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4. Memorie ºi identitate

4.1. Memoria socialã ca nucleu al definiþiilor
identitare
Aºadar, dupã ce am parcurs cele douã registre de configurare a identitãþii,
dupã ce am lãmurit metabolismul subiectivitãþii sociale, prin studierea rolului ºi
resurselor angajate de conceptele de mentalitate — în cadrul ºcolii de istorie a
mentalitãþilor —, imaginar — în cadrul ºcolilor imagologice — ºi stereotip naþional, în cadrul paradigmei reprezentãrilor sociale, dupã ce am urmãrit succesiunea chipurilor românitãþii îngemãnate în ultimul secol ºi înþelegînd, totodatã, cã
subiectul identitar este în primul rînd o construcþie socialã, sã privim înspre ceea
ce îi asigurã combustia neîntreruptã. Ne vom îndrepta, în consecinþã, cãtre acel
rezervor de amintiri referenþiale, imagini sensibile, tãceri mocnite, strigãte de
izbîndã sau de deznãdejde care au prefigurat un portret colectiv, mereu reînnoit
ºi reînsufleþit de acest miez mereu viu al subiectivitãþii de grup reprezentat de
memoria socialã. Cãci vom aprecia, de acum înainte, memoria socialã ca principala resursã care modeleazã identitãþile colective.
De asemenea, ne vom preocupa investigarea unei cãi particulare de articulare a discursului identitar ce recupereazã memoria individualã ºi grupalã —
povestea vieþii — ca tehnicã narativã proprie unei discipline tot mai influente în
cîmpul ºtiinþelor sociale de astãzi, istoria oralã. Aceastã abordare specificã ne va
cãlãuzi conceptual ºi metodologic în prima parte a cercetãrii de teren ce compune proiectul de faþã.
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Se cuvine subliniat, de la bun început, cã identitatea ºi memoria sunt douã
concepte corelate, care se hrãnesc reciproc ºi care se restructureazã neîntrerupt
sub presiunea istoriei ºi societãþii. Existã aproape un consens astãzi în a considera cã memoria reprezintã o reconstrucþie continuu actualizatã a trecutului, ºi nu
doar o copie nemiºcatã, o restituire fidelã a acestuia. P. Nora (1984, p. VIII) aprecia cã „memoria este mai degrabã un cadru decît un conþinut, o mizã mereu disponibilã, un ansamblu de strategii, o fiinþare ce valoreazã mai puþin prin ceea ce
este, cît prin ceea ce face“. Cum s-a subliniat deja, noþiunile de memorie ºi de
identitate aduc cu ele o importantã dozã de ambiguitate, întrucît amîndouã se
subsumeazã termenului de reprezentãri, o noþiune operatorie în cîmpul ºtiinþelor
sociale, privitã ca referinþã a unei stãri, în cazul primului concept, respectiv ca o
facultate pentru cel de-al doilea. Pornind de la o astfel de dificultate preliminarã,
J. Candau (1998, pp. 11–15) reþine mai multe nivele de articulare a memoriei individuale. În primul rînd, sociologul francez evocã protomemoria sau memoria subteranã, adînc infiltratã în structura mentalã a individului, cea despre care nu se
poate vorbi, reunind cunoaºterea implicitã ºi ansamblul experienþelor cele mai
rezistente împãrtãºite de membrii unei societãþi. Acest prim registru al memoriei
este alcãtuit din urmele, amprentele ºi condiþionãrile constitutive ale ethosului care
nu mai gãsesc calea verbalizãrii. El este format din amalgamul mental internalizat
sub forma habitusului, conturat de P. Bourdieu (1970/1973, 1979, 1980/1999),
constituind o prezenþã a trecutului ºi „nu memoria trecutului“ (Bourdieu, 1997,
p. 251), o memorie anoeticã, inconºtientã, proceduralã. Datoritã unei asemenea
memorii putem sã recurgem la automatismele comportamentale adaptative, de la
învãþarea unor simple gesturi maºinale, precum salutul adresat unui cunoscut —
pe care-l realizãm fãrã a ne mai gîndi la adecvarea expresivitãþii gestuale —, pînã
la interiorizarea unei conduite sociale întemeiate pe supunere ºi conformism, sau
dimpotrivã, pe impunere ºi subordonarea celuilalt, în funcþie de capitalul social
moºtenit ºi de patternul atitudinal însuºit în cadrul socializãrii primare.
Apoi, în al doilea rînd, J. Candau precizeazã rolul memoriei propriu-zise sau
de nivel înalt, formatã îndeosebi dintr-o memorie rapel sau de recunoaºtere.
Modelatã ºi de uitare, acest tip de memorie mobilizeazã deliberat sau involuntar
amintirile autobiografice sau cele datorate achiziþiilor culturale, reunind în egalã
mãsurã elemente de cunoaºtere, credinþe, senzaþii ºi sentimente.
În al treilea rînd, un registru vital al memoriei este format din metamemorie, ce constituie deopotrivã reprezentarea pe care fiecare individ ºi-o face despre
propria sa memorie, devenind un mod de a dialoga cu propriul trecut, dar ºi o
explicitã construcþie a identitãþii, transformîndu-se într-un fel de memorie
revendicatã.
Dacã primele douã categorii exprimã în mod direct o facultate a memoriei,
metamemoria are rolul unei reprezentãri a acestei facultãþi. Dar dacã o asemenea
memorie triadicã poate fi stabilitã la nivelul individului, la nivelul grupurilor sau
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al societãþii tipologia de mai sus se cuvine aplicatã cu precauþie. Dificultatea
constã mai ales în identificarea unor termeni suficient de consistenþi care sã desemneze prima facultate, cea a protomemoriei, deºi e limpede cã aceasta comunicã cu un concept colectiv, dar ambiguu, precum mentalitatea. Orice societate
se hrãneºte dintr-o memorie rapel, pe care o avanseazã în momentele de cumpãnã sau izbîndã, prin reactualizarea unor momente de referinþã din trecut, prin
intermediul invocãrii unor comemorãri, aniversãri sau personalitãþi de
prim-plan. Interpretarea pe care o conferim acestei memorii naturale este, însã,
construitã social. Memoria socialã este, deci, o metamemorie, adicã o reprezentare socialã complexã, ºi nu un dat socio-cultural. Iatã cum cele douã teorii asupra
identitãþii analizate în debutul prezentei lucrãri — substanþialiste ºi interacþioniste — se rãsfrîng ºi în înþelegerea conceptului de memorie individualã sau
colectivã, maniera de lecturã interacþionist-culturalistã devenind prioritarã.
La capãtul unei astfel de delimitãri, ºi conservînd de-acum accepþia interacþionistã asupra memoriei sociale, vom putea înþelege punctul de vedere teoretic al iniþiatorului studierii sistematice a fenomenelor de memorie colectivã,
M. Halbwachs, care ºi-a construit propria teorie în „Les cadres sociaux de la
mémoire“ („Cadrele sociale ale memoriei“) (Halbwachs, 1925/1994), dar ºi în „La
mémoire collective“ („Memoria colectivã“) (Halbwachs, 1950/1980). Teza principalã a viziunii psihosociologului francez ar putea fi rezumatã în afirmaþia: spiritul reconstruieºte amintirile sub presiunea societãþii, subliniere ce evocã tocmai
rolul mediului social în cunoaºterea actualã a trecutului, care se realizeazã nu
printr-o simplã „conservare a imaginilor“, ci prin „reconstrucþia imaginilor“
(Halbwachs, apud Chelcea, 1996, p. 112). Totodatã, în aceastã carte ce a avut un
ecou semnificativ în epocã, profesorul de la Strasbourg sublinia faptul cã memoria colectivã are sens numai prin interacþiunea cu actorii sociali, cãci pentru a ne
aminti avem nevoie de ceilalþi (Ricoeur, 2000/2001, p. 148).
Dacã ar fi sã rezumãm orizontul de semnificaþii al conceptului aºa cum a
fost conturat de M. Halbwachs, s-ar cuveni sã reþinem cã memoria socialã
reuneºte într-o sintezã alchimicã, proprie elaborãrilor sociale, memoriile personale ale membrilor unui grup ºi joacã rolul unei funcþii simbolice, în care tiparul
ordonator al re-amintirii îl constituie limba ºi categoriile gîndirii, ambele reprezentînd construcþii colective esenþiale. Apoi, deºi memoria este o entitate polimorfã, pluralã, înþelesurile atribuite evenimentelor ºi personalitãþilor convocate
din rezervorul de amintiri comunitare sunt întotdeauna particulare, se modeleazã dupã chipul societãþii respective, iar sensul unui fapt exemplar derulat în trecut are rezonanþe semantice ºi afective diferite în societãþi diferite. Vom înþelege,
astfel, mai limpede de ce existã o diferenþã considerabilã în reconfigurarea imaginarã a cuceririi Americii ºi a actorului central al acestei aventuri istorice de proporþii, dupã cum reconstituirea memorialã este realizatã de cãtre autohtonii din
America Latinã sau de cãtre urmaºii conchistadorilor spanioli.
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De asemenea, evocarea retrospectivã se structureazã în funcþie de o serie de
repere fixate de societate, aºa-numitele cadre sociale ale memoriei, ce implicã
plasarea subiectului social într-un context determinat, prin evocarea unor locuri,
evenimente, personaje emblematice. Cadrele sunt amintiri dominante ºi durabile, încãrcate cu o mare dozã afectivã ºi capabile sã antreneze o remarcabilã energie colectivã, motiv pentru care memoria socialã este prescriptivã, devenind un
model de valorizare ºi jucînd rolul unei pedagogii comunitare. Totodatã, memoria
socialã este selectivã, cãci se regrupeazã mereu în funcþie de ordinea de zi a
actualitãþii. Astfel, grila de lecturã a prezentului stabileºte ce „pagini“ ale trecutului se cuvin „citite“, precum ºi înþelesurile ce se atribuie acestuia. Pe de altã
parte, remodelãrile pe care le angajeazã se efectueazã în corelaþie cu dinamica
socialã mai largã, iar modificarea neîntreruptã a societãþii conduce la modificarea
continuã a structurii cadrelor. Nu în ultimul rînd, uitarea devine una dintre formele privilegiate ale organizãrii memoriei sociale, asigurînd o deschidere, un
teritoriu ce poate fi reînnoit, dar care ºi înãbuºã, ascunde în profunzimi inconfortul unei ratãri (Neculau, 1999, p. 57).
Structurarea memoriei în funcþie de culturã ºi interese — ambele elaborate
social — a fost argumentatã de F.C. Bartlett (contemporan lui M. Halbwachs), dar
ºi de adepþii construcþionismului social (M. Billig, D. Edwards), care accentuau
rolul vital al limbajului în organizarea ºi în reorganizarea memoriei.
S. Chelcea (1996, pp. 113–114), pornind de la o lucrare mai tîrzie a lui
M. Halbwachs (1941), sistematizeazã legile care regleazã memoria grupului
amintite de sociologul francez ºi descrie legea concentrãrii, regãsitã în înclinaþia
de a localiza în acelaºi spaþiu mai multe evenimente ce nu au nici o legãturã între
ele; apoi legea fragmentãrii, care implicã despãrþirea unei amintiri dintr-un nucleu
iniþial în mai multe elemente componente, fiecare fiind localizat diferit; ºi legea
duplicitãþii, ce poate conduce la situarea în douã localitãþi a aceluiaºi eveniment
desfãºurat într-un trecut foarte îndepãrtat. La acest ansamblu triadic gîndit de
M. Halbwachs, psihosociologul bucureºtean adaugã o nouã lege, legea similitudinii acþiunilor, prin atribuirea aceluiaºi mod de acþiune original mai multor personaje din perioade istorice îndepãrtate. Într-un studiu de antropologie culturalã ºi
istorie oralã, S. Vultur (1997) a demonstrat, indirect, validitatea acestei legi atunci
cînd a înfãþiºat acele recuperatoare poveºti ale vieþii relatate astãzi de cei ce au trãit
odinioarã drama deportãrii în Bãrãgan, în care modelul bunului colonizator, al
celui care porneºte de la sãlbãticia pãmîntului ºi provocãrile unui mediu ostil pentru a sfîrºi, în pofida tuturor piedicilor, datoritã muncii, cinstei ºi perseverenþei,
într-o stare de bunãstare ºi civilizaþie — desigur, mereu relativã —, este atribuit,
pe o filierã aproape genealogicã, deopotrivã primilor coloniºti germani din Banat
din secolul al XVIII-lea, familiilor bãnãþene, indiferent de etnia lor, din secolul al
XIX-lea care sunt nevoite sã întemeieze noi aºezãri, dar ºi celor ce aveau sã înfrunte cu aproape o jumãtate de secol în urmã pustietatea Bãrãganului.
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Studiind într-un cadru mai restrîns raporturile dintre individ ºi mediul sãu
familial, A. Muxel (1996) a identificat patru funcþii ale memoriei grupale: funcþia
ereditarã, de conservare ºi transfer a istoriei grupului; cea afectivã, de reînsufleþire a trecutului conform sensibilitãþilor prezentului; funcþia reflexivã, de evaluare criticã a trecutului, prin intermediul acelei metamemorii evocate la începutul
subcapitolului nostru — prin care se negociazã semnificaþiile din registrul lui
ceea ce a fost în raport cu „definiþii sociale ale realitãþii“ prezente, pentru a prelua formula lui P.L. Berger ºi T. Luckmann (1966/1999)—; precum ºi funcþia
proiectivã, de construire a unui proiect de viaþã adaptat constrîngerilor, dar ºi
oportunitãþilor societãþii, pe baza unui rezervor de memorie colectivã împãrtãºit.
Nefiind doar o conservare pasivã a trecutului, memoria socialã este totodatã ºi teritoriul pe care se articuleazã acele revelatoare de identitate reprezentate
de discursurile identitare. Povestind despre sine ºi despre ceilalþi, subiectul social
deschide poarta spre o lume care nu este neapãrat cea a trecutului aºa cum a fost
cu-adevãrat, ci cãtre un prezent-bilanþ, în lumina cãruia întreaga viaþã se structureazã, cu toate împlinirile ºi eºecurile ei. O povestire memorialã ajunge, astfel,
înainte de toate, o proiecþie de identitate.

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

duale definitorii formate în contextul istoric ºi social al vremii ºi societãþii respective, transformîndu-se într-o materie primã de neînlocuit a cunoaºterii retrospective. Autorii au investigat conþinutul a 764 de scrisori expediate de þãranii
polonezi ce au emigrat în Statele Unite, trimise cãtre familiile lor din Europa.
Privite ca o datorie socialã cu caracter tradiþional, scrisorile ceremoniale vizeazã
conservarea ºi întãrirea solidaritãþii familiei în condiþiile separãrii membrilor ei
ºi parcurg un flux narativ care se pliazã pe anumite tipare discursive implicite, în
care se reitereazã, fie ºi simbolic, nevoia de unitate a familiei. Seria de scrisori
Jablokowski sau Kukielka constituie exemple grãitoare ale descompunerii ºi
recompunerii modurilor de viaþã tradiþionale, prin descrierea raportãrii la noul
mediu integrator, la noile grupuri profesionale ºi etnice, prin urmãrirea atitudinii faþã de familie, cãsãtorie, moarte ºi „destin“. Deºi fragmentare ºi subiective,
acest tip de documente îngãduie o lecturã mai adîncã a socialului, efectuatã în
condiþii naturale, ºi restituie autenticitatea strategiilor identitare individuale ºi
colective.
Dezvoltînd o sociologie a praxisului, istoria oralã îºi îndreaptã atenþia ºi asupra elementelor nevãzute din cadrul unui studiu tradiþional ºi se intereseazã mai
puþin de regularitãþile statistice, cît de aspectul interacþional al negocierii identitare. Recuzatã de cãtre sociologia cantitativã din Statele Unite, istoria oralã va
cunoaºte o însemnatã ascensiune europeanã prin reîntoarcerea lui F. Znaniecki în
Polonia ºi prin interesul arãtat de o serie de cercetãtori de la centrele universitare
din Varºovia, Cracovia ºi îndeosebi Poznan. Aici, în cadrul Institutului de Sociologie
pe care l-a patronat, F. Znaniecki a organizat un concurs cu premii pentru colectarea unor memorii muncitoreºti, care au stat la baza redactãrii volumului editat
în 1931 de Jakob Wojciechowski, Autobiografii muncitoreºti. O asemenea abordare,
care recurgea la culegerea unor biografii sociale, a dobîndit o pondere considerabilã în cercetarea polonezã interbelicã, motiv pentru care a fost cunoscutã ºi sub
numele de metoda polonezã. Astfel, în acest interval, Institutul de Economie
Socialã a adunat 774 de biografii ale unor ºomeri, dupã cum Institutul Polonez de
Culturã Ruralã a strîns în arhivele sale 1544 de autobiografii þãrãneºti. Mai mult,
ºi în perioada postbelicã s-a continuat aceastã tradiþie în Polonia, colectîndu-se
aproape 25000 de autobiografii (apud Chelcea, 2001, p. 259).
În þara în care acest curent s-a nãscut, evoluþia noii discipline nu a fost lipsitã de oscilaþii. Istoria oralã se impune, însã, definitiv la trei decenii dupã lansarea sa prin proiectul articulat de cãtre A. Nevins la Universitatea Columbia, un
spaþiu academic privilegiat, ce a gãzduit numeroase proiecte generoase interdisciplinare, ºi în care ºcoala difuzionistã creatã de F. Boas a rodit mai apoi în abordãrile culturaliste atît de influente ale lui R. Benedict ori M. Mead. Prin realizarea primului centru de cercetare sistematicã a istoriei orale în anii ’50 (Oral
History Office), A. Nevins instituþionaliza direcþia de studiu ºi înzestra comunitatea ºtiinþificã americanã cu posibilitatea de a recupera memoria colectivã a unei
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þãri cu o istorie foarte scurtã, transformînd mãrturia personalã într-un patrimoniu identitar esenþial. Este perioada în care ºi alte universitãþi aratã deschidere
faþã de aceastã abordare, întemeindu-ºi propriile departamente specializate (cele
mai cunoscute fiind Universitãþile Texas ºi Berkeley).
Legãturile fireºti — datoritã specificului metodologic — cu antropologia
culturalã se consolideazã. Astfel, oamenii obiºnuiþi abordaþi de cercetãtori devin
martorii capabili sã reþinã, în cadrul unui concentrat discursiv ingenuu, multe
lumi sociale pe cale de dispariþie. Cele mai grãitoare exemple ale acestui tip de
studiu pot fi regãsite în cartea lui T. Kroeber (1961), în care se urmãreºte destinul dramatic al ultimilor supravieþuitori indieni concentraþi în rezervaþii, sau în
volumul des invocat de antropologi (Lévi-Strauss, 1948, p. 330) al lui
D.C. Talayesva (1941/1959), prin descrierea unei autobiografii realizate de un
indian Hopi. Dar metoda biografiilor încruciºate a devenit binecunoscutã o datã cu
publicarea unei cãrþi ce a avut un ecou semnificativ, ºi nu numai în mediul academic: „Copiii lui Sanchez“ („The children of Sanchez“), de cãtre O. Lewis
(1961/1978), în care este zugrãvitã povestea unei familii proletare din Ciudad de
Mexico. Propunîndu-se parcurgerea celor cinci biografii ale membrilor unei astfel de familii de condiþie modestã, autorul descrie o „culturã a sãrãciei“, care se
contrapune „culturii culte“, privilegiat studiatã în cercetãrile sociale ºi istorice.
Printr-un asemenea tip de lecturã asupra socialului se recupereazã tradiþia oralã a
unor comunitãþi de plan secund, în care dezmoºteniþii oraºelor, oamenii obiºnuiþi,
„uitaþii istoriei“ scot la ivealã concentratul de memorie sensibilã al unei lumi care
altfel ar fi rãmas ignoratã sau cunoscutã deformat de cãtre cultura elitei.
Începînd cu 1959, istoria oralã americanã cunoaºte o ascensiune remarcabilã. Se pot identifica deja 89 de centre de cercetare în 1965, 316 în 1973 ºi peste
500 în prezent, dar se înregistreazã ºi o tendinþã de continuã specializare internã: apar practicieni ai istoriei orale în cadrul societãþilor ºtiinþifice locale, sindicatelor, grupãrilor religioase, muzeelor ºi bibliotecilor. Metodologia se
reînnoieºte ºi autonomizeazã continuu, iar în 1967 apare ºi o asociaþie profesionalã reprezentativã: American Oral History Association. De altfel, dupã anii ’50 ºi
tehnicile de culegere a biografiilor au evoluat semnificativ, îndeosebi datoritã
folosirii magnetofonului, ºi mai apoi a reportofonului ºi chiar, în anii din urmã, a
tehnicilor video. Pe aceastã cale, chiar ºi subiecþi cu un capital educaþional mai
modest pot fi recuperaþi discursiv, ajungînd sã relateze dezinhibat, cu o mare
naturaleþe, propriile experienþe referenþiale.
Noul demers s-a impus curînd ºi în Canada, îndeosebi în regiunea Quebec,
unde exista deja o importantã disputã simbolicã interculturalã între comunitãþile francofone ºi anglofone. Minoritatea francofonã a recurs la acest gen de
microistorie cu un scop legitimant: prin regãsirea vocilor pline de vitalitate ale
oamenilor obiºnuiþi de aici se recompunea, de fapt, o istorie fondatoare, care
substituia marea istorie politicã, ce a avut un rol stigmatizant. Cel mai important
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centru de studii din zona canadianã s-a format la Universitatea Laval, unde
iniþiativele sociologilor ºi istoricilor s-au concentrat asupra unui asemenea
proiect recuperator, în care protagoniºti principali au fost F. Dumont, J. Hamelin
ºi N. Gagnon. Aceºtia ºi-au îndreptat atenþia asupra mutaþiilor societãþii multiculturale canadiene ºi, pornind de la istoriile vieþii, s-au preocupat de percepþia
socialã a schimbãrilor survenite în Quebec, de strategiile de formare a conºtiinþei
istorice ºi a conºtiinþei naþionale ºi, nu în ultimul rînd, de felul în care sunt interiorizate categoriile sociale de apartenenþã sau non-apartenenþã, punînd astfel în
discuþie ºi redimensionînd teoriile identitãþii sociale.
În Marea Britanie disciplina se instituþionalizeazã la începutul deceniului
opt al secolului XX, prin fondarea unei Oral History Society, ce încerca reabilitarea memoriei personale ca sursã vitalã a istoriei, dar ºi prin strãdaniile cercetãtorilor de la Universitatea din Essex, care vor pune bazele proiectului editorial al
revistelor History Workshop, precum ºi Oral History. The Journal of Oral History
Society. Domeniile abordate sunt extrem de diverse, de la raporturile sociale din
mediul industrial (labour process) pînã la diviziunea sexualã a muncii ºi distribuþia rolurilor de gen în viaþa cotidianã. De referinþã pentru ºcoala anglofonã de
istorie oralã rãmîne sinteza lui P. Thompson (1988): „Vocea trecutului. Istoria
oralã“ („The voice of the past. Oral History“), în care sunt reunite sub forma
unui bilanþ metodologic cele mai importante exigenþe ale unei cercetãri de teren
specifice, alãturi de o colecþie de interviuri nondirective.
Spaþiul ºtiinþific francofon european nu a rãmas, de asemenea, impasibil la
dezvoltarea istoriei orale. Universitãþile cele mai permeabile la noile concepte ºi
metodologii vor fi cele de la Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Paris VI, Rennes. Astfel,
un rol de prim-plan l-a jucat colectivul de cercetare al Universitãþii din Lille, care
a investigat fenomenele de coagulare comunitarã ºi raporturile de dominare
inter-grupalã din regiunile nordice ale Franþei. Reprezentanþii cei mai însemnaþi
ai ºcolii franceze de istorie oralã sunt: P. Joutard (1977), care a studiat permanenþele ºi variaþiile memoriei camisarzilor, I. ºi D. Bertaux (1976), preocupaþi de ucenicia brutarilor ºi migraþii, D. Schnapper (1987/1997), interesatã în studierea arhivelor orale ale securitãþii sociale sau a anumitor categorii identitare minoritare,
A. Burguière (1975/1978, 1988/1999, 1993), J. Goy (1974) ºi J. Ozuf (1993), care
s-au concentrat asupra reperelor subiectiv-discursive în percepþia timpului cotidian, a timpului istoric ºi a fenomenelor de tranziþie socialã. În ultimele decenii
s-au publicat ºi cîteva sinteze tematice importante, avîndu-i ca autori pe P. Lejeune
(1975), J. Pennef (1990), J. Goy (1995) ºi D. Bertaux (1997), care lãmuresc resursele metodologice ºi conceptuale pe care istoria oralã le poate mobiliza.
Alãturatã firesc ºi identificatã uneori cu studierea biografiilor sociale, istoria
oralã este privitã ca o alternativã metodologicã fertilã la cercetãrile cantitativiste,
oferind ºansa recuperãrii bogãþiei experienþei umane. Militînd împotriva secãtuirii imaginaþiei sociologice, N. Elias (1991, p. 60) propune, de altfel, valorificarea
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acestui gen de studiu calitativ, prin care sociologul îºi poate regãsi calitatea de
artizan intelectual (Mills, 1959/1975, pp. 281–321), adicã de cercetãtor inovativ,
care poate merge dincolo de inferenþele statistice rigide.
S-au organizat în anii din urmã ºi o serie de colective de cercetare ce urmãresc utilizarea abordãrii biografice în sociologie, precum grupul de studii de la
Maison des Sciences de l’Homme, patronat de acelaºi nucleu intelectual de la
École des Hautes Études en Sciences Sociales, apropiat ªcolii de la Annales. Aºa
cum sublinia principalul ei animator, D. Bertaux (1997), studiul biografiilor
sociale deschide calea unei etnosociologii care valorificã povestea vieþii ca o formã
simbolicã ce se bazeazã pe rememorare, în care evenimentele reper ale vieþii sunt
readuse în miezul fluxului narativ „aºa cum au fost trãite, memorate, totalizate“
(Bertaux, 1997, p. 18). Perspectiva etnosociologicã presupune mutarea accentului nu atît asupra povestirii ca realitate discursivã, cît asupra naraþiunii ca ºi concentrat al unei lumi sociale, centratã pe un context specific, pe o categorie de
situaþii anume, pe actorii ce le animã. Studiind povestea celor care s-au fãcut
brutari, D. Bertaux urmãreºte, în cheia istoriei mentalitãþilor, ce practici recurente supravieþuiesc dinamicii sociale ºi istorice imediate, ce logici de acþiune îi
determinã pe oameni sã opteze pentru o anumitã profesie, pentru un anumit
mod de viaþã, ºi, implicit, pentru anumite valori. De aceea, etnosociologia pe care
ne-o propune autorul francez vizeazã trei registre distincte: unul exploratoriu, în
care se deschide un teren, înþelegînd cã într-o astfel de viziune terenul se construieºte neîncetat, în timpul cercetãrii, unul explicativ, în care, prin intermediul
tehnicilor de cercetare proprii sociologiei ºi antropologiei culturale, se recurge la
o manierã analiticã de investigare a realitãþii sociale, ºi, în sfîrºit, unul expresiv,
prin care actorii sociali angrenaþi într-un scenariu de viaþã îºi lasã urmele sensibile, dar ºi intelectuale, ale cãlãtoriei lor existenþiale. Termenul, contariant la
prima vedere, propus de D. Bertaux reprezintã conjugarea tipului de cercetare de
teren proprie antropologiei culturale — sau etnologiei, în tradiþia francezã a acestui concept — cu un obiect de studiu construit în manierã sociologicã. De altfel,
particula etno nu semnificã invocarea unei anumite comunitãþi etnice, cît coexistenþa într-o societate a mai multor lumi sociale, care dezvoltã o culturã specificã.
Prin urmare, brutarii investigaþi de autorul francez devin o categorie socialã distinctã, care îºi elaboreazã propriile traiectorii identitare, iar povestirile permit o
mai bunã circumscriere a obiectului de studiu ºi o cunoaºtere din interior a
dimensiunii sociale a parcursurilor de viaþã. Stimulînd, aºadar, imaginaþia sociologicã în comparaþie cu anchetele pozitive pe bazã de chestionar, aceastã abordare investeºte un maximum de reflecþie teoreticã ºi minimum de proceduri ºi tehnici (Chelcea, 2001, p. 266).
Recunoaºterea rolului important jucat în sociologie de cãtre biografiile
sociale s-a produs ºi cu ocazia unor importante momente de bilanþ, precum cel
de-al IX-lea Congres Mondial de Sociologie de la Uppsala, din 1978, în care
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metoda biograficã a ocupat un loc de prim-plan, sau al XIII-lea Congres Mondial
de Sociologie de la Madrid, din 1990, în care a existat o secþiune de istorie oralã
coordonatã de D. Bertaux, printre participanþi numãrîndu-se ºi P. Thompson, dar
ºi C. Javeau (Belgia), J. Goy (Franþa) sau M. Marciati (Italia).
O cale de cercetare foarte frecventatã în anii din urmã este cea a genealogiilor
sociale comparate, de tipul celor realizate ºi în România în anii 1991–1993 de cãtre
D. Bertaux. O asemenea metodã „are avantajul abordãrii calitative, dar puterea de
generalizare oferitã de ancheta cu chestionar pe eºantioane reprezentative“
(Bertaux, 1991, apud Chelcea, 2001, p. 261). De exemplu, descriind procesul mobilitãþii sociale din regiunea Quebec, autorul dezvãluie strategiile pe termen lung din
cadrul familiei, construirea unui anumit status social de cãtre narator, raportul dintre istoria mare, naþionalã ºi politicã ºi istoria micã, personalã ºi familialã.
Recuperînd crîmpeie de viaþã reunite într-un ansamblu coerent, cãruia
subiectul îi atribuie valori ºi semnificaþii referenþiale, prin metodele proprii istoriei orale avem acces direct la un tip privilegiat de discurs identitar, prin care
putem urmãri formarea sinelui ca proces în confruntarea sa cu condiþionãrile, nu
de puþine ori tragice, ale mediului social ºi ale istoriei. Povestea vieþii devine o
sursã remarcabilã de relevare a cadrelor sociale ale memoriei, în jurul cãrora se
articuleazã alchimiile identitãþii. Aºa cum sublinia T. Todorov (1998, pp. 52–53),
„reprezentarea trecutului e partea constitutivã nu doar a identitãþii individuale —
persoana prezentã fiind într-un fel construitã din propriile imagini de sine —, ci
ºi a identitãþii colective“, întrucît „majoritatea fiinþelor umane au nevoie sã simtã
cã aparþin unui grup, acesta fiind mijlocul cel mai accesibil de a obþine
recunoaºterea existenþei lor, indispensabilã oricãrei persoane“. Atunci cînd
subiectul se prezintã în faþa sociologului sau antropologului, nu face altceva decît
sã reînnoade un ºir al afirmãrii de sine în cãlãtoria sa prin viaþã, în care subiectul
povestitor, ca ºi subiectul-martor, participã la formarea comunã a sensului
(Lepetit, 1989, pp. 1317–1321). Aºa cum argumentase ºi interacþionismul american, structura narativã ascunde o structurã argumentativã, în care discursul identitar se pliazã pe o logicã dialogalã. Istoria vieþii atribuie un rol individului în
arena vieþii, dar ºi grupurilor mai ample care au participat la modelarea destinului personal. Fiind un discurs esenþialmente întemeietor (Vultur, 1998, p. 205),
povestea vieþii constituie o definitorie punere în scenã a identitãþii individuale ºi
de grup, care proiecteazã într-o luminã nouã, clarificatoare, ideologia, mentalitatea, normele ºi valorile comunitare.
Dar care sunt mecanismele interne implicate în ordonarea procesului
re-amintirii? Numeroase cercetãri de psihologie socialã experimentalã confirmã
teoria cadrelor sociale ale memoriei. Atunci cînd se lanseazã în travaliul introspecþiei, subiectul îºi evalueazã propriul trecut în funcþie de concepþia despre
sine prezentã: eul trecut se adapteazã neîncetat la eul actual, pentru a prelua sintagmele lui M. Ross (1989). Individul realizeazã o neîntreruptã reevaluare a eului
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pentru a-i asigura echilibrul ºi coerenþa, concretizate într-o imagine de sine favorabilã. Mai mult, construind o poveste a vieþii, subiectul îºi mobilizeazã acea
înclinaþie geneticã pentru înþelegerea ºi istorisirea povestirilor pe care o evoca
J. Bruner (1986), cea prin care se poate dobîndi acel sens hotãrîtor al vieþii, amintit de B. Bettelheim (apud Boncu, 1996, pp. 148–149). Relatînd amintirile reunite în discurs retrospectiv împãrtãºite de cei ce au trãit experienþa lagãrelor de
concentrare, ni se oferã o cheie pentru înþelegerea întîmplãrilor plasate într-un
orizont (axiologic, în primul rînd) mai larg, ce lumineazã specific bilanþul. De
altfel, urmãrind modul de clarificare al sinelui în acest joc social, K. ºi M. Gergen
introduc termenul de povestire despre sine (self-narative), prin care subiectul îºi
reconfigureazã trecutul, asamblînd într-un întreg cît mai echilibrat experienþele
din urma lui. Devenind un povestitor al propriei vieþi, subiectul dobîndeºte un
sentiment al unitãþii sale, stabileºte o reþea a evenimentelor referenþiale prin care
identitatea prezentã apare ca un deznodãmînt al poveºtii vieþii (Gergen, Gergen,
1988). Subiecþii îºi privesc propriul trecut adunat în jurul unui flux existenþial,
asemenea unei curgeri într-o albie trasatã de destinul asumat, configurînd ceea
ce P. Bourdieu numea iluzia biograficã (1980/1999). Un astfel de exerciþiu narativ presupune o povestire cu sens, cu început ºi secvenþe închegate, care ascunde
o „logicã în acelaºi timp retrospectivã, o consistenþã ºi o constanþã (…) între stãrile succesive constituite astfel în etape ale unei dezvoltãri necesare“ (Bourdieu,
1980/1999, p. 59). Deºi viaþa realã se scurge dupã o logicã imprevizibilã, mult mai
puþin coerentã, subiectul are înclinaþia de a ordona evenimentele din trecut în
jurul unei traiectorii de viaþã, care îi conferã individualitate ºi rost, asigurînd
temeiul unei identitãþi sociale pozitive chiar ºi pentru cei ce au trecut prin împrejurãri traumatice.
Apoi aceastã coerenþã discursivã nu este formulatã monologal. Discursul
identitar este întotdeauna, aºa cum am subliniat de la bun început, un discurs
adresat celuilalt care ne ascultã. În grila de lecturã propusã de interacþionismul
simbolic, H. Blumer (1969, 1972) a descris cum oamenii acþioneazã conform semnificaþiilor asumate pentru diferitele obiecte sociale, apoi semnificaþiile acestora
sunt construite social în cadrul interacþiunii reciproce, iar semnificaþiile se transmit, remodelîndu-se ºi reînnoindu-se, prin procesul de interpretare la care sunt
supuse obiectele sociale, prin intermediul unor imagini-rãdãcinã (root-images),
un fel de elemente constitutive primare ale oricãrei elaborãri semantice, ce aduc
laolaltã interacþiunea, actorul ca subiect social ºi rolurile activate.
D. Bertaux (1997) ne dezvãluie, pe aceastã cale, valenþele pe care le dobîndeºte povestea vieþii (le récit de vie) în cunoaºterea lumilor sociale sau a situaþiilor construite în cîmpul interacþiunilor generate de naraþiunea memorialã. În primul rînd, antropologul francez remarcã prezenþa concomitentã a trei ordine ale
realitãþii: realitatea social-istoricã propriu-zisã, cu tot ansamblul de fapte „obiective“, realitatea semanticã, reunind ceea ce subiectul a achiziþionat cognitiv pe
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parcursul vieþii, suma raþionalizãrilor ºi evaluãrilor retrospective, ºi realitatea discursivã, care constituie un produs al unei relaþii dialogale (cu sine, cu „celãlalt“),
ceea ce subiectul formuleazã despre parcursul sãu existenþial. Cel din urmã nivel
al realitãþii ia chipul povestirii realizate în funcþie de o serie de cadre ale discursului (de exemplu, schema salvatorului, sau a conspiraþiei, alimentate, cum
am subliniat în prima parte a acestei lucrãri, de structuri mitologice mult mai
elaborate ce aparþin imaginarului social).
Între faptele sensibile, trãite ºi povestirea lor se interpune, aºadar, un nivel
intermediar, numit de D. Bertaux nivelul totalizãrii subiective, un registru dinamic, mereu reactualizat, alcãtuit din ansamblul conglomeratelor mentale pe care
subiectul le mobilizeazã pentru a produce o povestire, format din amintiri, reflecþii ºi evaluãri, perspective, elemente ideologice. Parcurgînd toate aceste nivele
interconectate, povestea vieþii ne dezvãluie, astfel, o multitudine de faþete ale
identitãþii, precum structura iniþialã a personalitãþii subiectului ºi evoluþia sa,
practicile de învãþare culturalã ºi profesionalã, riturile de trecere asimilate, istoria relaþiei dintre subiect ºi ceilalþi semnificativi — pentru a prelua sintagma lui
G.H. Mead (1934/1963) —, raporturile sociale obiective sau obiectivate, în care
se definesc, printr-o continuã negociere colectivã a sensului, statusurile ºi rolurile sociale, normele, universul de aºteptãri, rivalitãþile ºi afinitãþile dintre actorii
naraþiunii, conflictul, logicile sociale, fenomenele simbolice, dar ºi punctele de
rãscruce sau de rupturã din traseul existenþial, ideologiile personale ºi mentalitãþile colective.
Dar, mai ales, la capãtul unui demers de istorie oralã ni se deschide accesul
înspre înþelegerea mecanismelor de funcþionare a memoriei unui grup — cãci el
reprezintã instanþa ordonatoare a definiþiilor realitãþii —, putem urmãri cum se
realizeazã transferul de la memoria individualã la memoria colectivã ºi cum, pe
aceastã cale interacþionistã, se contureazã identitatea socialã.

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

nii obiºnuiþi din cadrul acestor comunitãþi, prin intermediul unor interviuri
semi-structurate, care sã dezvãluie deopotrivã universul lor de valori, dar ºi de
aspiraþii, moºtenirea tradiþiei, dar ºi orizontul noutãþii, aveau sã constituie obiective de prim-plan ale studiului monografic. A-l incita pe „celãlalt“ sã-ºi construiascã narativ propria identitate devine, aºa cum sublinia H.H. Stahl, un imperativ metodologic al unei cercetãri autentice: „Regula de aur a oricãrui anchetator social este tãcerea. E bun anchetatorul care vorbeºte puþin, dar ºtie sã facã pe
alþii sã vorbeascã “ (Stahl, 1974, p. 272).
Totodatã, printre tehnicile întrebuinþate se numãrã ºi analiza spiþelor de
neam, care anticipeazã mai elaborata ºi mai tîrzia tehnicã a genealogiilor sociale
comparate, gînditã de D. Bertaux, prin care se urmãresc acele specii ale unor
documente personale neoficiale în care se descriu sistemele de rudenie intergeneraþionale (Chelcea, 2001, p. 256).
Un rol însemnat în recunoaºterea valorii documentare jucate de analizele
biografice l-au avut cercetãrile lui X. Costa-Foru (1945), care le-a semnalat de
timpuriu importanþa: „A doua sursã de informaþii pe care o avem la îndemînã sunt
însemnãrile ce eventual le-a fãcut un membru al familiei mai bãtrîn, cum de pildã
este cazul pe care l-am mai citat, al familiei Codru din Drãguº, care îºi avea un
catastif, <o carte de casã>, în care <Eu, Gheorghe Codru, nãscut în anul 1829>
îºi face o biografie ºi dã nenumãrate informaþii asupra membrilor ºi averii familiei
lui“ (Costa-Foru, 1945, apud Chelcea, 2001, p. 261). În cercetãrile de teren efectuate în anii din urmã s-a descoperit, de exemplu, un asemenea document de o
importanþã simbolicã vitalã pentru întreaga comunitate sãteascã din Tomnatic, un
fost important centru bãnãþean al minoritãþii germane din regiune, în care membrul cel mai prestigios al comunitãþii moºtenea caietul de genealogii al locului.
Mereu actualizat, acesta înregistra cu acribie evoluþia proprietãþii ºi a reþelelor
familiale de la sosirea primelor familii de ºvabi, acum mai bine de 230 de ani, pînã
în prezent (caietul Anei Cocron, apud Vultur, 2000b, p. 289). Loc de reunire a viilor ºi morþilor deopotrivã, într-un organism simbolic al unei comunitãþi care
transgreseazã istoria, un asemenea document vorbeºte despre nevoia unei comunitãþi de a lãsa mãrturie urmele trecerii ei prin lume ºi exprimã grãitor cum
anume se produce instituþionalizarea unei asemenea practici prin ritualuri foarte
expresive. Astfel, se poate urmãri cum se stabileºte, bunãoarã, printr-un adevãrat
forum al comunei, cine va fi cel care succede antecesorului în moºtenirea caietului, precum ºi în obligaþia, calificatã ca o mare onoare ºi o mare responsabilitate,
de a reþine pentru cei de mîine dinamica socialã a comunitãþii. Asemenea documente, care constituie o sursã extrem de bogatã de informaþii, aveau sã fie apreciate ca documente privilegiate ale cercetãrii monografice, fapt ilustrat ºi în investigaþiile derulate în perioada interbelicã sub conducerea Institutului Social
Banat-Criºana, aflat sub patronajul ªcolii sociologice de la Bucureºti, precum
„Ancheta monograficã în comuna Belinþ“ (1938, pp. 188–269). Contribuind la o
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mai bunã cunoaºtere a sensului desfãºurãrii în timp a proceselor sociale prin valorificarea unor informaþii pline de naturaleþe, biografiile sociale vor fi frecvent evocate ca surse alternative de dezvãluire a interrelaþiilor existente în cadrul unei unitãþi sociale. De altfel, publicaþia de specialitate cea mai influentã la noi în mediul
academic, „Sociologie româneascã“, va gãzdui în paginile sale numeroase astfel de
documente, precum Povestea lui Moº Pelea din Fibiº, în numãrul din
noiembrie-decembrie 1937, sau autobiografia unui învãþãtor din Þara Oltului, în
numãrul din aprilie-iunie 1939 (apud Chelcea, 2001, p. 261).
ªi în perioada postbelicã s-au derulat astfel de cercetãri ce porneau de la
construirea biografiilor sociale, de genul studiilor asupra noilor lucrãtori din
industrie, coordonate de T. Herseni în perioada 1965–1966 (apud Chelcea, 2001
pp. 261–262), în care, prin intermediul unui ghid biografic, se opera cu un chestionar alcãtuit din 200 de întrebãri specifice ºi se semnala prezenþa unor etape
evolutive ale omului contemporan în jurul unui ax al vieþii, care reuneºte entitãþile ºcoalã-întreprindere-familie.
Înscriindu-se în aceastã tradiþie metodologicã, S. Chelcea a realizat o serie
de cercetãri de teren utilizînd un asemenea instrument de lucru. Astfel, în studiul din 1966 S. Chelcea a recurs la colectarea unor biografii sociale provocate, ce
au pus în evidenþã transformãrile din cadrul procesului de adaptare la munca
industrialã a foºtilor agricultori; în 1968–1969 a urmãrit relaþia dintre procesul de
urbanizare ºi delicvenþã pe baza unui ghid de biografii sociale; iar în 1970–1973
a solicitat autobiografii post-factum, cu rol ilustrativ, de completare a chestionarului realizat cu întrebãri pre-codificate, prin care s-au identificat factorii adaptãrii industriale în cadrul procesului de urbanizare (apud Chelcea, 2001, p. 262).
ªi H.H. Stahl (1975, p. 75) a pledat pentru regãsirea valenþelor de
cunoaºtere proprii istoriei orale, vãzutã ca o cale prin care vechea lecturã canonicã a istoriei — exclusiv prin medierea documentelor scrise — este completatã de
o lecturã mai diversificatã, ce apeleazã la surse neconvenþionale, printre care istoriile vieþii joacã un rol aparte. O asemenea opþiune este cu atît mai legitimã cu cît
sursele scrise nu sunt decît un izvor de eroare sistematicã, cãci reþin în memoria
colectivã doar ceea ce reprezentanþii elitei au considerat necesar a fi pãstrat, în
numele unui adevãr care pledeazã, inevitabil, propria cauzã a celor care îl afirmã.
Dar pãtura þãrãneascã, care a constituit pînã de curînd majoritatea sociologicã a
lumilor sociale româneºti, nu a lãsat decît puþine documente scrise. Or, o
cunoaºtere autenticã a realitãþilor sociale naþionale nu se poate realiza prin ignorarea unuia din straturile sociale cele mai semnificative, ci numai prin recurgerea
la o metodologie nouã, mai deschisã, în care vocea acestei lumi tãcute, ce rãzbate
în naraþiunile memoriale, poate fi ascultatã.
Constituind o direcþie de cercetare interdisciplinarã, ascensiunea acestui
tip de demers epistemologic poate fi ilustratã ºi prin prezentarea, în cadrul celui
de-al XV-lea Congres internaþional de istorie de la Bucureºti din 1980, a unor
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lucrãri focalizate pe o asemenea abordare, privitã ca o modalitate înnoitoare de a
articula exerciþiul istoriografic, îndeosebi în registrul istoriei sociale.
Un rol important în clarificarea metodologicã ºi conceptualã în zona cercetãrii documentelor sociale, în general, ºi a istoriei orale, în special, l-a jucat volumul coordonat de S. Chelcea (1985). În acest volum sintetic, Z. Rostás (1985)
propune o sistematizare a cunoºtinþelor acumulate în noul cîmp disciplinar,
încercînd sã rãspundã la o întreitã interogaþie: cine, cu cine ºi, mai ales, cum se
realizeazã interviurile de istorie oralã? Rãspunsurile rezumate ar putea fi reunite în jurul urmãtoarelor imperative: pentru a obþine rezultate edificatoare, cercetãtorul însuºi — ºi nu un operator fãrã experienþã — este cel chemat sã se apropie, printr-un joc empatic, de intervievat, abandonînd mentalitatea intelectualistã, apoi subiecþii care constituie sursele cele mai fertile trebuie selectaþi dintre
cei inteligenþi, cu o memorie bunã, eventual cei „care au citit mai puþin în viaþã
ºi astfel nu confundã amintirile proprii cu cele pe care le-au trãit“ (Barker, 1980,
p. 565), ºi, în sfîrºit, cea mai adecvatã tehnicã este cea neutrã ºi intensivã, în care
firul cãlãuzitor al naraþiunii nu este întrerupt de cercetãtorul interesat, ci lãsat sã
urmeze logica discursivã naturalã. În consecinþã, nu de puþine ori divagaþiile ºi
incoerenþele devin mai grãitoare decît linia clarã a vieþii, transformîndu-se în adevãrate „comori de informaþie“ ºi în potenþiale noi ipoteze de lucru (Rostás, 1985,
p. 71). Sursa trebuie valorificatã pînã cînd cercetãtorul o considerã epuizatã, ceea
ce presupune renunþarea la orice îngrãdire temporalã. Astfel, un interviu este
alcãtuit, de fapt, din succesiunea mai multor ºedinþe de interviu. Singurul mare
neajuns al unui asemenea demers este datorat rolului inevitabil jucat de subiectivitatea cercetãtorului, care devine un adevãrat principiu metodologic, psihosociologul fiind singurul care poate decide, pe baza experienþei ºi a intuiþiei, cînd o
sursã este deja epuizatã (Chelcea, 2001, p. 266).
Totodatã, se cuvine înþeleasã natura dinamicã a sursei, care este în continuã
devenire, articulîndu-se în condiþiile în care „povestitorul ºtie deja urmãrile
fenomenelor trecute, devenite azi obiecte de cercetare, eventual chiar ºi deznodãmîntul procesului istoric“ (Glatz, 1980, pp. 576–577), de unde necesitatea unei
lecturi critice asupra surselor, corelarea continuã a documentelor provenite din
istoria oficialã cu, cele, dobîndite prin intermediul acestei istorii alternative.
De altfel, în anii ‘80 Z. Rostás a iniþiat un proiect doctoral centrat pe realizarea unei istorii orale a ºcolii sociologice de la Bucureºti, în care cei mai importanþi actori ai ºcolii interbelice au fost intervievaþi prin intermediul metodologiei
istoriilor vieþii. Intenþionînd introducerea experimentului în istoria culturalã a
þãrii (Rostás, 2000, p. 5), o asemenea abordare ºi-a propus deschiderea unor noi
perspective asupra înþelegerii rolului jucat în istoria sociologiei româneºti de
cãtre ºcoala gustianã, îndeosebi prin urmãrirea relaþiilor formale, dar mai ales
informale dintre acest grup ºi mediul intelectual mai larg, dintre curentele de
idei care l-au animat ºi ecoul lor social. Publicatã tîrziu (Rostás, 2001), cartea
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despre istoria oralã a ºcolii sociologice de la Bucureºti aducea în prim-plan o
lume intelectualã febrilã, care recompune un univers social românesc interbelic
plin de viaþã, oferind din nou voce publicã unor importanþi reprezentanþi ai acestei grupãri, care, deºi intervievaþi în anii ’80, îºi reconfirmã spiritul liber. Cartea
de interviuri realizate în anii 1985–1987 cu profesorul H.H. Stahl (Rostás, 2000)
nu a acceptat nici un compromis faþã de momentul politic de atunci, fiind scrisã
în aºteptarea unor „vremi mai bune“. În faþa cititorului se perindã personaje de
prim-plan ale scenei intelectuale româneºti interbelice, precum D. Gusti,
P. Andrei, N. Iorga, C. Rãdulescu-Motru, dar ºi mai tinerii colegi de generaþie ai
lui H.H. Stahl, ca M. Vulcãnescu, M. Eliade, E. Ionescu, P. Comarnescu,
X. Costa-Foru, T. Herseni, E. Bernea, A. Golopenþia, M. Georgescu, C. Brãiloiu,
reînsufleþiþi prin rememorarea asumat subiectivã a naratorului, care dã viaþã unei
lumi trecute ºi care îngãduie accesul la o mai bunã cunoaºtere a acesteia. În egalã
mãsurã, cartea lui Z. Rostás reprezintã ºi un exerciþiu de onestitate metodologicã:
„pentru pãstrarea autenticitãþii convorbirilor, menþioneazã autorul, am renunþat
nu doar la reorganizarea tematicã ºi cronologicã a materialului rezultat, lãsînd
înregistrãrile sã curgã una dupã alta, ci ºi la <menajarea propriei imagini>, la
<aducerea la zi> a întrebãrilor, a intervenþiilor mele de acum aproape un deceniu ºi jumãtate. Mi-am pãstrat deci naivitãþile, nivelul — precar — al cunoºtinþelor, fiind de pãrere cã istoria oralã este opera a douã persoane (subl.ns.), ºi, ca
atare, modificarea esenþialã a întrebãrilor ar compromite ºi rãspunsurile“ (Rostás,
2000, p. 6). Prin urmare, iatã rezumate exigenþele unui bun interviu de istorie
oralã: interacþiune sincerã ºi interesatã cu „celãlalt“, înregistrare ºi transcriere
fidelã a convorbirilor, comunicare non-directivã ºi modestie expresivã.
De curînd, Z. Rostás (2002) a publicat ºi o carte despre „chipurile oraºului“
Bucureºti, printr-un fel de biografie subiectivã a metropolei realizatã de o multitudine de voci sociale distincte, de la cele provenite din sursã popularã, de la
meºteºugari, muncitori, comercianþi pînã la cele ale minoritãþilor, alãturi de
reprezentanþi ai „lumii bune“ a capitalei, recompunînd imaginea unui Bucureºti
pierdut, multicultural ºi cosmopolit. Abordarea specificã istorie orale devine tot
mai influentã în mediul intelectual românesc, fapt ilustrat ºi de înfiinþarea în
2000 a Institutului Român pentru Studiul Istoriei Recente (IRIR), care-ºi propune
cu precumpãnire coordonarea unor studii de istorie oralã asupra societãþii româneºti contemporane. De altfel, lucrarea anterioarã despre „chipurile oraºului“ a
fost redactatã printr-un proiect al IRIR, în cadrul cãruia mai sunt derulate în prezent ºi alte cercetãri, precum cele focalizate asupra dinamicii rurale româneºti de
astãzi prin intermediul unor studii comparative, sau cel ce urmãreºte destinul
identitar al comunitãþii evreieºti din Banat. Totodatã, sub patronajul ºtiinþific al
aceleiaºi instituþii se intenþioneazã ºi realizarea unor studii asupra condiþiei
femeii în perioada comunistã, ori asupra intervenþiei statului în viaþa universitarã începând din anii ’30 ºi culminând cu suprimarea autonomiei universitãþilor.
190

În anii din urmã s-au publicat mai multe cãrþi în care se recurge la metodologia istoriei orale. Un volum grãitor este cel editat de P.H. Stahl (1999), care a
recuperat ºi adus în atenþia cercetãtorilor de astãzi o sursã foarte valoroasã: stenogramele de teren ale lui H.H. Stahl din anii douãzeci ºi treizeci, din perioada
de maximã efervescenþã a ªcolii sociologice de la Bucureºti. Firul narativ care
înfãþiºeazã cititorului chipul lumii rurale româneºti interbelice prin vocea omului obiºnuit, a þãranului din Runcu sau Nerej, ori din Fundul Moldovei, sau
Drãguº, ºi care îºi spune povestea cu naturaleþe în faþa unui sociolog sincer interesat, ne dezvãluie cît de bogate pot fi asemenea izvoare documentare autentice,
ce recupereazã, fãrã proiecþii anacronice, memoria unor comunitãþi rurale pline
de organicitate. Descriind modul în care materialele au fost culese, autorul subliniazã încã o datã nevoia de onestitate metodologicã deplinã a celui implicat într-o
cercetare de istorie oralã: „Multe din notele de teren ale specialiºtilor trecutului
sunt relatãri deformate ale gîndirii ºi sentimentelor þãrãneºti, nu numai pentru
cã sunt incomplete, dar ºi pentru cã la publicarea lor autorii le-au <curãþat>,
le-au <corectat>, le-au dat o înºiruire logicã, înºiruire ce riscã însã sã corespundã mai mult cu gîndirea redactorului decît cu gîndirea celui intervievat. Textele
din paginile acestui volum nu adaugã ºi nu eliminã nimic din spusele þãranilor“
(Stahl, 1999, p. 6). Înþelegînd cã „pierderea civilizaþiei þãrãneºti nu este mai puþin
gravã decît pierderea limbii naþionale“ (Stahl, 1999, p. 8), acest tip de demers
pledeazã pentru regãsirea, cu mijloacele ºtiinþei — dar niciodatã cu neutralitate
rece, ci cu o cãldurã a cunoaºterii sincerã — a unei civilizaþii þãrãneºti încã vii în
România, spre deosebire de cea mai mare parte a Europei, în care aceastã formã
de viaþã tradiþionalã a dispãrut.
O încercare de recuperare a memoriei urbane prin intermediul istoriei orale
o constituie cartea semnatã de I. Nicolau ºi I. Popescu (1999), în care se
urmãreºte destinul unei „strãzi oarecare din Bucureºti“, strada Oraþiu, ce face
parte din categoria uliþelor cu „case fãrã curte“, cu o arhitecturã plinã de amestecuri stilistice ºi în care numãrul cel mai însemnat al locuinþelor este format de
imobilele din casele naþionalizate. Viaþa chiriaºului, prin povestirile sale, este
expresivã în a dezvãlui un întreg ansamblu valoric ºi atitudinal, caracterizat îndeosebi prin dependenþã ºi valori asistenþiale, în care locatarii aºteaptã mereu ca la
poarta lor sã vinã cineva sã le dea ºi lor ceva (de la instalaþia de gaz, pînã la sistemul de canalizare, de la butelii, pînã la refacerea acoperiºului). Dincolo de fluxul narativ ni se descrie, printr-o metodologie calitativã, un tip de lume ºi un mod
de viaþã caracterizat prin numeroase tensiuni simbolice, care pot, în acest fel, sã
fie cunoscute mai bine, ºi care îngãduie anticiparea unor ipoteze fertile de cercetare pentru studii ulterioare cantitativiste.
Tot la un fel de istorie oralã sui-generis recurge ºi A. Liiceanu (1998) atunci
cînd reuneºte vocile unor oameni obiºnuiþi care au apelat, prin intermediul unei
emisiuni radiofonice, la consilierea psihologului. Transcriind ºi comentînd inter191

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

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

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

Valoarea

Nivel
I

Valori: V i
II

III

F

Fo

1-5

Fe

6-10

Rd

11-15

Ra

16-20

Av

21-25

Ae

26-30

Se

31-35

Sd

36-40

VI
R

A
VF
S

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

Vi

–

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

+

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

Confort, bogãþie

21

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

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

Valoare
Vi

1

V5

2

V6

3

V8

4

V9

5

V10

6

V16

7

V18

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

8

V21

Confort, bogãþie

9

V25

10

V30

Siguranþã de sine
Valoare profesionalã
(în muncã)

11

V32

Armonie interioarã

12
13
14

V34
V37
V38

15

V40

Plãceri
Fericire
Prietenii
Umanism,
generozitate

Valoarea negativã

Factorul t

Valoarea pragului
de semnificaþie

Limitat

t(36)=2,21

p= 0,04

Dezangajare, lene

t(106)= 10,75

p< 0,001

t(41)=3,67

p= 0,01

t(36)= 4,54

p= 0,03

Autism

t(30)= 3,97

p= 0,01

Sabotarea „celuilalt”

t(97)= 4,59

p= 0,007

Murdãrie, urîþenie

t(36)= 2,27

p= 0,04

t(97)= 4,11

p= 0,02

t(47)= 2,87

p= 0,04

t(32)= 5,11

p< 0, 001

t(42)= 3,03

p= 0,05

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

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

t(24)= 5,84

p<0,001

Incapacitate
profesionalã
Anarhism

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

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

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

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

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

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

Din raþiuni de înlesnire a lecturii textului vom introduce cu prescurtarea I referinþele ce provin din
volumul S. Vultur — Istorie trãitã — Istorie povestitã, Editura Amarcord, Timiºoara, 1997; cu T
cele ce provin din volumul S. Vultur (ed.) — Teren. Memoria ºi cultura familialã. Identitãþi multiple în Banat. Decupaj din arhivã, Grupul de antropologie culturalã ºi istorie oralã, Timiºoara,
1998; cu C referinþele din volumul S. Vultur (ed.) — Lumi în destine, Editura Nemira, Bucureºti,
2000; iar cu A cele ce provin exclusiv din arhiva Grupului de antropologie culturalã ºi istorie oralã,
precizînd numele intervievatului ºi localizarea interviului. Astfel, la sursele tipãrite este indicat
numãrul paginii din care e extras citatul, iar la cele în manuscris este menþionatã o fracþie — la
care numãrãtorul reprezintã raftul din arhivã, iar numitorul constituie numãrul dosarului de pe
raftul respectiv — urmatã de numãrul paginii de dosar din care a fost selecþionat citatul.
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Se cuvine menþionat faptul cã „celãlalt“ rãmîne un criteriu puternic polarizat, în care evaluãrile pozitive ºi negative depãºesc pragul pi >80. Astfel, s-a
observat cã apare o diferenþiere semnificativã între „celãlalt etnic“ (precum „germanul“, „maghiarul“, „evreul“, „bulgarul“) ºi „celãlalt regional“ (de genul
„olteanului“, „moldoveanului“ sau „basarabeanului“), aprecierile transgresînd
graniþele etnice ºi fiind mai pozitive în primul caz; dupã cum se distinge o diferenþiere între „celãlalt generic“ (definit în termeni globali, mediat) ºi „celãlalt
particular“ (definit în termeni specifici, nemediat). În acest din urmã registru,
opoziþia reprezentaþionalã particular-generic, pusã în evidenþã în studiile de cogniþie socialã care opereazã cu conceptul de stereotip a fost reconfirmatã (Fiske,
Taylor, 1991). Prin urmare, evaluãrile sunt mai generoase în situaþia „celãlalt particular“ — cu care subiectul a avut o întîlnire nemijlocitã (fie el „regional“ sau
„etnic“) —, ºi în care prezenþa stereotipurilor e mai puþin marcantã, spre deosebire de „celãlalt generic“ (îndeosebi „regional“), mult mai critic evaluat prin
medierea stereotipurilor privitoare la alteritate.
Percepþia retrospectivã cea mai nefericitã se realizeazã, previzibil, în jurul
„evenimentelor traumatice“ ºi este parþial compensatã de influenþa pozitivã în
portretul global de valorizarea „muncii“. Meritã semnalatã tendinþa conform
cãreia toate referenþialele politice („autoritate“, „categorii politice“, „discriminãri
politice“) sunt negativ percepute, sugerîndu-se cã întregul traseu existenþial
traumatic este asociat unui factor politic perceput ca perturbator ºi discriminativ. Aceastã respingere puternicã înregistratã va sta la baza unei verificãri ulterioare, realizatã cu ajutorul unei prelucrãri cu mijloace de investigaþie mai fine,
prin recurgerea la construirea graficã a reprezentãrii sociale identitare printr-o
combinare matricealã a tonalitãþii ºi pregnanþei tuturor criteriilor referenþiale.
Privind în ansamblu dinamica criteriilor referenþiale supraordonate, se
poate pune în evidenþã o diferenþã statistic semnificativã de tonalitate a acestora,
dupã cum urmeazã — INDIVID: t(534)=4,87; p=0,005; SOCIETATE / COMUNITATE: t(230)=3,21; p=0,02; CULTURÃ t(120)=8,26; p<0,001.
O ultimã remarcã ce se impune la acest nivel accentueazã faptul cã, deºi mai
puþin influent, domeniul general „culturã“ produce o tonalitate global pozitivã, la
toate criteriile referenþiale evaluãrile pozitive fiind mai numeroase decît cele
negative. O astfel de remarcã sugereazã cã spaþiul privat, spaþiul sãrbãtorii ºi cel
al ºcolii, care dau substanþã acestui domeniu, sunt privite ca un fel de teritoriu
„refugiu“ în faþa agresiunilor istoriei, cu registrul ei public, impersonal ºi instituþionalizat, observaþie convergentã cu concluziile studiului de sociologie ruralã
evocat deja (Gavreliuc, 1997, p. 30).
Interpretarea [A5, f4]
Registrul portretelor valorice asociate criteriilor referenþiale ne oferã accesul cãtre una dintre resursele de cunoaºtere cu o încãrcãturã euristicã remarcabilã oferitã de metodologia adoptatã. Astfel, ni se prezintã în Anexa nr. 5, de la
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figura 4 pînã la figura 23, o serie de profiluri identitare ce ne indicã, pe fiecare
dimensiune tematicã în parte, care este spectrul de valori mobilizat de subiecþi.
În figura nr. 4 din Anexa nr. 5 este conturat portretul axiologic al „sinelui“,
articulat convergent cu liniile portretistice creionate în paragraful anterior. Acest
portret este puternic pozitiv, egocentric, aducînd în prim-plan valoarea „muncã,
angajare în activitate“ (v6, pi > 10), alãturi de alte valori influente, precum „capacitate profesionalã“ ºi „cinste“ (v8, respectiv v17, la ambele pi > 5), adicã acele
valori ce sunt dominante în configurarea stereotipului regional (Chelcea, Lãþea,
2000, pp. 66–67). Numeroase referinþe din text trimit cãtre un asemenea portret,
reunit în jurul formulelor recurente: „trebuie sã muncim“, „munca e datoria
noastrã“, „munca ne-a salvat“ (precum în interviurile cu Gina Sterian, I, p. 195;
Viorica Henþ, I, p. 99 sau Persida Julan, C, p. 62). Douã valori sunt puternic negative în acest portret, în preajma a pi = 10: „suferinþa“ (v37) ºi „frica, teama,
supunerea“ (v1), dovedind încã o datã puterea contextului istoric asupra dimensiunii argumentative a discursurilor. În pofida liniilor contrastante care modeleazã schema despre sine (self-schema) proprie subiecþilor, se reconfigureazã ideea
unui sine unitar, capabil sã reuneascã într-o calitate nouã, supraordonatã conjuncturilor istorice ºi sociale, un concept coerent despre sine, transformîndu-l
într-o entitate durabilã ºi onorantã (Markus, 1977; Swann, Hill, 1982,
Baumeister, 1998).
Interpretarea [A5, f5]
În cadrul „evenimentelor majore ale vieþii“, reprezentate în figura nr. 5 din
Anexa nr. 5, din nou valoarea „muncã, angajare în activitate“ (v6) este cea mai
prezentã, alãturi de „afectivitate, dragoste“ (v13) ºi „armonie interioarã“ (v32),
conturînd o tonalitate valoricã pozitivã asemenea unui refugiu memorial. Acestuia
i se asociazã o polarizare acutã în jurul unei valori precum „sãrãcie/bogãþie“
(v21), ce poate fi explicatã în cele mai multe dintre povestirile retrospective prin
alternanþa dramaticã a unei vieþi senine ºi îndestulate (la debutul ei), urmatã de
o serie de deprivãri grave (la maturitate) ºi reaºezãri (la bãtrîneþe). Se evidenþiazã, astfel, construirea dimensiunii identitare diacronice, care, deºi pãstreazã un
nucleu dur ºi stabil (legat îndeosebi de valorile „muncii“), este sensibilã la
influenþa contextelor cu care subiectul se confruntã (Bruner, 1986). Este semnificativ faptul cã valorile negative cel mai intens percepute sunt chiar cele ce însoþesc aceste deposedãri, ce þin deopotrivã de registrul simbolic, dar ºi de registrul
care desemneazã prestigiul social ºi starea materialã, ºi anume „chinurile“ (v34)
ºi „suferinþa“ (v37).
Interpretarea [A5, f6]
Portretul valoric al „personalitãþilor“, descris în figura nr. 6 din Anexa nr. 5,
este dominant pozitiv, dar tensionat între „angajarea în activitate“ (v6), „recunoaºterea socialã“ (v23) ºi „prietenii“ (v38) — capital important adus în relaþie
de cãtre personalitãþile reper —, dar pus în discuþie de „sabotarea celuilalt“
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(v16), ce aduce cu sine provocarea „suferinþei“ (v37). Desigur, avem de-a face cu
o altã opoziþie simbolicã între identitãþile parteneriale (de genul celor asociate
reprezentanþilor familiei) ºi cele asociate „celuilalt instituþional“, care înfãþiºeazã
confruntarea dintre registrul informal ºi cel formal, prin favorizarea celui dintîi
în întîlnirea cu o istorie ai cãrei actori în plan instituþional sunt trataþi cu neîncredere ºi percepuþi, în tot spaþiul post-comunist, mai degrabã ca adversari sau
duºmani, decît ca parteneri (Bãdescu, 2001).
Interpretarea [A5, f7]
Variabila „celãlalt“, înfãþiºatã în figura nr. 7 din Anexa nr. 5, este puternic
polarizatã. Întîlnirea cu celãlalt e un prilej cãtre activism (v6), oferã „ajutorare“
(v16), „recunoaºtere socialã“ (v23) ºi rodeºte în „prietenii“ durabile (v38), dar
aduce cu sine ºi „neîncredere“ (v3), atitudini „neîngãduitoare“ (v14), „murdãrie
ºi urîþenie“, nu neapãrat fizicã (v18), ºi provoacã, nu de puþine ori, „suferinþã“
(v38). Se poate, aºadar, semnala prezenþa unui celãlalt diurn, senin ºi a unuia
celãlalt nocturn, generator de „suferinþã“, cele douã categorii nesuprapunîndu-se. Graniþa care le desparte nu este, însã, una etnicã, ci mai degrabã una
regionalã ºi politicã, iar stadiile ulterioare ale lucrãrii vor încerca sã aprofundeze
modul în care se articuleazã aceste identitãþi plurale ale alteritãþii. De altfel, cercetarea din ultima parte a acestui proiect va încerca sã ia în discuþie, printr-un
studiu derulat pe un eºantion regional reprezentativ, dinamica contrariantã a
acestor identitãþi sociale.
Interpretarea [A5, f8]
Una dintre cele mai senine imagini retrospective se focalizeazã pe „acasã“,
ilustrat în figura nr. 8 din Anexa nr. 5, care se impune ca un alt nucleu influent al
reprezentãrii sociale identitare, unde valoarea „frumuseþe, curãþenie“ (v18) dominã profilul valoric cu autoritate, ºi se înfruntã cu o valoare negativã modelatã de factorul istoric: modestia condiþiilor de viaþã (v21). Devenind un reper de stabilitate,
siguranþã ºi liniºte, profilul lui „acasã“ este lin, aplatizat, cvasipozitiv.
Interpretarea [A5, f9]
Pentru „bãnãþean“, „cãlãtoria“, reprezentatã în figura nr. 9 din Anexa nr. 5,
nu a fost doar un prilej de „nesiguranþã“ (v25), ci în primul rînd o deschidere
cãtre „un orizont mai larg“ (v5), o „apropiere de naturã ºi artã“ (v31), un prilej
de „bunã dispoziþie“ (v12) ºi de realizare a unor „prietenii“ (v38). Imaginea
rezultatã este, prin urmare, a unui actor social dispus ºi pregãtit sã traverseze orizontul, pentru a prelua sintagma istoricului V. Leu (1998a). De altfel, tema cãlãtoriei este una care populeazã în chip privilegiat imaginarul social bãnãþean, aºa
cum reiese din studiile de istorie socialã ºi de istorie a mentalitãþilor realizate de
V. Leu (1998b, 2000a).
Interpretarea [A5, f10]
„Destinul“ nu poate sã aparã în acest portret valoric, descris în figura nr. 10
din Anexa nr. 5, decît contorsionat, sub forma unor „dinþi de fierãstrãu“,
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sugerînd încordarea trãsãturilor valorice pozitive ºi negative. Atrage atenþia dominanþa ideii de „responsabilitate“ (v9) atunci cînd subiecþii realizeazã evaluarea
„sorþii“, care nu este înþeleasã doar ca fatalitate nefericitã ºi atotputernicã, ci ca
realitate asumatã conºtient, în care actorul poate dobîndi iniþiativa, integrînd
trauma. Tot de „destin“ este legatã ºi inserarea într-o „familie armonioasã“
(v36), dar la acelaºi prag de frecvenþã întîlnim ºi valorile negative ale privãrii de
libertate ºi, consecinþele acestora, „nesiguranþa“ (v25), dar ºi „suferinþa“ (v 37).
Se contureazã încã o datã în tactica identitarã de recompunere biograficã animatã de un actor social angajat, activ, responsabil, care nu cedeazã în faþa agresiunilor unei istorii potrivnice ºi care va izbuti sã învingã în plan simbolic „soarta“
(Crossley, 2000a).
Interpretarea [A8, f11]
„Evenimentele traumatice“ provocate de o istorie personalã ºi colectivã
derulatã sub semnul nedreptãþilor sociale construiesc cel mai puternic negativ
portret valoric, centrat pe trei valori care depãºesc pi = 10: „însingurarea“ (v38),
„sãrãcia“ (v21) ºi „chinurile“ (v34), adevãrate atribute identitare stigmatizante
care marcheazã traseul existenþial al subiecþilor investigaþi. Singurele valori pozitive — doar 3 din 40 — ce apar în acest registru, cu o prezenþã modestã, sunt
„responsabilitatea“ (v9), „ajutorarea“ (v16) ºi „înþelepciunea“ (v22), aºa cum
reiese din figura nr. 11 a Anexei nr. 5.
Interpretarea [A8, f12]
„Locurile reper“, descrise grafic în figura nr. 12 din Anexa nr. 5, sunt asociate în primul rînd „imaginii satului“, care se proiecteazã pozitiv, iar valori precum „curãþenie, frumuseþe“ (v18) ºi „cinste“ (v17) covîrºesc „condiþiile modeste“ (v21) ºi „suferinþa“ (v37). Astfel, acest criteriu referenþial reprezintã, alãturi
de „acasã“, un alt domeniu senin al privirii-bilanþ obþinute.
Interpretarea [A8, f13]
Criteriul „muncã“, înfãþiºat în figura nr. 13 din Anexa nr. 5, este foarte marcat de valoarea „angajare în activitate“ (v6, cel mai înalt pi = 25), dar ºi de „responsabilitate“ (v9), „capacitate profesionalã“ (v8) ºi „autocontrol“ (v7), fãrã sã
evite însã preþul unei munci realizate sub ameninþarea privãrii de libertate, generatoare de chinuri (v34). Totuºi, „munca“ este cel mai des evocatã în eºantionul
de interviuri ca sursã a eliberãrii de sub povara greutãþilor sau nedreptãþilor, formula cea mai des întîlnitã în relatãrile retrospective fiind „noi am fost gospodari“,
„nu ne-am lãsat“ (Gina Sterian, I, p. 199) sau „trebuie lucrat (…) pînã cînd ai
bazã“ (Nikolaus Wiewe, A, 13/3, p. 8).
Interpretarea [A5, f14]
Unul dintre cele mai consistente criterii referenþiale — prin numãrul evocãrilor ºi al valorizãrilor — rãmîne „familia“, zugrãvit în figura nr. 14 din Anexa
nr. 5, cu o tonalitate preponderent pozitivã. Este semnificativ faptul cã zona
dominatã de valori pozitive este cea a valorilor instrumentale (Vi = 1 — 20), iar
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cea în care valorile negative sunt mai prezente este a valorilor finalitãþi (Vi =
21–40). În prima zonã valorile dominante se grupeazã în jurul „ajutorãrii“ (v16)
ºi „dragostei“ (v13), care sunt privite ca principalele resurse ce oferã subiectului
sprijin ºi afectivitate, iar în cea de-a doua zonã dominante sunt „suferinþa“ (v37)
ºi „sãrãcia“ (v21), provocate de frustrãrile colective la care grupul familial a fost
supus. Mesajul transmis de liniile acestui portret par sã sugereze cã prin familie,
cu ajutorul celui apropiat ºi drag, nefericirea poate fi înfruntatã, chiar cu preþul
suferinþei. O astfel de concluzie vine sã întãreascã o constatare dintr-un studiu
de teren anterior, care descoperea familia ca pe o „sursã de stabilitate ºi permanenþã“ (Gavreliuc, 1997, p. 27) într-un mediu perceput ca ostil, prin care comunitatea poate sã supravieþuiascã unor prefaceri sociale ºi politice brutale.
Interpretarea [A8, f15]
În ceea ce priveºte criteriul „categorii sociale“, zugrãvit în figura nr. 15 din
Anexa nr. 5, cu o singurã excepþie (v6), toate aprecierile valorice se plaseazã în
zona medianã, a valorilor de nivel III Ra (de relaþie active) ºi Av (de autorealizare vizate) — Vi = 16 — 25 —, devenind resurse privilegiate ale stabilirii relaþiei
cu „celãlalt“. Sã menþionãm cã o valoare apare în mod singular în acest domeniu
— ne referim la „demnitate“ (v24).
Interpretarea [A5, f16]
„Sfera economicã“, prezentatã grafic în figura nr. 16 din Anexa nr. 5, ne
aduce în faþã imaginea „angajãrii în muncã“ (v6) a actorului social, întemeiatã pe
„capacitatea profesionalã“ potenþialã (v8), „cinstea“ (v17) ºi „valoarea profesionalã“ efectivã (v30), doar „sãrãcia“ (v21) fiind invocatã negativ ºi fiind determinatã de conjunctura socio-politicã.
Interpretarea [A5, f17-f19]
Urmeazã o serie de trei portrete puternic negative, care pot fi urmãrite în
figurile nr. 17, 18 ºi 19 din Anexa nr. 5 ºi care sunt asociate direct sau indirect universului politic. Cel dintîi — „autoritatea“ — reuneºte atributele „prostiei“ (v4)
cu cele ale „îngustimii intelectuale, limitãrii“ (v5), dar ºi „rãceala afectivã sau
ura“ (v13), cu cea mai pregnantã valoare negativã — „sabotarea celuilalt“ (v16),
toate aceste valori fiind din registrul celor instrumentale. Astfel, sugereazã un
asemenea portret, „autoritatea“ este perceputã ca o instanþã impersonalã, cu un
comportament instrumental, cel mai adesea discriminatoriu la adresa subiectului, în care nu meritã investitã încredere (Bãdescu, 2001). Valori precum „generozitatea“ (v40) ºi „politeþea“ (v19) apar ca ipostaze izolate ale unei tendinþe globale opuse. „Categoriile politice“ sunt devalorizate, mai ales datoritã înclinaþiei
lor percepute de a acþiona împotriva intereselor subiectului (v16), prin intermediul „urii“ (v13), generînd „izolare socialã“ (v23). Pe aceastã cale se indicã unele
afinitãþi de asociere valoricã cu un registru al lumii sociale — cel politic — resimþit în discursurile memoriale ca fiind principalul responsabil pentru trauma
individualã ºi colectivã, aºa cum apare în numeroase relatãri retrospective, în care
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formula recurentã este: „ne-au luat tot ce aveam, fãrã sã avem o vinã“, ca în relatarea lui Petru Maghiaru (A, 9/2, p. 21). „Discriminãrile politice“ sunt însoþite,
practic, de acelaºi set de valori negative — în primul rînd „sabotarea celuilalt“
(v16) — ºi constituie singurul criteriu referenþial în care aprecierile valorice sunt
exclusiv negative.
Interpretarea [A5, f20-f23]
Spre deosebire de domeniile anterioare, un alt grup tematic care produce
asocieri afine, urmãrit grafic în figurile nr. 20, 21, 22, 23 din Anexa nr. 5, este
reprezentat de registrul supraordonat „Culturã“, puternic conotat pozitiv, în
cadrul cãruia „sãrbãtoarea“ genereazã „bunã dispoziþie“ (v12), afirmatã într-un
climat de „frumuseþe ºi curãþenie“ (v18). „Religia“ produce, însã, ºi cîteva reorientãri valorice mai critice, prin identificarea unei anumite doze de „neîncredere“ (v3), dar valorizeazã intens „raportarea creºtinã“ (v15) ºi „salvarea sufletului“
(v35). Un portret puternic pozitiv ca tonalitate este „viaþa cotidianã“, în care valorile cele mai prezente sunt din intervalul Vi= 5 — 20 ºi Vi = 30 — 40. În cadrul
primului interval se impune „buna dispoziþie“ (v12), iar în cadrul ultimului, alcãtuit din valorile de satisfacþie afectivã, cea mai însemnatã prezenþã este asociatã
recunoaºterii „plãcerii“ (v34), ca însoþitoare a sãrbãtorii. În cadrul „educaþiei“,
ponderea cea mai consistentã o au valorile faber, în primul rînd „angajarea în
activitate“ (v6) ºi „capacitatea profesionalã“ (v8), înþelese ca garanþii ale reuºitei
în destinul individual, dupã cum „cinstea“ (v17) este o altã valoare puternic apreciatã în perspectiva unei confruntãri cu destinul, capabilã sã controleze „nesiguranþa“ (v25). Vom încerca sã urmãrim, în cadrul reprezentãrii sociale identitare,
ponderea acestui criteriu global pozitiv, „cultura“, care va deveni un reper simbolic important al subiectului, capabil sã reconstituie pozitiv identitatea sa socialã.
Prin toate aceste evaluãri anterioare am descris, de fapt, mecanismul articulat
de fenomenul contextualizãrii asupra reprezentãrii sociale identitare. Reprezentarea unei realitãþi — în cazul nostru, modul în care se articuleazã narativ linia
sinuoasã a vieþii ºi identitatea subiecþilor — se modeleazã specific în raport cu
contextul istoric, social, cultural ºi politic în care se naºte. Acestei contextualizãri
externe inevitabile i se adaugã, însã, ºi o contextualizare discursivã (Iacob, 1999,
pp. 214–216). Întrucît orice reprezentare este structuratã pe mai multe nivele ºi
este alcãtuitã din mai multe categorii, fenomenul contextualizãrii discursive
poate descrie cum se modificã imaginea iniþialã într-un spectru foarte divers ºi
nuanþat, citit doar prin grila unor nivele de generalitate diferite ale reprezentãrii,
ori a unor categorii specifice, adicã exact ceea ce am realizat prin interpretãrile
anterioare. Schimbarea nivelului de generalitate a reprezentãrii este evidenþiatã
în profilul axiologic general din figura nr. 1 a Anexei nr. 5, comparat cu profilul
axiologic de bazã din figurile 4–23 din Anexa nr. 5, dupã cum schimbarea „feþelor imaginii“ prin intermediul schimbãrii categoriilor poate fi urmãritã compara210

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

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

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

Etnia
intervievatului

+

-

+

-

+

Român

40

40
23

9
40
10

38
16
146
10

German

273
1
191
0
181
5
401
0
101
8
10

21
23
16

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

17
16
23
14
131
10

10
40
38
16
10
14
40

10
10

16

6

Bulgar

104
0

19
34

102
3

Evreu

10

16

10

16

10

Sîrb

38
16

21

25

37

6

Maghiar

39
10
10

-

13
16

+

-

+

16
38

4

16

-

21

+

-

40

4
17

38

17
1
21
23
16
16

+

-

+
10
21

-

Evrei

Þigani

Francezi

Turci

Ruºi

Bulgari

Sârbi

Maghiari

Români

Germani

Etnia
menþionatã

+

-

+

-

31
37
12

17
18
17
23
18
20
4

7
16

17

6
6
12

6
23
23
17
16

16
6

17

22

37
37
23
34

10
19

10
10

10
40
231
0
1

3
25
16
6

34

13

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

Etnia
intervievatului

Evrei

Þigani

Francezi

Turci

Ruºi

Bulgari

Sârbi

Maghiari

Români

Etnia evocatã în
interviu

Germani

negative

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Român
(17)

1

2

7

3

5

0

2

0

1

0

1

2

0

0

2

0

3

7

2

1

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

10

3

9

7

7

2

1

0

0

0

1

6

0

0

0

0

3

4

2

1

1

0

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

3

1

2

0

5

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

Sîrb
(1)

2

1

1

1

1

0

4

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Total
etnie

17

9

22

13

18

3

10

1

6

1

2

11

0

1

2

0

7

12

5

6

Total
general
(35)

89
/
57

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

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

Ardelean

Oltean

Muntean

Basarabean

Moldovean

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

17

1

2

1

1

9

1

6

4

4

1

7

30,
5,
21,
17,
25,
19

16, 15,
16, 6

21, 37,
21, 37

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

37

31, 17

37

18

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

28

10

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

26/28

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

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

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

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