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3. „Cine suntem noi, românii?“ O sintezã a
cercetãrilor etnopsihologice româneºti

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

3.1. Naºterea etnopsihologiei în spaþiul cultural
românesc
Confruntatã cu proiectul modernizãrii tînãrului stat, elitele româneºti ale
celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea au înþeles necesitatea definirii
identitãþii etnonaþionale, ca premisã necesarã a unei acþiuni colective ce urmãrea
împlinirea potenþialitãþilor cu care era înzestrat ceea ce actorii principali ai dezbaterii identitare naþionale numeau, în manierã herderianã, sufletul poporului.
Rãspunzînd acestui imperativ, preocupãrile româneºti în cîmpul etnopsihologiei
se sincronizeazã rapid cu cele europene. Astfel, publicaþia lansatã de M. Lazarus
ºi H. Steinthal în 1860, prin tematica ºi abordãrile ei, va atrage atenþia lui
A. Hurmuzachi, cel care în 1866 va formula prima interpretare de la noi referitoare la noua disciplinã, explicatã de autor ca fiind „acea ºtiinþã <ce> are scopul
<de> a cerceta fiinþa ºi lucrarea spiritului poporal, adecã a poporului ca totalitate, a o cunoaºte psihologiceºte ºi a descoperi legile care cîrmuiesc ºi reguleazã
activitatea spiritualã ºi idealã a poporului, adicã modul în care se manifesteazã
acea activitate în viaþa, religiunea, ºtiinþa ºi arta acelui popor, cum creºte, cum se
dezvoltã ºi se stinge acea activitate; ea cearcã a afla temeiurile, cauzele din care
ºi prin care se iveºte, se dezvãluieºte ºi apune particularitatea, adicã individualitatea deosebitã a poporului“ (apud Iacob, 1995, p. 75).
A.D. Xenopol ºi M. Eminescu, aflaþi atunci la studii în Germania, vor intra
ºi ei în contact direct cu ideile înnoitoare ale etnopsihologiei, regãsindu-ºi propriile interogaþii în problematica acestui curent ce se afirma, ºi vor lectura ºi sistematiza principiile enunþate în numerele „Revistei de Psihologie a Popoarelor ºi
Lingvisticã“. A.D. Xenopol a manifestat un interes special pentru viziunea psihologiei popoarelor ºi a tradus o colecþie consistentã de articole ale publicaþiei, aºa
cum reiese din scrisoarea datatã din vara lui 1869 adresatã lui I. Negruzzi
(Xenopol, 1869, apud Vatamaniuc, 1993, p. 899).
Totodatã, într-un caiet ce dateazã din anii 1871–1873, M. Eminescu transcrie în germanã articolul-program al revistei germane, pentru ca peste un deceniu sã-ºi reconfirme în ziarul Timpul, în numãrul din 6 mai 1880, preþuirea pãstratã abordãrii: „În urma noastrã s-au fãcut încercãri de a întemeia o ºtiinþã nouã:
psihologia etnicã (...). Neapãrat cã ºi-n zona care locuieºte ºi natura pãrinþilor din
care coboarã ºi încruciºãrile trebuie sã se fi înmagazinat, în spiritul poporului ºi
în limba lui într-o formã oarecare (...)“ (Eminescu, 1880, apud Vatamaniuc, 1993,
p. 900). Poziþia lui M. Eminescu faþã de tînãra disciplinã este contrapusã semna-
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lãrii neajunsurilor etnografiei, care „are de obiect descrierea, împãrþeala ºi spiþa
de înrudire a popoarelor (...). Etnografia nu are a face decît cu lucruri exterioare:
distribuþie, descendenþã, migraþiune, datine; ea nu se ocupã cu rezultatul lãsat în
spiritul poporului prin toate schimbãrile acestea, cu substratul psihologic“
(Eminescu, 1880, apud Murãraºu, 1967, p. 365), ºi susþine depãºirea viziunii
etnografice printr-o psihologie a popoarelor diacronicã, singura care poate surprinde naþiunile ca „nuanþe prismatice ale omenirii“ (ibidem). T. Maiorescu l-a
cunoscut ºi frecventat chiar, în peregrinãrile sale berlineze, pe unul dintre iniþiatorii disciplinei, M. Lazarus (apud Vatamaniuc, 1993, p. 898), iar în þarã,
B.P. Hasdeu va instituþionaliza direcþia de studiu prin susþinerea, în cadrul
Universitãþii din Bucureºti, a „Prelegerilor de etnopsihologie“, unde contribuþiile
iniþiatorilor sunt privite inclusiv dintr-un unghi critic. Influenþele ulterioare ale
lui W. Wundt asupra discipolilor sãi români C. Rãdulescu-Motru ºi D. Gusti vor
consolida achiziþiile ramurii germane a ºcolii româneºti de etnopsihologie. În
studiile sale de psihologia culturii, W. Wundt atribuie ca ºi cauzã majorã a creaþiei
un tip de voinþã, ce induce un alt tip de cauzalitate decît cea materialã, dar nu
mai puþin pregnantã. Încadrîndu-se într-o astfel de moºtenire intelectualã,
C. Rãdulescu-Motru va construi teoria personalismului energetic, iar D. Gusti va
articula teoretic principiul voinþei sociale.
Dar, la noi, nu doar ideile promovate de Völkerpsychologie îºi vor face simþitã prezenþa, ci, pe filierã francezã, ºi cele proprii caracterologiei etnice. Astfel, în
1874, la Sorbona, I. Crãciunescu îºi va susþine teza de doctorat „Le peuple roumain d’après ses chants nationaux“, apãrutã apoi la prestigioasa editurã
Hachette; iar în 1897 P. Popescu va publica, în spiritul modelului metodologic
francez, „Psihologia poporului român dupã literatura poporanã“. Revendicîndu-se de la aceeaºi ºcoalã, C. Hogaº inaugureazã un ciclu de conferinþe la
Universitatea din Iaºi, între 1899 ºi 1900, finalizate prin studiul „Psihologia ºi
caracterul românului“, iar D. Drãghicescu va redacta, în 1907, volumul sãu cu un
ecou semnificativ, „Din psihologia poporului român“.
În sinteza asupra demersurilor etnopsihologice româneºti din „Privire cãtre
noi înºine, ca popor“, ce reuneºte contribuþiile sale din domeniu pe parcursul
unei jumãtãþi de veac, I. Chelcea evocã ºi evalueazã lucrãrile de la debutul secolului trecut ale lui V. Pârvan sau S. Mehedinþi, dar ºi cele din anii ’40 ale lui
C. Rãdulescu-Motru, I. Buricescu, ª. Bârsãnescu, L. Blaga, C. Noica, subliniind
vitalitatea ºi policromia cunoaºterii furnizate de psihologia popoarelor, care, în
conlucrare cu exerciþiul etnografic, poate dezvãlui caracterul etnic al comunitãþii
investigate, realizînd o „caracterizare însãºi a poporului ca individualitate proprie, privindu-se în mers istoric ºi în raport cu spaþiul sãu — geografic — de dezvoltare“ (Chelcea, 2002, p. 22).
Oricum, toatã aceastã sumarã trecere în revistã a receptãrii preocupãrilor
etnopsihologice în atmosfera intelectualã a epocii ilustreazã ecoul considerabil al

135

unei orientãri ce rãspundea marilor provocãri pe care procesul modernizãrii
României le inducea, conferind o legitimitate ºtiinþificã argumentaþiei identitare.
Se impunea, aºadar, sã clarificãm cine ºi, mai ales, cum suntem, pentru a decide,
asumîndu-ne identitatea astfel dezvãluitã, încotro ne îndreptãm. Subsumîndu-se
acestui deziderat de cunoaºtere, cercetarea care deschide seria contribuþiilor
etnopsihologice explicite beneficiazã de un înalt sprijin instituþional. Dorindu-se
a fi o etapã preliminarã în cadrul unei reforme educaþionale globale, lansatã în
august 1877 la iniþiativa ministerului învãþãmîntului, ea viza redactarea unui
„cestionar juridic“ ºi a unuia „lingvistic mitologic pentru culegerea ºi descrierea
moravurilor, instituþiilor ºi datinilor noastre“ (Hasdeu, 1886, apud Muºlea,
Bîrlea, 1970, p. 43), „(...) care chestionare, unite cu cel archeologic elaborat de
eminentul nostru profesor de archeologie D.A. Odobescu, sã facã (...) un bogat
vandemecum al învãþãtorului, preotului, revizorului, (...) ca sã poatã, mai cu
înlesnire ºi mai sistematic, a spicui pe acest vast teren prin toate þãrile locuite de
români“ (Hasdeu, 1886/1985, p. 370).
Cele douã chestionare concepute de B.P. Hasdeu, adresate îndeosebi intelectualitãþii rurale, urmãresc sondarea aspectelor economice ºi sociale ale satului
românesc — în cadrul celui juridic, publicat în 1878 — ºi evidenþierea mitologiei
populare ºi a ciclului calendaristic — în cel lingvistic, din 1886. Valorificînd
sugestiile metodologice preluate din opera clasicã a fraþilor J. ºi W. Grimm, ele
reunesc un larg registru tematic. Astfel, chestionarul juridic e subîmpãrþit în trei
domenii principale: „satul“, „casa“ ºi „lucrurile“, iar cel lingvistico-mitologic în
„limba“, „viaþa ºi cultura popularã“, „obiceiuri, credinþe ºi mitologia popularã“,
fiind alcãtuite din 400, respectiv 206 întrebãri (apud Muºlea, Bîrlea, 1970, p. 44).
Surprinde prezenþa unei formulãri foarte moderne a întrebãrilor, ca ºi recurenþa unor subiecte problematice dominante, ce se perpetueazã peste timp, fiind
la fel de actuale ºi astãzi, aºa cum remarca ºi L. Iacob (1995). Sã enumerãm cîteva astfel de întrebãri, grupate pe secþiuni discursive (apud Iacob, 1995,
pp. 27–28):
a) Raporturile intercomunitare
„I4 — Cum trãieºte satul cu satele învecinate(...)? / I7 — Care este pãrerea
sãtenilor despre orãºeni (...)? / I8 — Cum sînt priviþi sãtenii ce merg a se aºeza la
oraº?“
b) Raporturile cu alteritatea:
„I10 — Ce se înþelege pe acolo sub cuvîntul de strãin? / I12 — Care sunt
zicãtorile sau alte poveºti ºi vorbe piºcãtoare despre oamenii de alt neam sau de
altã lege (...)? / I400 — Ce zic þãranii, cînd oamenii strãini (...), cumpãrã pãmînt
în þarã?“
c) Configurarea statusului de prestigiu:
„I17 — Care dintre strãini sunt priviþi ca mai de frunte în sat? / — ce fel de
însuºiri trebuie sã aibã pentru a fi priviþi astfel?(...) / I74 — Ce însuºiri, bunãoa-

136

rã înþelepciune, tãrie, îndrãznealã, avuþie sau altele se cautã mai mult la alegerea
capului cetei? / I162 — Ce însuºiri sunt cele mai cãutate într-o mireasã, bunãoarã: — frumuseþea ei? /- ori hãrnicia ºi buna purtare? /- sau avuþia /(...)?“
d) Ierarhizãri valorice:
„I113 — Care vini ºi greºeli se socotesc ca cele mai grele dupã pãrerea poporului? / I115 — Ce pãrere are poporul despre cinste ºi necinste?“
e) Autoreflexive (chiar cu un conþinut imagologic):
„I136 — Care sunt credinþele poporului în privinþa cugetului, a minþii, a gîndirii? / I134 — Cum privesc <subl.ns.> oare haiducii pe sine înºiºi? adicã / — ca
rãzbunãtori? / — ca apãrãtori ai sãracilor? / — sau cum altminteri?“
Primind mii de rãspunsuri, venite din 37 de localitãþi, pentru chestionarul
juridic ºi din 701 localitãþi, pentru chestionarul lingvistico-mitologic, B.P. Hasdeu
a întreprins un prim proces de eºantionare primarã realizat în ºtiinþa psihologicã
de la noi. Astfel, aprecierile sale conclusive la adresa cîmpului supus investigaþiei
— lumea ruralului românesc — dobîndesc un plus de validitate. Ele reconfirmã
imaginea þãranului român caracterizat prin autonomia ºi autovalorizarea mediului de apartenenþã (aºa cum apar grupate rãspunsurile în grupele convenþionale
a ºi b de mai sus), preþuirea acordatã înþelepciunii, tãriei sufleteºti ºi cinstei (c,
d), ca ºi bogãþia considerabilã a universului mitologic hrãnit de un folclor viu ºi
omniprezent (e), dupã cum reiese ºi din scrierea sa de bilanþ „Obiceiele juridice
ale poporului Român. Programa“ (Hasdeu, 1878/1985, pp. 376–411), dar ºi din
prefaþa la „Etymologicum Magnum Romaniae“ (Hasdeu, 1886/1985,
pp. 316–327).
Din acelaºi registru metodologic ºi animate de aceleaºi idei generoase se vor
dezvolta peste ani demersurile ªcolii sociologice de la Bucureºti condusã de
D. Gusti. De exemplu, studiul interbelic iniþiat de Institutul Social
Banat-Criºana, „Anchetã monograficã în comuna Belinþ“ (1938), pãstreazã multe
linii de continuitate cu abordarea iniþiatorului etnopsihologiei româneºti.
Bunãoarã, la secþiile medico-sociale, culturale, economice ºi juridice, construcþia
chestionarelor se apropie foarte mult de maniera hasdeanã, ilustrînd o frecventare privilegiatã a acestui registru metodologic ºi dupã o jumãtate de secol.
Tehnica chestionarului va mai fi folositã ºi în dezbaterea declarat etnopsihologicã gãzduitã de „Noua Revistã Românã“ în numãrul 12 din 1900. Iniþiatã de
personalitãþi reprezentative ale cercurilor intelectuale de la graniþa dintre secole
— G. Coºbuc, A. Demetrescu, O. Densusianu, C. Rãdulescu-Motru —, investigaþia identitarã s-a bizuit pe o difuzare a întrebãrilor într-un mod public ºi a
corelat analiza produselor culturale cu interviul psihologic.
Întrebãrile pe baza cãrora s-ar putea structura portretul etnopsihologic al
românului ºi cadrul acestui sondaj ad-hoc asupra imaginii de sine etno-naþionale sunt (apud Buricescu, 1944, p. 117): „1) Care operã literarã, dupã pãrerea Dvs.,
exprimã cel mai bine firea ºi aspiraþiile neamului românesc? / 2) Care e trãsãtu-
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ra dominantã în firea românului? / 3) Care sunt calitãþile ºi defectele care deosebesc naþionalitatea românã de celelalte naþionalitãþi? / 4) Care fapt istoric a scos
pînã acum mai bine la ivealã calitãþile sau defectele neamului românesc?“
Rãspunsurile au fost, în bunã mãsurã, dezamãgitoare. Printre opiniile
puþinilor respondenþi, în numãr de douãzeci ºi cinci, s-au strecurat, totuºi, cîteva poziþii notabile, unele chiar savuroase, precum cea a lui Al. Macedonski, care
a identificat ca trãsãturã definitorie a românilor „papagalismul“ (Macedonski,
1900, ibidem, p. 118), V. Pârvan care a apreciat cã românul se aflã sub imperiul
unei „veºnice melancolii optimiste“ (Pârvan, 1900, ibidem, p. 119) sau J. Bart,
care a remarcat „lipsa stãruinþei ºi a unui program de viaþã“ (Bart, 1900, ibidem,
p. 122), cu toate cã românul „poate desfãºura o energie mult mai mare decît indivizii de alte naþionalitãþi“ (ibidem, p. 123).
Datorãm lui I. Chimet (1992) realizarea unei remarcabile sinteze în patru
volume asupra dezbaterii intelectuale asupra specificului naþional, care a reunit
cele mai importante texte ale unor voci publice de la sfîrºitul secolului al XIX-lea
pînã la comunizarea þãrii, întregitã mai apoi de un alt volum-bilanþ similar tematic, elaborat împreunã cu o serie de intelectuali români ai prezentului (Chimet,
1996). În cea dintîi lucrare, autorul clujean oferã o imagine panoramicã asupra
dialogului identitar din epoca formãrii ºi consolidãrii statului român modern,
cuprinzînd întreg spectrul discursiv al perioadei. În volumul al treilea al sintezei
sale, putem urmãri cum tehnica chestionarului pãstreazã în perioada interbelicã
un rol privilegiat. Astfel, este redatã in extenso ancheta iniþiatã de unul din liderii generaþiei 1927, P. Comarnescu, ce ºi-a îndreptat atenþia asupra specificului
naþional în arta româneascã. Acesta a coordonat redactarea ºi dezbaterea unui
chestionar cu conotaþii etnopsihologice, în paginile revistei „Politica“. Provocãrii
sale i-au rãspuns nume de rezonanþã ale culturii noastre: N. Iorga, G. Enescu,
F. ªirato, N. Tonitza, O. Han, S. Dimitrescu, M. Simionescu-Rîmniceanu,
C. Brãiloiu, M. Jora, G.D. Kiriac ori I. Pillat. Cel puþin trei (din cele cinci) întrebãri formulate în conþinutul chestionarului sunt impregnate cu conotaþii etnopsihologice (apud Chimet, 1992, III; p. 436): „(3) Credeþi în valoarea notei noastre? / (4) Existã un stil românesc sau este numai o afirmaþie neadevãratã existenþa lui? / (5) <Care ar fi> valorile de seamã ºi caracteristicile pentru sufletul
românesc, manifestate prin artã?“
Paleta caracterizãrilor e foarte variatã, mergînd în încercarea de a dezvãlui
specificul naþional de la aprecierea spiritului artistic românesc ca distingîndu-se
„printr-o unicã lenevie“ (Simionescu-Rîmniceanu, 1927, ibidem, p. 443), pînã la
„nostalgia“, „nota plîngãtoare“, „dorul, acel ceva ce nu se poate stinge“ (Enescu,
1927, ibidem, pp. 439–440) ce l-ar însufleþi, sau „prudenþa logicã ºi gravã, un
remarcabil spirit de ordine ºi claritate — ºi o dragoste înþeleaptã ºi profundã de
naturã“ (Dimitrescu, 1927, ibidem, p. 451). N. Iorga va rezuma acest spectru
schimbãtor al specificitãþii, afirmînd cã „(...) pînã acum avem parþial lucruri bune
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ºi caracteristice, nu însã un tip de sintezã a întregului suflet românesc“ (Iorga,
1927, ibidem, p. 439).
O anchetã asemãnãtoare va organiza P. Comarnescu ºi în 1928 (apud Ornea,
1980, pp. 440–446), de data aceasta asupra „noii spiritualitãþi“, pentru ca în 1930
sã elaboreze el însuºi un portret etnopsihologic, definind sensibilitatea româneascã prin aceste trei caracteristici: „un sentiment al naturii, simþul mãsurii ºi
vioiciunea <ce> se înmãnuncheazã firesc ºi inevitabil într-o seninãtate de viaþã,
armonioasã ºi purã“ (Comarnescu, 1930, ibidem, pp. 462–463).

3.2. Sintezele referenþiale
O figurã aparte a etnopsihologiei româneºti, cunoscutã mai mult prin ecoul
cãrþii sale „Din psihologia poporului român“ decît prin validitatea argumentaþiei
pe care a articulat-o, a fost D. Drãghicescu, primul ºi singurul român cu un doctorat obþinut la É. Durkheim. Deºi foarte polemicã, lucrarea se caracterizeazã
prin numeroase limite, îndeosebi prin ignorarea referinþelor istorice ale celor mai
importanþi analiºti ai trecutului românesc, precum N. Iorga sau V. Pãrvan, prin
citarea ce dã dovadã de parþialitate a lui A.D. Xenopol sau O. Densusianu, dar
îndeosebi prin invocarea unor surse bibliografice strãine pline de subiectivitate,
lipsite de valoare ºtiinþificã. Cu toate acestea, studiul publicat în 1907 era anunþat
ca o etapã exploratorie iniþialã a unui proiect laborios, sub forma unei trilogii,
ce-ºi propunea sã surprindã evoluþia tensionatã a sufletului românesc în diferite
etape istorice, de la momentul etnogenezei pînã în contemporaneitate ºi invita la
o primã reflecþie criticã, din perspectiva ºtiinþelor sociale, asupra destinului identitar românesc. Reacþiile dure ºi practicile neloiale ce l-au expatriat din miezul
dialogului pe care îl lansase îl vor obliga pe D. Drãghicescu sã renunþe la proiectul iniþial, dar impactul tezelor sale s-a propagat în mediul intelectual cu o sporitã vivacitate, inaugurînd o direcþie de studiu autoreflexivã, care va culmina în
deceniile trei ºi patru ale secolului XX cu marea dezbatere asupra specificului
naþional.
Fãrã îndoialã, în pofida numeroaselor inferenþe discutabile despre ceea ce
suntem, suntem în faþa primei sinteze româneºti majore de etnopsihologie întemeiatã pe un arsenal metodologic ºi conceptual actualizat ºi consistent, preluat
îndeosebi pe filiera francezã a psihologiei popoarelor. Apoi, se cuvine evidenþiatã
strãdania de obiectivare a demersului de cunoaºtere prin intermediul unei analize deliberat contrastante, ce gãzduieºte confruntarea calitãþilor moºtenite cu slãbiciunile, cedãrile ºi neputinþele românilor în decursul unei istorii în care arareori ºi-au putut asuma un rol autonom, de prim-plan. Avînd conºtiinþa unui
moment de rãscruce pe care-l traverseazã destinul românesc aflat în faþa unei
alternative decisive — fie înnãmolirea în inerþiile ºi inadecvãrile trecutului de tip
balcanic-oriental, fie efortul perseverent ºi statornic pentru însãnãtoºirea menta-
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litãþii prin însuºirea personalã a modelului cultural occidental (francez, cu deosebire), autorul sugereazã depãºirea tuturor neîmplinirilor ºi ratãrilor noastre
istorice printr-un proces de clarificare ºi înþelegere a stãrii de fapt, ca singurã premisã a unor viitoare „energii ºi iniþiative excepþionale“ (Drãghicescu, 1907/1996,
p. 425). Doar asumîndu-ne ºi integrîndu-ne trecutul putem construi un mîine mai
bun, ne atrage atenþia etnopsihologul român: „mintalitatea noastrã (...) intrã
într-o epocã de creaþie ºi desãvîrºire (...); ne gãsim la o cotiturã a istoriei, care ne
lasã înaintea ochilor o perspectivã mai fericitã decît cea care se închide îndãrãtul
nostru“ (ibidem, p. 2). D. Drãghicescu, unul dintre iniþiatorii determinismului
social în sociologia europeanã, va instrumentaliza noul cod metodologic în lucrarea sa, sesizînd cã factorii sociali, spre deosebire de cei geografici sau rasiali,
modeleazã hotãrîtor portretul etnonaþional: „regularitatea ºi consistenþa structurii sociale determinã neîndoios consistenþa ºi regularitatea liniilor caracterului ºi
inteligenþa poporului, cari formeazã societatea (...), <cãci> mentalitatea ºi
caracterul unui popor sunt un produs exclusiv istoric ºi social <subl.ns.>“ (ibidem, p. 55).
Fãrã sã ignore în economia lucrãrii datul geografic (clima, morfologia
mediului) ori alchimia rasialã în structurarea unui profil identitar, forþele sociale
sunt cele care dominã seriile cauzale ce acþioneazã cumulat în construcþia chipului de a fi al sufletului românesc, chip greu încercat, alãturare încordatã de calitãþi ºi defecte. Primele capitole enumerã toate seminþiile (ºi însuºirile lor sufleteºti) care au contribuit la naºterea organismului etnic românesc. Deºi discutabilã ca metodã — românii sunt reînviaþi astfel, în lipsa unor izvoare istorice, prin
mecanismul combinãrii trãsãturilor psihologice —, abordarea este frecventã în
epocã — aºa cum reiese ºi din citãrile frecvente ale contemporanilor É. Boutmy
ºi A. Fouillée — ºi ipostaziazã secvenþial diferitele influenþe ºi transferuri ale
unor conþinuturi mentale ºi ansambluri comportamentale dinspre popoarele cu
care românii au intrat în relaþie în cursul istoriei lor.
Dacã bagajul ereditar etnogenetic era format dintr-un material de sintezã al
geto-dacilor (cu spiritul deschis, voinþa puternicã, credinþa în nemurire, dar ºi
duplicitatea lor renumitã) cu romanii (cei cu spirit organizator ºi legislativ, dominaþi de un caracter pozitiv) ºi slavii (sociabili, dar dominaþi de nepãsare, fatalism
ºi resemnare), influenþele ulterioare, aproape exclusiv degenerative, au alterat, în
opinia lui D. Drãghicescu, mentalul colectiv al românilor. Îndeosebi turcii, prin
birurile impuse, instabilitatea politicã ºi socialã provocatã, neîntreruptele intrigi
întreþinute au desfigurat „corpul social (...) românesc <ce> pare a trãi într-un
continuu acces de isterie, în care convulsiunile ºi spaimele se urmãresc la intervale foarte scurte“ (ibidem, p. 221). Cum în perioada întemeierii principatelor ºi
a independenþei politice medievale românii s-au caracterizat, conform analizei
sale, printr-o „inteligenþã simplã, dar viguroasã ºi sistematicã, o imaginaþie vie,
hrãnitã ºi însufleþitã de un sentiment religios foarte adînc“ (ibidem, p. 206),
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curînd s-a produs o mutaþie regresivã, deformantã ce aduce în prim-plan
„însuºirea sufleteascã de a se ascunde, a se amãgi, — singura armã ce mai rãmîne celor prea slabi în luptã cu cei prea tari“ (ibidem, p. 216). Grecii ºi influenþa
fanariotã au „desãvîrºit“ aceastã înrobire sufleteascã prin „sãrãcirea ºi pustiirea
þãrii ºi înstrãinarea ogorului românesc“ (ibidem, p. 256), accentuînd tendinþa de
instabilitate ºi nedesãvîrºire, precum ºi gustul amar al unei înfrîngeri morale. ªi
cum modelul social determinã modelul mintal, „lipsa de ordine, de metodã a trecut din acþiunea noastrã în cugetarea noastrã“, iar portretul „vioi, ager ºi însufleþit“ (ibidem, p. 274) al românului din secolul al XV-lea se transformã într-o „caricaturã ºubredã ºi infirmã“ (ibidem).
Doar binefãcãtoarea înrîurire francezã, ce a dobîndit o pondere însemnatã o
datã cu mijlocul secolului al XIX-lea — francezii devin, în opinia lui
D. Drãghicescu, adevãraþi „pãrinþi ºi educatori etnici“ (ibidem, p. 111) — ºi,
parþial, cea germanã din ultimele decenii ale aceluiaºi veac readuc speranþa în
reconfigurarea sãnãtoasã a profilului identitar naþional. Dar, în fond, cum s-ar
putea contura imaginea românului rezultatã în urma acestui excurs etnopsihologic? Încercînd sã ilustrãm notele sale definitorii, trebuie subliniat cã din punctul
de vedere al comportamentelor sociale românul apare, în viziunea lui
D. Drãghicescu, înclinat spre formalism ºi salvarea aparenþelor, situîndu-se precumpãnitor într-un un registru al pãrelniciei: „... aproape nimic nu se face la noi
fundamental. Totul nu este sã fie ceva, ci sã parã cã este <subl.ns.>“ (ibidem,
p. 374). De aici, probabil, se naºte ºi superficialitatea trãirii credinþei prin favorizarea excesivã a ritualului: „românii sunt dintre toate naþionalitãþile creºtine de
orice rit poporul cel mai ateu, cel mai sceptic, cel mai puþin credincios
<subl.ns.>“ (ibidem, p. 279). Totodatã, în opinia autorului, românul (înþeles ca
þãran român, cãci celorlalte categorii sociale înstrãinate li se refuzã aceastã calitate) e un dedublat, neîncrezãtor în autoritatea vremelnicã, ºtiind cã efortul ºi
strãdaniile sale sunt inutile de vreme ce pãmîntul nu-i aparþine, iar arbitrarul
administraþiei e singura lege a þãrii; el se supune, astfel, crîcnind strãinilor ºi legii
formale. O asemenea aparenþã a supunerii necondiþionate ºi umile, precum ºi
exerciþiul duplicitãþii, e doar un baraj mental ce stãvileºte apele agitate ale dispreþului sãu concentrat faþã de imoralismul lumii politice, faþã de lãcomia boierului
ºi faþã de nestatornicia istoriei. Citîndu-l pe X. Marmier, autorul subliniazã absenþa unui orizont aspiraþional autentic al þãranului român covîrºit de povara unui
mediu social, economic ºi politic ostil: „ceea ce ºtiu ei este cã trãesc ca sã munceascã, sã plãteascã, sã sufere ºi sã tacã“ (ibidem, p. 348). Pînã la paralizia civicã
ºi abulia socialã nu mai este decît un pas, aceastã „resemnare mutã“ (ibidem,
p. 349) imobilizînd orice energie comunitarã într-un nucleu vindicativ schizoid,
întors cãtre sine ca singurã cale de supravieþuire. Astfel s-ar putea explica nepãsarea ºi neprevederea românului, doveditã ºi prin sãrãcia mijloacelor de subzistenþã (inimaginabilã pentru cãlãtorii strãini invocaþi de D. Drãghicescu). Pe teri-
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toriul unor asemenea rememorãri de istorie socialã, bordeiul devine un fel de
simbol al arhitecturii lui sufleteºti: mizeria, întunecimea, boala ºi spaþiul sufocant par a fi, într-o reconstituire simbolicã, adevãrate atribute identitare. În
sfîrºit, datoritã tuturor acestor determinãri, românul pare a trãi într-un continuu
refuz al istoriei, cãci destinul þãrii a fost deturnat o datã cu înrobirea strãinã, ºi
pervertit, se pãrea, iremediabil.
Toate trãsãturile amintite nu sunt, însã, expresii ale caracterului esenþial,
proprii structurii sufleteºti originare, ci deformãri impuse de un fel de instinct de
conservare istoric care pãstreazã intact sîmburele iniþial, sãnãtos ºi viu din
perioada Þãrilor Române independente. Prin redescoperirea sa, sugereazã
D. Drãghicescu, se cere reînceputã reînsufleþirea spiritului naþional, întemeiatã
ºi pe activarea inteligenþei native atît de bogate, dar ºi pe acea „pornire adîncã
cãtre neatîrnare“ (ibidem, p. 394) ºi acea „neînfrînatã trebuinþã de libertate“ (ibidem), ce l-a animat, nerostit, pe întinderea întregii epoci tragice. Mentalitatea
francezã ar putea deveni, pe aceastã cale, principalul agent al redescoperirii de
sine ºi al vindecãrii de boala grea a boicotului istoriei.
Din punctul de vedere al stratificãrii ºi capilaritãþii sociale, întreaga istorie
a ultimelor trei secole se desparte, brutal, în douã istorii: pe de o parte, cea a
majoritãþii zdrobitoare a populaþiei, reprezentatã de þãrani, care sociologic dominã prin pondere ºi penetrare straturile societãþii, ºi, pe de altã parte, istoria unei
clase subþiri numericeºte ºi intelectualiceºte, tot mai înstrãinatã, coruptã, ce-ºi
urmãreºte exclusiv propriul interes, depersonalizatã ºi fãrã orizont. Or,
D. Drãghicescu pledeazã tocmai pentru o reaºezare a raporturilor sociale care sã
preschimbe chipul societãþii ºi sã refacã reþelele de comunicare intracomunitarã,
pregãtind terenul reintrãrii în istorie a majoritãþii tãcute ºi a reumanizãrii ºi reorientãrii elitei înspre un ideal social comun, prin regãsirea unei istorii reunificate
a întregului corp social românesc.
O personalitate de prim-plan a etnopsihologiei româneºti din prima jumãtate a secolului al XX-lea este C. Rãdulescu-Motru. Dacã D. Drãghicescu a rãmas
în spaþiul psihologiei etnice omul unei singure cãrþi, C. Rãdulescu-Motru a fost
un autor prolific, publicînd pe parcursul a aproape patru decenii numeroase volume ce au explorat tema specificului naþional. Exprimîndu-se pe linia influenþelor
germane ºi încadrîndu-se natural în tradiþia junimistã, preocupãrile sale n-au
ocolit disjuncþia culturã-civilizaþie.
Astfel, încã de la prima sa carte „Cultura românã ºi politicianismul“ (1904),
cultura e definitã ca întrupare organicã a spiritului unei comunitãþi, reunind
toate înclinaþiile spirituale ale unui popor. În schimb, civilizaþia evolueazã într-un
cadru exterior, reprezentînd „lucrurile vieþii sociale determinate de progresul
tehnologic ºi economic“ (Rãdulescu-Motru, 1904/1984, p. 20). Prin urmare, postuleazã C. Rãdulescu-Motru, cultura e superioarã civilizaþiei, prima constituind
esenþa spiritualitãþii naþionale, cãci ea „sãlãºuia în suflet“, în timp ce civilizaþia
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rãmîne doar un „veºmînt pentru trup“; civilizaþia, poate fi „împrumutatã“, cultura, niciodatã (ibidem, pp. 39–41).
Am rezumat aceastã abordare antinomicã, proprie filosofiei culturii, tocmai
pentru a înþelege modul de construcþie a portretului identitar care pleacã de la
polaritatea tensionatã culturã-civilizaþie. Influenþa teoriei maioresciene a formelor fãrã fond e evidentã, C. Rãdulescu-Motru identificînd civilizaþia cu forma ºi
cultura cu fondul. Reproºul sãu se îndreaptã asupra generaþiei paºoptiste care ar
fi alterat dezvoltarea organicã a sufletului românesc — rural, tradiþional — prin
împrumuturi ºi imitaþii instituþionale. Toate implantãrile occidentale au rãmas,
conform viziunii sale, conþinuturi amorfe ale unei civilizaþii externe ºi reci.
Inadecvãrile ar putea fi depãºite, sugereazã psihosociologul român, prin reîntoarcerea cãtre un trecut senin, în care boierii ºi þãranii au ºtiut sã conserve o armonie socialã naturalã ce se impune sã fie regãsitã. În sfîrºit, imaginea despre românul zilelor sale consemneazã prezenþa unui actor social care nu manifestã aptitudini pentru industrie, spirit de risc, comerþ, mai mult, el este incapabil de muncã
disciplinatã ºi de planificare, „obiceiuri superioare“ care au generat dinamica
societate capitalistã occidentalã (ibidem, pp. 52–57). Satul poate ºi trebuie sã
redevinã, în opinia lui C. Rãdulescu-Motru, nucleul identitar vital care sã anime
revitalizarea sufletului românesc. El va enunþa ºi o idee ce va sta la baza construcþiilor teoretice ulterioare: nu e suficient sã localizãm sîmburele valoric esenþial —
identificat în sufletul rural —, ci trebuie sondate cãile care conduc la rezervorul
de energie ºi coerenþã ce poate reconfigura, înnobilînd, structura psihicã colectivã: „pentru ca un popor sã fie apt de culturã, se cere ca el sã fie apt de o personalitate“ (ibidem, p. 64).
În „Sufletul neamului nostru. Calitãþi ºi defecte“ (1910), principala trãsãturã etnonaþionalã devine în viziunea sa „gregarismul sufletesc, care ne-a fost de
mare ajutor în trecut, de aici înainte ne poate fi stricãtor“ (Rãdulescu-Motru,
1910/1990, p. 14), sugerînd astfel necesitatea preschimbãrii profilului nostru
etnic în acord cu liniile dominante ale modelului occidental, ca o condiþie primordialã a accesului României pe calea modernizãrii. Se impune, conform viziunii autorului, formarea unui nou tip de personalitate care sã depãºeascã orizontul
autarhic al satului, imperativ expus explicit în „Personalismul energetic“ (1927):
„Satul român nu este doar lipsit de personalitate. Pe cea istoricã sau etnicã el o
are fãrã discuþie. El nu are însã o personalitate energeticã, adicã o personalitate
care, continuînd natura, sã creeze, peste naturã, forma nouã de energie“
(Rãdulescu-Motru, 1927/1984, pp. 624–625). Urmãrind profilul culturii noastre,
se poate remarca preponderenþa creaþiei colective în dauna celei individuale, cãci
românii „erau constrînºi în trecut sã-ºi înãbuºe vitalitatea pentru a-ºi ascunde
mai bine existenþa“ (ibidem, p. 734). Dar o personalitate reînnoitã nu poate fi
îngemãnatã decît prin împlinirea vocaþiei sale autentice, creatoare, considerã
autorul. În „Românismul, catehismul unei noi spiritualitãþi“ (1936), psihosociolo-
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gul reconfirmã ideea potrivit cãreia: „etnicul este acumulare, vocaþia este creare.
(...) Dreptul de a participa la viaþa economicã a omenirii îl dã numai conºtiinþa
vocaþiei de român (...) care este focul care purificã fiinþa poporului ºi compromisurile etnicului sãu“ (Rãdulescu-Motru, 1936/1990, p. 91) ºi argumenteazã necesitatea unei noi reconstrucþii spirituale centrate pe românism. Acesta ar transfigura vocaþia interioarã într-o acþiune colectivã de amploare care sã urmeze nu un
impuls imitativ, ci acel imbold care e „întronat în plãmãdeala sufleteascã a poporului român, în tradiþiile, instituþiile de baºtinã ale acestui popor. Românismul nu
cautã sã-ºi afirme legitimitatea, el se afirmã pe sine ca fapt“ (ibidem, p. 72).
Asociind etniei un anumit mod de organizare social ºi economic, românii ar
putea structura un alt sistem social, original, care sã nu contrarieze trãsãturile
portretului psihic ºi care nu ar putea fi decît statul þãrãnesc, bazat pe consolidarea statutului social ºi economic al þãranului.
Apãrutã în 1938, monumentala „Enciclopedia României“ a reprezentat un
uriaº efort autoreflexiv al elitei româneºti ºi a constituit o adevãratã oglindã imagologicã a stãrii naþiunii, aºa cum sublinia coordonatorul ei, D. Gusti. Acest bilanþ
ºtiinþific de referinþã configura „dupã ani de zile de muncã ºi încordarea colectivã a celor mai bune puteri pe care le au specialiºtii noºtri din toate ramurile (...)
imaginea þãrii ºi a neamului românesc (subl.ns), aºa cum s-a închegat a doua zi
dupã unire“ (Gusti, 1938, I, p. VII). Recunoscîndu-i-se autoritatea ºtiinþificã în
domeniu, capitolul de etnopsihologie îi va fi încredinþat lui C. Rãdulescu-Motru,
care va redacta studiul cel mai penetrant al carierei: „Psihologia poporului
român“. Ne-am îngãduit sã formulãm calificarea anterioarã þinînd cont de rezonanþa considerabil sporitã a ideilor sale prin publicarea lor într-o ediþie ce se
dorea sinteza sintezelor vremii, ce respira aerul definitivului.
Sã rezumãm notele semnificative ale imaginii românilor conturate aici, la
întîlnirea dintre însuºirile identitare ale poporului cu mediul sãu socio-istoric.
S-au manifestat în dinamica istoricã naþionalã, apreciazã C. Rãdulescu-Motru,
trei condiþionãri asupra profilului populaþiei: dinspre factorul biologic-ereditar,
cel asociat mediului geografic, dar ºi cel datorat caracterului instituþional, cel din
urmã aducînd cu sine o bogatã încãrcãturã spiritualã — obiceiuri morale ºi juridice, concepþii despre viaþã, anumite atitudini sociale, toate consolidate prin tradiþie. Statornic ancoraþi în primele douã cadre, românii sunt apreciaþi drept un
popor cu o culturã care nu a reuºit, încã, sã-ºi proiecteze o „finalitate spiritualã“
în cadrul instituþional decît „nebulos ºi fragmentar“ (Rãdulescu-Motru, 1938,
p. 162). Însuºirile sufleteºti ale românului, manifestate în cadrul vieþii sociale ºi
economice, sunt rezumate de autor în patru registre critice: individualismul
sufletului românesc, uºor anarhic, fãrã sã mobilizeze iniþiativa în economie ºi
independenþa în politicã (proprii popoarelor apusene); apoi lipsa perseverenþei în
proiectele în care s-a angajat; dar ºi lipsa de metodã, indisciplina în muncã,
absenþa spiritului comercial; precum ºi inadaptarea românilor la structura insti-
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tuþionalã preluatã din Apus. Pe lîngã cauzele obiective care considerã psihosociologul cã au generat aceastã respingere (precum dificultãþile economice sau condiþiile de viaþã precare) se pot extrage ºi cauze mai profunde. Aici autorul evocã
în primul rînd o disparitate între universul valorilor sociale ale românilor ºi cele
apusene, alegerea unei cariere sau spiritul competitiv fiind refuzate, apreciazã
C. Rãdulescu-Motru, de cãtre românul tradiþional.
Pe lîngã trãsãturile negative se pot identifica ºi unele luminoase: românul
este ospitalier, tolerant, credincios ºi iubitor de dreptate. Toate aceste caracterizãri în termeni de calitãþi ºi defecte au o relevanþã numai în mãsura în care portretul global dobîndeºte o anumitã funcþionalitate în acord cu o finalitate superioarã: se impune a se stabili dacã unitatea sufleteascã rezultatã urmãreºte afirmarea spiritului burghez sau a unui alt tip de spiritualitate, diferitã ºi asumatã
organic de cãtre mentalul colectiv. Cãci judecata ce decurge de aici asupra profilului etnopsihologic are semnificaþii diferite, în funcþie de orizontul spiritual spre
care se îndreaptã. Or, mesajul subiacent pe care-l transmite C. Rãdulescu-Motru
pledeazã pentru reconsiderarea autenticei spiritualitãþi româneºti, care ar trebui
sã reflecte o psihologie proprie, un cadru instituþional adecvat ei ºi, mai ales, o
finalitate asociatã unui ideal social original, nãscut prin confruntarea cu o istorie
specificã, cãci „ruºine nu este pentru poporul care se ºtie deosebit sufleteºte de
popoare glorioase ºi puternice, (...) este ruºine pentru poporul care n-are îndemnul sã-ºi cunoascã firea ºi destinul“ (ibidem, p. 168).
Într-o ultimã lucrare importantã cu tematicã etnopsihologicã, „Etnicul
românesc“ (1942), autorul a dezvoltat aceastã idee ºi a lãrgit perspectiva etnicistã, considerînd cã elementul fundamental al etnicului va deveni voinþa sa de a trãi
ºi afirma în numele unui destin care, transgresînd limitãrile unui anumit model
cultural izolaþionist, în loc sã despartã poate uni: „Europa viitoare, va fi, probabil,
organizatã pe baza comunitãþii de destin“ (Rãdulescu-Motru, 1942/1996, p. 128).
Ca ºi în pasajul tocmai evocat, ceea ce frapeazã la C. Rãdulescu-Motru este noutatea ºi actualitatea ideilor sale, precum ºi viziunea sa deschisã cãtre o abordare
care depãºeºte viziunea reducþionistã gen Drãghicescu, în termeni de calitãþi ºi
defecte, în favoarea unei perspective ce integreazã dominantele duratei lungi
istorice, în care trãsãturile etnice se cuvin înþelese în funcþionalitatea lor socialã
asociatã unui destin istoric particular.
Tînãra generaþie intelectualã, confruntatã cu provocarea dezvãluirii specificului naþional, se va raporta deopotrivã fecund ºi polemic la tezele magistrului,
contribuind la reconfigurarea imaginarului social românesc din perspectiva autoreflexivã.
În paginile urmãtoare vom menþiona doar douã nume, unul ce se impune în
spaþiul dezvoltãrii intelectuale la sfîrºitul deceniului al treilea al secolului XX,
celãlalt în primii ani ai deceniului al cincilea: e vorba de M. Ralea ºi
M. Vulcãnescu. Sã parcurgem, pe scurt, traseul ideatic dezvoltat de cei doi cerce-
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tãtori români. O exegezã etnopsihologicã care a iniþiat o dezbatere identitarã fertilã a apãrut în revista „Viaþa Româneascã“, în 1927. Prin „Fenomenul românesc“,
M. Ralea (1927/1997) s-a lansat în cãutarea unei formule distincte a identitãþii
naþionale bizuindu-se pe o metodologie preluatã de la psihologia popoarelor,
abandonînd îngustarea doctrinarã a antropologiei vremii ce cunoºtea deriva rasismului.
Un principiu cãlãuzitor al cercetãrilor sale cu o largã validitate etnopsihologicã va postula cã structura psihicã a unui popor nu este imuabilã. Prin urmare,
fiind un fenomen social, etnicul suportã o dinamicã vie, motiv pentru care studiul fenomenelor de psihologie etnicã trebuie sã se limiteze la o perioadã bine
precizatã. Totodatã, în cadrul structurii primare a personalitãþii etnice se regãsesc cîteva elemente de mare stabilitate, care se relaþioneazã într-o structurã fundamentalã, ce poate fi descifratã prin observarea acelor facultãþi principale care
apar cu cea mai mare frecvenþã ºi care unificã în diversitate variaþiile nucleului
structural esenþial.
Altfel spus, în jurul structurii fundamentale durabile, celelalte elemente —
conjuncturale — înregistreazã o prefacere continuã impusã de presiunile istoriei,
dar focalizarea investigaþiei se cere orientatã nu înspre aceste variabile febrile —
un fel de prefigurare a valurilor evenimenþialului ºi a curenþilor conjuncturii
braudeliene —, ci înspre elementele statornice, înspre acele trãsãturi ce se traduc
în formula sufleteascã proprie psihologiei etnice a comunitãþii explorate. Privind
înspre trecut, M. Ralea sesizeazã la nivelul personalitãþii etnice coexistenþa a douã
universuri mentale, asociate sciziunii sociale perpetuatã de secole, dintre þãrãnime ºi pãtura dominatoare. Sprijinindu-se pe aceste coduri de înþelegere, autorul
schiþeazã un portret al sufletului românesc în care, între deschiderea creatoare a
Occidentului ºi resemnarea pasivã a Orientului, românul a întreþinut o valoare de
confluenþã. Dominantã în structura sa sufleteascã — adaptarea — e o sintezã
calitativ superioarã a celor douã valori polare, depãºindu-le printr-o simbiozã
subtilã ce întreþine echilibrul nostru sufletesc (Ralea, 1927/1997, p. 76). În jurul
acestei valori centrale se distribuie celelalte valori consonante, precum inteligenþa, cãci „la rãspîntie se cere mai multã înþelepciune decît oriunde“ (Ralea, 1927,
apud Chimet, 1992, p. 425), dar ºi spiritul practic, relativismul, luciditatea, spiritul critic dezvoltat, scepticismul, absenþa misticismului religios.
Faþã de popoarele meridionale vecine, adaptarea e proprie doar românilor,
susþine M. Ralea, aceasta nefiind doar o imitaþie inerþialã, ci „o prefacere, o ajustare, o localizare, ea înseamnã trecerea printr-un temperament special a unui sistem de viaþã. <Adaptarea> (...) are un sens activ, presupune o voinþã de transformare. Cãci, de fapt, se poate imita orice. Nu te poþi adapta însã decît la ceva.
Adaptarea e o selecþie“ (Ralea, 1927, apud Ornea, 1980, p. 402). Centralitatea
libertãþii aparþine alchimiei spirituale a românilor, ºi, sugereazã autorul, ar fi
mult mai înþelept sã învãþãm s-o valorificãm: „canalizatã, condusã, ea poate sã ne
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ducã la perfecþiune. Cãci nu e puþin lucru sã ai în lupta pentru existenþã supleþe,
elasticitate, tact, bun simþ ºi luciditate“ (Ralea, 1927, apud Chimet, 1992, p. 625).
Prin adaptabilitate, M. Ralea configureazã o structurã sufleteascã specificã
românilor, de simbiozã, la întîlnirea unor modele sufleteºti a cãror tensiune e
topitã într-o substanþã calmã, armonioasã, cumpãtatã, dar, aºa cum a dovedit-o în
atîtea rînduri istoria, ºi salvatoare.
M. Vulcãnescu, îmbogãþit în cunoaºtere ºi acþiune prin participarea sa la
campaniile monografice ale ºcolii lui D. Gusti ºi continuînd exerciþiul etnopsihologic din „Omul românesc“ (1937), ºi-a expus rodul proiectului sãu explorator în
„Dimensiunea româneascã a existenþei“ (1943). Urmînd traseul unei schiþe fenomenologice prin studierea limbajului, M. Vulcãnescu a conturat un tablou imaginar al identitãþii româneºti care îl ipostaziazã pe român ca fiind animat de un sentiment al totalitãþii ºi al organicitãþii, al solidaritãþii cu Cosmosul: „ceea ce dominã toatã aceastã concepþie a lumii româneºti e (...) sentimentul unei vaste solidaritãþi universale. Fiecare fapt rãsunã în întreaga lume, fiecare gest îºi propagã
muzica în tot“ (Vulcãnescu, 1943/1991, pp. 104–105). Totodatã, autorul a subliniat nevoia omului acestor locuri de a atribui sens existenþei personale ºi comunitare, precum ºi flexibilitatea conferitã de o adaptabilitate cumpãnitã, care face
ca orizontul românului sã fie mereu miºcãtor, ajutîndu-l sã se angajeze în traseul
sãu istoric fãrã sã trãiascã drama unei „rupturi existenþiale“ (ibidem,
pp. 107–108). Atitudinile fundamentale ale românului îl individualizeazã ca un
actor aparte în istorie, cãci drumul prin destinul sãu individual ºi colectiv se îngemãneazã într-un spaþiu fluid în care existenþa se scurge în posibilitate, iar viaþa
este trãitã fãrã sentimentul gravitãþii existenþei, cãci, integrîndu-se într-un „plan
cu lucrurile veºnice“, ea se desfãºoarã „lin ºi fãrã drame“ (ibidem, p. 141). De aici
se naºte lipsa spaimei în faþa morþii, atît de des evocatã de tradiþia popularã, care
încheie conturul unui portret cu tentã filosoficã, dar care nu pãrãseºte referinþele psihosociologice.
Aceste portrete imagologice construite de C. Rãdulescu-Motru, M. Ralea ºi
M. Vulcãnescu, dincolo de adevãrul lor inevitabil parþial, au constituit repere
temeinice ale amplei dezbateri asupra a „ceea ce suntem“ ºi au prefigurat un
portret imaginar nuanþat, care va reprezenta temeiul ipotetic ºi pentru unele studii de teren aplicate. Meritã semnalat, totuºi, cã aceste tablouri identitare zugrãvite de etnopsihologii români evocaþi sunt departe de a surprinde tot spectrul
divers ºi nuanþat al demersurilor exploratorii autoreflexive. În cîmpuri disciplinare diferite, în perioada amintitã, s-ar mai cuveni amintiþi ºi alþi actori de
prim-plan ai dezbaterii asupra specificului naþional, între care se impun
D. Gusti, S. Mehedinþi, E. Lovinescu, I.F. Buricescu, T. Brãileanu, N. Petrescu,
E. Cioran, M. Eliade, Cl. Petrescu, O. Papadima, N. Crainic, I. Pillat, N. Iorga,
D. Stãniloae, G. Cãlinescu, L. Blaga, T. Vianu, C. Noica (Ornea, 1980; Chimet,
1992; Hitchins, 1996; Chelcea, 2002). Scrierile lor pe tema identitãþii naþionale
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româneºti hrãnesc, însã, un discurs în subsidiar etnopsihologic, spre deosebire de
maniera declarat etnopsihologicã a lucrãrilor reþinute în acest capitol.

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

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

Procente
30
25
12
10
8
7
6
2
100

(%)

zintã, au ºi unele defecte: primul nu are o activitate de duratã, iar al doilea nici
nu prea activeazã. Predominarea acestor douã tipuri într-o societate duce la o
oarecare lipsã de organizare“ (ibidem, p. 21).
Dacã lucrarea deja citatã se preocupã indirect de formele de expresie grupalã, mijlocite de un anumit dozaj temperamental, monografia psihologului clujean A. Chircev, „Atitudinile sociale cu privire specialã la români“ (1941), le
vizeazã explicit. Cercetãtorul ºi-a îndreptat atenþia îndeosebi asupra universului
educaþional, subiecþii fiind elevi, studenþi, profesori ºi învãþãtori, iar ipoteza de
lucru a enunþat ideea unei implicãri mai influente a variabilelor atitudinale, în
dauna celor aptitudinale, în delimitarea diferenþierilor etnice. O variantã a scalelor de tip Thurstone de mãsurare a atitudinilor sociale, prelucratã ºi validatã de
A. Chircev, M. Draser ºi N. Mãrgineanu de la Institutul de Psihologie al
Universitãþii din Cluj, a fost aplicatã unui numãr de peste 1300 de subiecþi din
Timiºoara, Cluj, Iaºi, Tîrgu-Mureº ºi Sibiu.
O dimensiune discriminativã în masa informaþiilor colectate a constituit-o
originea etnicã a subiecþilor, pe lîngã profesie, gen, grupã de vîrstã ºi confesiune.
Miza studiului a fost fixatã încã din debutul cercetãrii, propunîndu-ºi sã confrunte imaginea îngemãnatã prin acest demers pozitiv cu moºtenirea imagologicã
propagatã stereotip: „rezultatele experimentale la care am ajuns în cercetãrile
noastre ne vor da prilejul sã verificãm validitatea unor credinþe — atît de rãspîndite în cercurile noastre intelectuale — cu privire la psihologia poporului român“
(Chircev, 1941, p. 161).
Lucrarea se finalizeazã cu o serie de concluzii care au trasat contururile
unui personalitãþi etnice specifice, pornind de la semnalarea unor diferenþe semnificative dupã originea etnicã privitoare la atitudinile sociale esenþiale (faþã de
religie, naþionalism-internaþionalism, tradiþie-progres). Prin urmare, subiecþii
români (doar la ei ne vom opri în scurta noastrã recapitulare) se caracterizeazã
printr-o tendinþã atitudinalã ce se plaseazã într-un registru extrem — în cazul
atitudinilor în raport cu biserica ºi cu binomul naþionalism-internaþionalism, dar
ºi spre un registru median atunci cînd atitudinile sunt articulate pe axa simbolicã tradiþie-progres. Se poate observa, aºadar, „o atitudine extrem de omogenã ºi
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de consistentã faþã de bisericã“ ºi „naþionalism“; astfel „românii sunt pentru
bisericã ºi naþionalism; sunt împotriva internaþionalismului ºi pãstreazã atitudini
intermediare faþã de tradiþie-progres (subl.ns.)“ (ibidem, p. 163). Prezenþa atît de
marcantã a atitudinilor sociale angajante ºi favorizante faþã de bisericã ºi naþionalism demonstreazã cã „aceste valori sociale sunt realitãþi vii, întrucît se reflectã ºi
sunt trãite intens de majoritatea statisticã a conºtiinþelor individuale“ ºi, continuã A. Chircev, „aderenþa maximã a populaþiei la ele, privitã din punct de vedere
psihologic, ne aratã necesitatea lor practicã pe plan social, pentru fragmentul de
populaþie examinat, care, de altfel, este suficient de reprezentativ pentru întreaga populaþie româneascã“ (ibidem, p. 164).
Toate aceste constatãri finale contrariazã cliºeul imagologic al românului
inactiv, retras din istorie, însufleþit de o credinþã superficialã, ipostaziindu-l în
schimb ca fiind purtãtorul unei personalitãþi ancorate într-o tradiþie vie, angajatã responsabil în destinul sãu istoric: „Omogenitatea de atitudini faþã de instituþiile fundamentale ale statului nostru ne aratã existenþa unei conºtiinþe comune, o solidaritate organicã cu valorile trecutului nostru, cu instituþiile sociale ºi
culturale prezente, precum ºi cu aspiraþiile ºi idealurile proiectate în viitor
(subl.ns.)“ (ibidem, pp. 164–165).
O ultimã cercetare care meritã semnalatã a fost adusã în centrul dezbaterilor ºtiinþifice la sfîrºitul deceniului cinci al secolului XX: „Cercetãri experimentale asupra inteligenþei la români“, semnatã de C. Rãdulescu-Motru ºi
I.M. Nestor (1948). Rezultatã în urma a 14 ani de acumulãri ºi susþinutã de
Academia Românã, lucrarea a fãcut parte dintr-un proiect mai cuprinzãtor, foarte îndrãzneþ, gîndit la mijlocul deceniului patru, ce ºi-a propus alcãtuirea unei
„Antropologii somato-psihologice româneºti“. Printre animatorii sãi s-au numãrat
nume de prestigiu ale culturii noastre interbelice, precum D. Gusti, C.I. Parhon,
D. Caracostea, N. Bagdasar sau V. Pavelcu.
Totodatã, aceastã lucrare-bilanþ a reprezentat, simbolic, ºi sfîrºitul unei
epoci de afirmare a demersului etnopsihologic — încheind o etapã frãmîntatã,
dar fecundã, inauguratã la sfîrºitul secolului al XIX-lea de B.P. Hasdeu. Cei doi
autori s-au concentrat asupra unui sector al structurii personalitãþii — inteligenþa — care intenþiona sã preceadã alte abordãri ale „Sectorului psihic“, privit ca un
capitol complementar unui „Sector somatic“ tratat de ceilalþi specialiºti angajaþi
în acest demers global. Pe lîngã cercetarea inteligenþei, în proiectul iniþiatorilor
se viza, în egalã mãsurã, culegerea unor date relevante privitoare la tipul de personalitate dominant, înclinaþiile psihoneurotice, universul imaginativ, spiritul de
observaþie ºi sugestibilitate al românilor.
Folosind cel mai mare numãr de subiecþi chestionaþi într-o cercetare psihosociologicã din România (59.817), selectaþi din toate regiunile istorice, mediile sociale ºi profesionale, studiul a avut în vedere în primul rînd o problematicã interregionalã ºi interdepartamentalã, încercînd sã evidenþieze eventualele variaþii
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intraetnice ale inteligenþei. Astfel, dupã variabila mediu geografic, a reieºit cã
„locuitorul de la munte este superior din punct de vedere al inteligenþei; printre
aceºtia se gãseºte numãrul cel mai mare de excepþionali (4,03%) ºi cel mai mic
din cei cu valori scãzute (12,30%). Imediat se plaseazã locuitorul din zonele de
deal ºi apoi cel din cîmpie“ (Rãdulescu-Motru, Nestor, 1948, p. 49). O altã concluzie ce a derivat din aceastã tendinþã statisticã a indicat faptul cã „oamenii care
locuiesc într-o zonã geograficã uniformã (munte, deal, cîmpie) sînt superiori ca
inteligenþã celor care trãiesc în zone mixte (1/2 munte-1/2 deal)“ (ibidem, p. 50).
Dupã variabila regionalã: „Românul din Banat se plaseazã primul (în privinþa inteligenþei, n.ns); pe ultimul rang al clasificãrii se aflã locuitorii din Transilvania ºi
Oltenia“ (ibidem, p. 48), iar din punct de vedere al fluiditãþii ºi dinamicii intelectuale „Românul din Banat pare, în medie, mai rapid ca ceilalþi, în timp ce locuitorul Bucovinei este mai lent“ (ibidem). În sfîrºit, dupã variabila departamentalã,
care lua în considerare unitãþile administrativ-teritoriale asemãnãtoare judeþelor,
s-a constatat cã: „departamentul Caraº are valoarea cea mai mare a centilelor (60),
în timp ce departamentul Tîrnava Micã se clasificã ultima avînd (40) de centile“
(ibidem, p. 49).
Neîndoielnic, concluziile acestui studiu propun precumpãnitor o alãturare
de imagini stereotipe intraetnice, ºi nu o înºiruire a unor potenþialitãþi cognitive
autentice, ce diferã interregional, metodologia fiind conceputã pentru a surprinde mai degrabã capitalul educaþional al subiecþilor decît inteligenþa lor. Lucrarea,
însã, prin proporþiile investigaþiei ºi prin calitatea operaþionalizãrii conceptelor a
fost apreciatã ºi în mediul academic occidental, pilduitoare fiind citarea sa în sinteza care a reprezentat pentru mai multe generaþii de psihologi postbelici o referinþã aproape canonicã în domeniu: „Tratatul de psihologie aplicatã“ („Traité de
psychologie appliqué“), realizat de H. Piéron (1958, pp. 1389–1390).
Toate aceste eforturi de cunoaºtere în care s-a angajat etnopsihologia de
teren au construit un teritoriu terminologic ºi metodologic care s-ar fi dezvoltat
natural, îngãduind realizarea unor sinteze ºi mai consistente, urmînd procesul de
rafinare progresivã a tehnicilor de investigaþie din studiile citate. Din pãcate, o
datã cu comunizarea þãrii, acest gen de cercetare a fost sistat pentru mai multe
decenii, studiile concrete de etnopsihologie fiind practic absente din inventarul
demersurilor psihologice ale vremii, fapt atestat ºi de analiza conþinuturilor
tematice din publicaþiile de specialitate din þarã, realizatã de cãtre L. Iacob (1995,
p. 32) în perioada 1949–1989. De aceea, cu excepþia unor abordãri implicite ale
unor istorici români apropiaþi ºcolii de la Annales, care au putut publica studiile
lor îndeosebi o datã cu începutul deceniului al optulea, etnopsihologia româneascã a urmat în bunã mãsurã destinul tuturor celorlalte ºtiinþe socio-umane
surori: acela al expulzãrii într-o tãcere impusã.
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3.4. Imaginarul identitar naþional studiat cu
mijloacele sociologiei
O lucrare care oferã o imagine panoramicã asupra straturilor sociale ce
compun România contemporanã, identificând trãsãturile psiho-sociale reprezentative ale actorilor ei individuali ºi colectivi ºi construind o imagine despre ceea
ce suntem în urma unor cercetãri de teren derulate pe parcursul a cinci ani de
investigaþii, o constituie „Sociologia tranziþiei“ a lui D. Sandu (1996). Grupate
într-un ansamblu teoretic ce semnaleazã prezenþa unui complex cultural al reformei, datele sistematizate de cãtre sociologul bucureºtean se articuleazã într-o
succesiune de tablouri imaginare ale unor segmente ale societãþii româneºti care
se împletesc nu întotdeauna armonios. Vom reþine ca pliindu-se cîmpului nostru
de interes doar modul de conturare al tipologiei sociale a tranziþiei postcomuniste
(luînd ca ºi criteriu atitudinea faþã de schimbare) ºi articularea regionalizãrilor
identitare ºi a frontierelor geo-culturale.
În ceea ce priveºte primul domeniu supus atenþiei, imaginea pare sã urmeze contururile conservatorismului ºi închiderii. Instrumentalizînd o analizã multicriterialã, prin care elaboreazã tipuri sociale operaþionale, D. Sandu dovedeºte
cum românii, în majoritate absolutã, sunt puþin favorabili schimbãrilor — conservatorul prin constrîngere cumulativã (care respinge reforma datoritã resurselor sociale ºi simbolice modeste — nivel de instrucþie mai scãzut, rezidenþã în
regiuni sãrace, stare materialã precarã) cumuleazã singur 35% din totalul populaþiei adulte, urmat ca pondere în þesutul social de conservatorul prin constrîngere de status (sãrac, cu o instrucþie scãzutã, dar care locuieºte în zone cu mare
potenþial de dezvoltare), ce caracterizeazã 17% dintre subiecþii eºantionului
naþional reprezentativ. Atitudinea decisã în favoarea schimbãrilor are o susþinere
moderatã: cei mai activi fiind, în ordine, reformatorii cu oportunitãþi multiple
(adicã cei instruiþi, cu o situaþie materialã bunã ºi care au rezidenþa în zone bogate) ºi cei prin oportunitãþi de status (care acumuleazã acelaºi capital social, dar
care trãiesc în zone sãrace, cu probleme sociale majore), împreunã aceºtia avînd
o pondere de aproximativ 10% (Sandu, 1996, pp. 75–76).
În privinþa caracterizãrilor interregionale, studiul citat semnaleazã prevalenþa tipurilor sociale conservatoare în satele din Vechiul Regat, în timp ce clasa
de mijloc, care favorizeazã un tip social angajant, se regãseºte predominant în
„þara de dincolo de munþi“ (ibidem, p. 72), în oraºele transilvane ºi bãnãþene
îndeosebi. Mitul prezenþei marcante al unui reformist de tip luminat, care înþelege necesitatea reformei ºi se angajeazã voluntar în lupta pentru dobîndirea unui
status de prestigiu sporit, este invalidat de analiza multifactorialã. Deºi este de
aºteptat sã identificãm, susþine autorul, o circulaþie a tipurilor sociale prin ceea
ce D. Sandu numeºte o „migraþie a modernitãþii“ (ibidem, p. 76) dinspre urban
spre rural, dinspre Ardeal spre Vechiul Regat, dinspre cei cu status înalt spre cei
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cu status scãzut, informaþiile de facturã sociologicã reunite în acest volum ne
impun distingerea unei stabilitãþi remarcabile a tipurilor sociale evocate deja, cel
puþin în zona conjuncturilor braudeliene.
Cît priveºte al doilea domeniu de interes, sociologul bucureºtean ne prezintã modul în care se individualizeazã diversele spaþii identitare intranaþionale în
„configuraþii de variabile, relativ durabile, cu un grad mare de structurare, care
determinã fenomenele de identitate grupalã“ (Sandu, 1995, p. 16). Lectura
rezultatelor ne oferã o succesiune de autoetnoimagini alternative din perspective
reflexive diferite. Astfel, fenomenul specificului regional indicã intensitatea loialitãþilor regionale, permiþînd ºi o lecturã comparativã asupra identificãrii regionale sau locale faþã de cea ocupaþionalã, aºa cum reiese din tabelul nr. 2.

Moldova
Muntenia
Oltenia
Dobrogea
Transilvania
CriºanaMaramureº
Banat
Bucureºti
TOTAL

1
5
1
4
3
-

94
86
94
87
93

5
4
3

90

-

1
2

92
95
97
99
98

3
4
1

96

-

5
2

Rang

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

Rang

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

Rang

URBAN

Rang

RURAL

Rang

–

Rang

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

82
77
88
67
83

5
7
8
2
4
1

88
87
83
94
89
96

3
7
6
4
1
1

93
85
89
92
95
95

6
3
7
8
3
1

73
79
70
67
79
82

78

2
5

94
88
89

5
8

91
83
90

5
2

76
81
77

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

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

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

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

Lucrarea citatã mai prezintã modul în care se deseneazã pe o hartã imaginarã
frontierele geo-culturale intranaþionale, ce nu urmãresc întru totul conturul diverselor provincii tradiþionale. Analizele efectuate de D. Sandu (1996, pp. 228–254)
susþin „imaginea regiunilor istorice ca straturi socio-culturale de profunzime peste
care s-au suprapus straturi mai noi de mare consistenþã ºi vizibilitate, manifeste ca
arii culturale care fie <sparg> regiunile istorice, fie încalcã graniþele lor“ (Sandu,
1995, p. 20). Se pune în discuþie, astfel, imaginea unei Românii omogene, substituitã fiind de o Românie multiculturalã, divizatã ºi eterogenã. Chiar ºi provinciile sunt,
în funcþie de diverse criterii diferenþiatoare, mai degrabã reuniuni tensionate de
entitãþi geo-culturale decît integralitãþi senine. Transilvania, bunãoarã, din punctul
de vedere al gravitãþii problemelor sociale, este discriminatã în arii centrale, cu un
nivel moderat al acestora („perechile“ Braºov-Sibiu, Cluj-Mureº ºi
Covasna-Harghita) ºi arii periferice cu disfuncþionalitãþi majore (Bistriþa-Nãsãud ºi
Sãlaj), ori arii semiperiferice, intermediare în privinþa problemelor sociale
(Alba-Hunedoara). În Moldova, spre exemplu, se poate evidenþia o arie perifericã,
caracterizatã de probleme sociale grave (Botoºani-Vaslui), dar ºi douã arii semiperiferice (Galaþi-Iaºi, Neamþ-Vrancea-Bacãu-Suceava). Multe frontiere provinciale tradiþionale sunt încãlcate din punctul de vedere al afinitãþilor culturale ataºate unor
seturi de atitudini ºi comportamente sociale specifice. Astfel, dintr-o asemenea
perspectivã, Timiºul „preferã“ o asociere nu cu celãlalt judeþ bãnãþean
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Caraº-Severin, ci cu mai nordicul Arad, ce aparþine de Criºana-Maramureº. Prin
urmare, se formeazã noi unitãþi regionale ce se impun a fi luate în considerare ca
premisã necesarã a înþelegerii acestei geologii identitare, sugerîndu-se prezenþa
unei unitãþi în diversitate, care, dacã ar fi ignoratã în numele unei omogenitãþi
depline intranaþionale, ar genera erori de judecatã sociologicã.
Portretul identitar policrom construit de D. Sandu avea sã fie nuanþat într-o
lucrare recentã, „Spaþiul social al tranziþiei“ (1999), în care, pe lîngã evaluãrile
statistice asupra indicatorilor proprii tranziþiei româneºti, sociologul bucureºtean
a apelat ºi la metoda comparativã, ponderînd aprecierile realizate în textele anterioare asupra tipurilor sociale conservatoare majoritare de la noi. Astfel, de vreme
ce, conform raportului World Value Survey din 1998, focalizat pe studierea realitãþilor sociale din 41 de þãri, tendinþa dominantã înregistratã pretutindeni este atitudinea de tip conservator, universul social românesc nu se caracterizeazã ca
fiind unul din registrul singularului (Sandu, 1999, p. 63). Reluînd analizele din
volumul precedent asupra spaþiilor regionale ºi comunitare, urmãrind dinamica
internã a capitalului social asociat dezvoltãrii regionale, precum ºi configurarea
ariilor culturale, cercetarea lui D. Sandu (1999, pp. 131–170) reconfirmã imaginea unei Românii plurale din punct de vedere al capitalului social ºi al unitãþilor
culturale.

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

Calitãþi psihomorale

Nr.

%

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

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

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

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

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

Nr.

%

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

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

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

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

%
88.4
82.1
72.8
69.4
66.9
65.3
64.9
62.3
62.2
58.8

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

%
24.0
22.6
21.1
19.3
18.3
18.1
16.9
16.1
15.6
15.2

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

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

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

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

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

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