
5. Dinamici identitare bãnãþene

Dupã ce am urmãrit modul de articulare a identitãþii sociale bãnãþene prin
intermediul studierii unui eºantion de interviuri de istorie oralã ce a avut ca
subiecþi persoane vîrstnice, în acest al doilea stadiu al cercetãrii vom încerca sã
lãrgim baza de eºantionare, dar schimbînd deopotrivã metodologia ºi stratul
generaþional investigat. Astfel, vom recurge la explorarea prin intermediul unui
instrument de lucru aflat la intersecþia metodelor calitative cu cele cantitative
(Iluþ, 2001, p. 111) — un chestionar specific cu numeroase  întrebãri deschise,
care include ºi testul WAY  — a unui eºantion format din populaþia tînãrã, din
mediul universitar timiºorean. Miza principalã a abordãrii pe care o propunem
vizeazã întregirea imaginii identitare conturatã în capitolul anterior cu perspecti-
va grupului de vîrstã tînãr ºi dezvãluirea specificitãþii strategiilor identitare proprii
acestui strat generaþional. Totodatã, vom relua ºi nuanþa o serie de teme domi-
nante ale cercetãrii precedente, precum natura construitã social a identitãþilor
plurale proprii actorului individual sau colectiv, dar ºi natura angajantã a defini-
rii de sine, care contribuie la îngemãnarea unei identitãþi sociale pozitive.

Întrucît, datoritã specificului metodologic, conceptul central operaþionalizat
va fi cel de sine (self), în prima parte a acestui capitol îi vom lãmuri resorturile
semantice, pentru ca mai apoi sã descriem metodologia pentru care am optat ºi,
în final, sã prezentãm ºi sã analizãm rezultatele obþinute.

5.1. Conceptul de sine (self)

Rãspunsul la întrebarea „cine suntem cu adevãrat?“, deopotrivã din punctul
de vedere al identitãþilor noastre personale, precum ºi ale celor colective, este
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hotãrîtor pentru modul în care ne gestionãm ºi ne orientãm gîndurile, sentimen-
tele ori comportamentele ºi ne construim drumul nostru prin lumile sociale.

Întrucît situaþiile cu care ne confruntãm ºi rolurile pe care ni le asumãm sunt
de o extremã diversitate, teoriile psihosociologice argumenteazã asupra faptului
cã sinele nostru unitar se divide într-o multitudine de entitãþi sau self-uri particu-
lare, adaptate relaþiilor, rolurilor ºi contextelor mereu schimbãtoare (Stryker,
1980; Carver, Scheier, 1981; Rogers, 1981; Hoelter, 1985). De aici s-a nãscut teo-
ria sinelui multiplu (the theory of multiple selves), care prezintã organizarea
într-un întreg coerent ºi stabil a multiplicitãþii identitãþilor noastre individuale
specifice. S-a dovedit cã oamenii diferã din punctul de vedere al complexitãþii
sinelui, adicã al numãrului ºi calitãþii trãsãturilor identitare activate în contexte
particulare. Sunt persoane doar cu cîteva aspecte relevante ale sinelui, relativ simi-
lare, dar altele sunt de o mare complexitate ºi diversitate a trãsãturilor identitare
independente (Linville, 1985).

Construirea unui concept coerent despre sine se produce prin recurgerea la
o serie de strategii cognitive (Baumeister, 1998; Smith, Mackie, 2000, p. 112). O
primã strategie mobilizatã de subiecþi poate fi reprezentatã de accesibilizarea
doar a unor aspecte limitate ale sinelui într-o împrejurare datã, tendinþã ilustra-
tã de studiul lui R. Fazio, E. Effrein ºi V. Falender (1981), în care subiecþilor li se
oferea o listã de întrebãri, în urma cãrora ei ajungeau sã reflecteze la comporta-
mente proprii din trecut, ce dovedeau fie introversiunea, fie extroversiunea lor. În
acest mod, subiecþii îºi construiau un concept despre sine filtrat de registrul eva-
luãrii lor anterioare autoreferenþiale, calificîndu-se convergent cu orientãrile
întrebãrilor iniþiale (introverit sau extravertit) ºi comportîndu-se în virtutea lor.

În egalã mãsurã, se poate recurge ºi la o reamintire selectivã a faptelor tre-
cute, întocmai cum întreg capitolul anterior a încercat sã argumenteze, prin care
subiecþii îºi reconstruiesc o autobiografie ce integreazã diversele aspecte ale
sinelui (Bruner, 1986; Gergen, Gergen, 1988). Pe o asemenea cale un subiect
care devine din retras ºi retractil un actor activ ºi energic va avea înclinaþia de a
rememora doar acele seturi de amintiri care confirmã self-ul sãu prezent, adicã
cele angajante (Ross, Conway, 1986). Asemenea regimurilor totalitare care pro-
pun o reconstrucþie a istoriei conform dogmei prezente, eliminînd sau reaºezînd
semnificaþia episoadelor indezirabile, self-ul subiectului favorizeazã rescrierea
înþelesurilor trecute pe mãsura orientãrilor actuale, conferind persoanei un sens
al sinelui ºi un simþ al coerenþei peste timp (Greenwald, 1980, Ross, 1989). 

Totodatã, o altã opþiune implicitã posibilã o constituie evitarea inconsistenþe-
lor, prin invocata deja tendinþã de a explica comportamentele incoerente în timp
cu ideea de sine unitar, prin desemnarea rolului hotãrîtor jucat de circumstanþe în
explicarea instabilitãþilor noastre, ºi nu a trãsãturilor proprii de personalitate sau
a unui sine dezechilibrat ºi instabil (Jones, Nisbett, 1972). Astfel, subiectul încli-
nã sã se focalizeze pe trãsãturile centrale, pe anumite atribute care dobîndesc
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prim-planul în portretul autoidentitar, acelea care îl fac sã se reprezinte distinct
faþã de ceilalþi însoþitori ai lui în cursul diverselor experienþe trãite. Aceste trãsã-
turi centrale formeazã schema sinelui (the self-schema), prin care se resping natu-
ral informaþiile inconsistente cu caracteristicile distinctive ºi se „atrag“ implicit
informaþiile care le întãresc (Markus, 1977; Swann, Hill, 1982). În consecinþã,
dacã ne formãm o schemã despre sine ce are centralã ideea conform cãreia „sun-
tem o fiinþã care în pofida tuturor piedicilor, am reuºit“, vom descoperi „confir-
mãri“ ale acestei definiþii identitare chiar ºi în interacþiuni cotidiene în care
schimbãm scurte replici cu persoane necunoscute, ºi rãmînem impermeabili la
mesaje ce ne dovedesc contrariul (precum privirea plinã de îngãduinþã a „celui-
lalt“, care ar putea sã ne dea de înþeles cã am fost mai degrabã dezamãgitori). Se
produce aºa numitul efect autoreferenþial (self-reference effect), ce ne dezvãluie cã
procesãm cu mai multã uºurinþã informaþiile relevante despre sine decît orice alte
categorii de informaþii (Higgins, Bargh, 1987).

Pe aceastã cale putem aprecia cã identitatea socialã este definiþia despre
sine a persoanei care include un ansamblu de atribute individuale ce formeazã
conceptul despre sine (self-concept) determinat de apartenenþa subiectului la
diferite grupuri.

Totodatã, conceptul despre sine sau identitatea sinelui reprezintã schema
internalizatã ce descrie credinþele ºi sentimentele privitoare la sine, incluzînd
toate informaþiile ºi afectele semnificative despre sinele trecut, prezent ºi viitor
ale actorului social. În categoria informaþiilor auto-referenþiale se adaugã ºi pose-
siile, fie ºi simbolice, care se percep ca parte importantã a sinelui (nu întîmplã-
tor ajungem sã rostim „þara mea“ sau „viaþa mea“). Constituind entitatea centra-
lã a universului personal al subiectului, identitatea sinelui (self identity) se for-
meazã în cursul socializãrii ºi orienteazã întreaga reflecþie despre lumea socialã
într-un mod egocentric. Intuiþia iniþialã a lui W. James, care a recunoscut încã de
la sfîrºitul secolului al XIX-lea importanþa evaluãrii autoreferenþiale, avea sã se
materializeze într-o serie de strãdanii metodologice realizatoare de instrumente
ce vor mãsura conceptul despre sine, precum testul „Cine eºti tu?“ („Who are
you?“) (Kuhn, Partland, 1954), pe care l-am întrebuinþat în studiul nostru.

Sunt autori care sugereazã, însã, cã un anumit concept despre sine contex-
tualizat nu este decît un concept despre sine operaþional (working self-concept),
permisiv la schimbare prin confruntarea cu noi experienþe ºi informaþii relevan-
te despre sine (Markus, Nurius, 1986), de la care se poate pleca în articularea
unor serii de self-uri posibile, adicã a unor ansambluri de reprezentãri mentale
despre ceea ce sinele s-ar cuveni sã devinã în viitor. Aceste noi entitãþi ne mobi-
lizeazã multe din acþiunile noastre ºi ne fac sã înþelegem cã sinele personal nu
rãmîne neschimbãtor peste timp. Totodatã, prezenþa unui set variat de self-uri
posibile constituie o garanþie a confortului emoþional în confruntarea cu un vii-
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tor impredictibil, în care un set limitat de self-uri potenþiale poate genera inadec-
vare ºi dezechilibru psihologic.

O sursã importantã a confortului psihologic o reprezintã ºi stima de sine,
privitã ca auto-evaluarea pe care fiecare subiect o realizeazã prin articularea ati-
tudinilor despre sine pe o scalã de la pozitiv la negativ. Persoanele cu o stimã de
sine ridicatã se percep mai înzestrate, mai capabile ºi cu mai multe realizãri decît
cele cu stimã de sine scãzutã (Horowitz, 1987). Evaluarea stimei de sine se poate
produce prin compararea conceptului despre sine cu imaginea idealã despre
sine, ºi cu cît mai însemnatã este discrepanþa între cele douã registre, cu atît mai
afectatã este stima de sine, generînd atitudini auto-referenþiale progresiv mai
negative. Rãspunsul „celuilalt“, care ne comunicã faptul cã am reuºit în atinge-
rea standardelor sinelui ideal, genereazã o experienþã pozitivã, iar un feedback în
care resimþim prezenþa unor atribute indezirabile determinã interiorizarea unei
experienþe negative. Mai mult, o stimã de sine scãzutã se înregistreazã printre
persoanele ce îºi autopercep calitãþile ca fiind obiºnuite, comune, iar caracteris-
ticile lor nedorite ca fiind rare ºi neobiºnuite, adicã particularizante (Goethals,
Mesnick, Allison, 1991).

Despre discrepanþa dintre sinele real ºi cel ideal s-a preocupat ºi C. Rogers
(1951/1970; 1965/1992), psihologul umanist care a accentuat rolul hotãrîtor al
self-ului în cadrul universului personal al subiectului. Ideea de bazã a demersu-
lui sãu, deopotrivã teoretic ºi aplicativ, sublinia nevoia de recunoaºtere, de rãspuns
pozitiv în interacþiune pe care îl aºteptãm de la „celãlalt“. Calea prin care se poate
articula sãnãtos un concept despre sine desfigurat este cea a interacþiunii psiho-
terapeutice centrate pe client, terapeutul intervenind ca un mijlocitor al
cunoaºterii de sine a subiectului. Astfel, persoana supusã psihoterapiei se con-
fruntã cu un psiholog interesat, capabil de empatie, ce refuzã statutul de judecã-
tor paternalist sau de dezvãluitor de soluþii, în care subiectul însuºi reuºeºte sã-ºi
descopere drama ºi ieºirea din ea prin intermediul dialogului între egali, într-o
atmosferã permisivã ºi facilitatoare. Pe o asemenea cale se poate ajunge la schim-
barea percepþiilor sau sentimentelor privitoare la sine ale clientului prin dimi-
nuarea, aparent prin forþe proprii, a discrepanþei dintre sinele real ºi cel ideal.
Prin studii longitudinale laborioase, C. Rogers a dovedit utilitatea ºi eficienþa
acestor tehnici psihoterapeutice care aveau ca rezultat reechilibrarea psihologicã
a subiecþilor ce au urmat-o.

Dacã perspectiva canonicã în psihologia socialã asupra self-ului era articu-
latã în jurul unei abordãri centrate pe individul situat în contextul social local, în
anii din urmã s-au impus noi perspective de înþelegere a sinelui, în care rolul
determinãrilor istorice ºi culturale devine tot mai însemnat în metabolismul
identitar. Se cuvine sã subliniem, aºadar, în încheierea acestui subcapitol, cã dife-
renþele culturale influenþeazã conceptul despre sine al subiectului. Astfel, culturi-
le occidentale, individualiste, încurajeazã construirea unei scheme despre sine în
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jurul unor trãsãturi proprii unui actor activ, punînd accentul pe abilitãþile perso-
nale probate în contexte diverse, în timp ce culturile colectiviste, evidenþiazã rolul
sinelui într-o reþea de relaþii cu „celãlalt“, favorizînd valorile integrãrii ºi
ataºamentului în grupurile de apartenenþã (Markus, Kitayama, 1991; Trafimow,
Triandis, Goto, 1991; Markus, Kitayama, VandenBos, 1996; Kitayama et al., 1997;
Segall et al., 1999).

Vom încerca sã þinem cont de toate aceste determinãri cînd vom construi
instrumentul de lucru, plecînd de la deja evocatul test auto-referenþial „Cine eºti
tu?“ („Who are you?“), pe care îl vom descrie în paginile urmãtoare.

5.2. Testul WAY

Gîndit ca o manierã simplã de a culege date foarte consistente despre iden-
titatea subiecþilor, instrumentul psihosociologic WAY, în varianta sa TST —
„Testul celor douãzeci de propoziþii“ („Twenty Statements Test“) —, solicitã scurte
rãspunsuri la întrebarea „Cine eºti tu?“ (Kuhn, Partland, 1954). Proba se aplicã
individual sau sub forma extemporalului, în grup, ºi dureazã, de regulã, 10 minu-
te, avînd deopotrivã un rol psihodiagnostic, dar ºi unul care evidenþiazã anumite
dominante identitare grupale, atunci cînd rezultatele obþinute în acel grup sunt
prelucrate statistic. Rezolvarea sarcinii într-un timp limitat pleacã de la premisa
preeminenþei cogniþiilor ce sunt asociate implicit cu însemnãtatea pentru subiect a
diverselor definiþii de sine. Altfel spus, studiile de cogniþie socialã argumenteazã
cã ceea ce este facil ºi automat actualizat are un grad de relevanþã mai ridicat,
întrucît existã o corelaþie puternicã între accesibilitatea cogniþiilor ºi relevanþa lor
(Iluþ, 2001, p. 111).

Dificultatea valorificãrii rezultatelor probei rezidã în absenþa unor criterii
universal valabile de sistematizare în categorii supraordonate a atributelor iden-
titare formulate de subiecþi. Se recomandã, de aceea, ca ordonarea pe categorii sã
se producã în funcþie de scopul cercetãrii, în care accentul cade fie asupra
subiectului individual, fie asupra portretului de grup. Cele mai cunoscute siste-
matizãri categoriale aparþin lui L. Zucher (1977), C. ºi W. Stephan (1985) ºi
B. Shepard ºi A. Marshall (1999).

L. Zurcher (1977)  a aplicat testul TST la grupuri de studenþi din colegiile
nord-americane, iar rãspunsurile au fost grupate în patru categorii, dupã cum
urmeazã: atribute fizice exterioare (sunt „înalt“, „brunet“, „din New Haven“),
statusuri ºi roluri sociale (sunt „student“, „protestant“, „divorþat“), stãri ºi com-
portamente relativ independente de structuri ºi statusuri sociale (sunt „deschis“,
„optimist“, „fericit“, „îmi place muzica rock“) ºi afirmaþii foarte generale, care
nu aduc informaþii noi despre identitatea subiectului (sunt „o fiinþã umanã“, „o
pãrticicã din Univers“). Rezumînd, auto-caracterizãrile subiecþilor pot fi repar-
tizate în urmãtoarele seturi de trãsãturi: atribute exterioare, cele care definesc
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sinele instituþional, cele care configureazã sinele  intim ºi, în sfîrºit, cele neinfor-
mative. 

O grupare tematicã asemãnãtoare a fost prezentatã de C. ºi W. Stephan
(1985), prin luarea în considerare a  cinci categorii independente: rãspunsuri
consensuale (formate din statusuri ºi categorii sociale), credinþe ideologice
(alcãtuite din orientãri religioase ºi filosofice), aspiraþii (reunind dorinþe ºi sco-
puri personale), preferinþe (formate din interese ºi dezinterese) ºi, în cele din
urmã, aprecierea de sine (efectuatã prin evaluarea abilitãþilor fizice, mentale ºi
comportamentale proprii subiectului).

Într-o cercetare mai recentã ce a oferit o regîndire ºi o nuanþare a categorii-
lor supraordonate, realizatã de psihosociologii canadieni B. Shepard ºi
A. Marshall (1999), s-a pornit de la rezultatele unor studii similare organizate la
mijlocul anilor ’90 de cãtre  R. Rentsch ºi J.R. Hefner ºi s-a solicitat unui numãr
de peste douã sute de studenþi sã ofere douãzeci de rãspunsuri posibile la între-
barea „Cine eºti tu?“, dupã care s-a efectuat o prelucrare statisticã a trãsãturilor
enunþate. S-a observat cum multitudinea de rãspunsuri pot fi grupate în opt cate-
gorii înglobante, ce se regãsesc reprezentate la fiecare subiect în parte cu 
ponderi diferite într-o structurã unitarã ºi sinteticã, care confirmã teoria sinelui
multiplu. Plecînd de la datele furnizate de cei doi psihologi, în figura nr. 1 am
înfãþiºat cîteva serii de rãspunsuri posibile ce circumscriu aria semanticã a celor
opt categorii, pe care un student român le-ar putea formula într-o astfel de auto-
biografie sui-generis.

Indiferent de opþiunea pentru o lecturã în cheie psihodiagnosticã individua-
lã sau psihosocialã, testul WAY oferã posibilitatea colectãrii unui volum conside-
rabil de date calitative, care pe baza resistematizãrilor ulterioare pot fi prelucra-
te cantitativ. 

Studii prin intermediul acestui test au fost realizate în România din ambe-
le perspective. Astfel, în vederea obþinerii unei cantitãþi (prin întindere) ºi unei
calitãþi (prin profunzime, intimitate) sporite de informaþii ºi urmînd exigenþele
unei cercetãri preponderent psihodiagnostice individuale, M. Zlate (1989) a
regîndit maniera de aplicare a probei, sugerînd ca rãspunsurile la întrebarea
auto-referenþialã sã fie furnizate într-un timp mai îndelungat (de la cîteva ore la
cîteva zile).

Din perspectivã psihosocialã, însã, aºa cum s-a subliniat deja, de interes nu
este atît conþinutul identitãþii individuale, cît portretul de grup ce se naºte la
capãtul unui asemenea demers de cunoaºtere, ce ar pune în evidenþã dominan-
tele identitare colective ºi, eventual, prefacerile în definirea de sine produse în
intervalul unui studiu longitudinal.  P. Iluþ (2001, pp. 112–114) ne prezintã într-o
carte recentã rezultatele unui astfel de studiu derulat la un interval de 15 ani
(1982–1997), care, pornind de la sistematizarea categorialã a lui L. Zurcher
(1977), a constatat mutaþii semnificative ce susþin ideea sinelui mutabil (Turner,
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1976). Astfel, deºi urmeazã tendinþa globalã, manifestatã în modernitatea tîrzie
prin multiplicarea numãrului de trãsãturi angrenate în economia identitarã ce þin
de sinele intim în dauna celui instituþional, subiecþii români au ponderi mai redu-
se ale prezenþei acestui sine spontan, internalizat, faþã de cei americani. Totuºi,
spre deosebire de 1982, procentul prezenþei atributelor asociate registrului sine-
lui intim sporeºte (de la 32% la 35%), dar creºte în mult mai mare mãsurã numã-
rul atributelor ce þin de sinele instituþional (de la 18% la 25%) ºi cele exterioare
(de la 4% la 25%), diminuîndu-se considerabil procentul rãspunsurilor genera-
le, evazive (de la 46% la 16%). Explicaþia pe care autorul o furnizeazã þine tocmai
de determinanþii istorici ºi politici ai dinamicii identitare a tinerilor (subiecþii
participanþi la cercetare sunt studenþi). Prin urmare, uniformizarea individualã ºi
ºtergerea diferenþelor impusã de comunism — care devenise chiar un principiu
ideologic al perioadei —  a generat multe rãspunsuri conformiste, inautentice,
deci neinformative, de genul celor foarte generale. O datã cu instalarea demo-
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Figura nr. 1  Categorii care alc tuiesc conceptul despre sine al subiectului (prelucrare 

dup  Shepard, Marshall, 1999, p. 47) 

Atribute interpersonale:

— sunt student; 

— sunt frate; 

— sunt un foarte bun 

juc tor de tenis; 

— sunt un participant 

asiduu la meciurile 

echipei locale de 

fotbal. 

Caracteristici prescrise: 
— sunt b rbat; 

— am dou zeci i doi 

de ani; 

— m  numesc 

George; 

— sunt român; 

— sunt b n ean. 

Interese i activit i:
— sunt student la 

psihologie; 

— imi place muzica 

rock a anilor ’70; 

— ador filmele lui 

Quentin Tarantino; 

— sunt pasionat de 

astronomie. 

Aspecte existen iale: 
— sunt un individ unic; 

— sunt o persoan

atractiv .

Convingeri internalizate: 
— sunt împotriva 

pedepsei cu moartea; 

— detest mitoc nia 

din mass-media; 

— sunt liberal; 

— sunt în favoarea 

ader rii României la 

NATO. 

Con tiin a de sine: 
— convingerile mele 

sunt bine integrate; 

— sunt o persoan

generoas .

Diferen iere social :

— provin dintr-o 

familie modest ;

— sunt dintr-un 

cartier îngrijit al 

ora ului; 

— sunt heterosexual. 
Auto-determinare: 

— sunt mereu mobilizat; 

— pot s -mi ating 

scopurile educa ionale 

propuse. 

COMPONENTE ALE 
CONCETULUI 
DESPRE SINE 



craþiei, subiecþii tineri ºi-au însuºit ºi tactica definirii de sine individualizate,
într-o lume în care modelele individualiste sunt tot mai influente.
Psihosociologul clujean ne atrage atenþia cã, spre deosebire de schimbãrile radi-
cale petrecute în natura rãspunsurilor din testul WAY, structura valoricã a tineri-
lor nu s-a schimbat semnificativ, pentru cã probele axiologice presupun întrebãri
închise, iar cele din testul auto-referenþial formulãri deschise. Întrucît toþi itemii
sunt dezirabili în cadrul instrumentului axiologic structurat, constanþa datelor în
decursul unui deceniu ºi jumãtate este mult mai marcantã decît în cea a instru-
mentului semistructurat, în care febrilitatea istoricã, socialã ºi politicã se regã-
seºte mai pregnant. Este ºi motivul pentru care noi am optat, dupã un studiu ce
a operat cu structurile axiologice structurate multinivelar din grila lui
M. Rokeach, pentru o probã psihosociologicã semistructuratã, care sã fie mult
mai permisivã, în definirea de sine, la influenþele contextual-istorice.

5.3. O explorare a imaginarului identitar al
studenþilor bãnãþeni

Cînd am iniþiat aceastã cercetare am avut în vedere — dincolo de schimbã-
rile de naturã metodologicã ºi de noile accente conceptuale — imperativul conti-
nuitãþii tematice ºi al prezervãrii interogaþiilor esenþiale din cea dintîi parte a
proiectului, în care am lucrat cu materialul documentar furnizat de arhiva de
istorie oralã. Aºadar, am încercat sã identificãm cea mai adecvatã cale prin care sã
obþinem, de la un alt strat generaþional, pe de o parte, un ansamblu de „povestiri
despre sine“ într-o formã concentratã ºi, pe de altã parte, o serie de evaluãri des-
pre identitãþile multiple ce ordoneazã conceptul despre sine al subiecþilor, privi-
toare la identitatea naþionalã, cea regionalã, raportul dintre ele ºi raportul cu alte
tipuri identitare. Dincolo de aceste repere tematice constante ale proiectului nos-
tru, am avut mereu în vedere întrebãrile cãlãuzã care ne-au animat: „Cum ne pri-
vim pe noi înºine? Definirea de sine este similarã cu definirea grupului naþional
integrator? Care este imaginea noastrã în ochii celuilalt? Ne putem privi cu ochii
celuilalt? Ce mecanisme specifice de articulare a acestor imagini putem descope-
ri? Ce rol a jucat istoria ºi dinamica socialã în prefacerea identitarã?“ 

Subsumîndu-se unui deziderat de cunoaºtere care vizeazã integrarea aces-
tor interogaþii, chestionarul pe care l-am construit reuneºte, practic, trei zone de
interes distincte, ce exprimã tot atîtea linii de continuitate cu cercetarea prece-
dentã. Astfel, într-o primã zonã tematicã am propus subiecþilor o incursiune
autobiograficã, de aceastã datã nu prin interviul comprehensiv, ci prin testul WAY.
Desigur, avantajul principal al utilizãrii acestei probe îl constituie simplitatea sa,
fapt ce îngãduie lãrgirea considerabilã a eºantionului studiat din populaþie (for-
mat acum din 366 de subiecþi), cu sporirea corespunzãtoare a validitãþii conclu-
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ziilor. Dezavantajul principal este legat de natura acestui test, care presupune
formulãri libere ale subiecþilor, fapt ce genereazã o cantitate considerabilã de
informaþii de naturã calitativã care trebuie regrupate în categorii numãrabile ºi
prelucrabile statistic.

O a doua zonã tematicã este reprezentatã de realizarea ºi aplicarea unei
probe sui-generis, ce pleacã de la sugestiile metodologice ale unei direcþii de cer-
cetare influente în etnopsihologia contemporanã, ego-psihologia (Zavalloni,
1973, 1974, 1996), transferînd exigenþele testului WAY („Eu sunt…“) la o versiune
focalizatã asupra identitãþii naþionale („Noi, românii, suntem…“). În consecinþã,
am solicitat subiecþilor 20 de afirmaþii privitoare, de aceastã datã, la identitatea
naþionalã ºi am încercat printr-o asemenea probã sã urmãrim autoetnoimaginea
„românitãþii“, dar ºi mecanismele de elaborare a acestei imagini în asociere cu
imaginea de sine.

În sfîrºit, în a treia zonã tematicã am urmãrit un alt subiect recurent în cer-
cetarea în care ne-am angajat, ºi anume raportul dintre identitatea naþionalã, cea
regionalã ºi cea localã, precum ºi interferenþele lor cu alte tipuri de identitãþi
supra sau subordonate. În vederea surprinderii acestui raport multipolar am
adãugat chestionatului o listã de identitãþi multiple, dintre care unele trebuie
asumate explicit de cãtre subiecþi, ierarhizîndu-le din punctul de vedere al rele-
vanþei pentru sine. 

Nu în ultimul rînd, ar merita semnalat faptul cã, întocmai ca ºi în stadiul
anterior al cercetãrii, o altã mizã aparte a demersului nostru o constituie strãda-
nia de a oferi un nou instrument de cercetare etnopsihologicã, neaplicat pînã acum
în studiile psihosociologice de la noi în forma de faþã, ºi cãruia îi putem testa
capacitatea de a oferi informaþii consistente despre teritoriul investigat — imagi-
narul identitar al unui grup social.

Conþinutul întregului chestionar poate fi urmãrit în Anexa nr. 7. Privitor la
alcãtuirea acestui instrument de lucru, meritã semnalat cã în pofida recomandã-
rilor ce sugerau introducerea datelor factuale în partea finalã a chestionarului
(Chelcea, 2001, p. 123), am localizat deliberat elementele de identificare în prima
parte a probei. Motivaþia unei asemenea plasãri este legatã de nevoia de a-l deter-
mina pe subiect sã decidã pentru ce identitate regionalã ºi etnicã opteazã, dintr-o
listã impusã de etnii ºi de rezidenþe regionale, ºi de a urmãri, mai apoi, în ce
mãsurã declarã, prin intermediul unor formulãri neimpuse, aceleaºi identitãþi
regionale ºi etnice în cadrul celor trei zone tematice descrise deja. Dacã am fi
pãstrat ordinea obiºnuitã a prezentãrii itemilor, încheind cu datele de identifica-
re, este foarte probabil cã am fi produs o contaminare a rãspunsurilor din acest
registru convergentã cu identificãrile libere construite în itemii anteriori.
Totodatã, ne-a interesat în mod special rolul acestor ancore identitare de debut
al discursului despre sine din cadrul chestionarului, reprezentate de categoria
datelor primare. Cu alte cuvinte, am vrut sã urmãrim cum îºi articuleazã dis-
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cursul un subiect care decide cum apare în chestionarul cu codul U.P.61, cã este
„german“, dar, în pofida acestei decizii conºtiente, adaugã mai apoi în testul
WAY: „eu sunt un german amestecat“, se hotãrãºte sã completeze testul „Noi,
românii, suntem…“ pînã la capãt ºi sfîrºeºte, în cadrul evaluãrii multiidentitare,
sã declare identitatea etnicã astfel: „eu sunt un neamþ româno-evreu“. Tot acest
traseu discursiv porneºte, aºadar, de la un teritoriu clar delimitat, conferit de
datele de identificare, ºi intrã pe un teritoriu miºcãtor, în care identitãþile sunt
construite progresiv în interrelaþii complexe între nivelele diferite ale imaginaru-
lui identitar. 

Eºantionul a fost format din 366 de studenþi de la cele trei tipuri de învãþã-
mînt superior timiºorean (socio-uman, ºtiinþe ale naturii ºi ºtiinþe pozitive,
selectaþi din cadrul Universitãþii de Vest, tehnic-ingineresc, din cadrul
Universitãþii „Politehnica“, ºi medical, din cadrul Universitãþii de Medicinã ºi
Farmacie, toate din Timiºoara), respectînd ponderea fiecãrei specializãri în
ansamblul stratului populaþional, iar cercetarea s-a derulat în luna aprilie 2002.
Repartizarea dupã gen, specializãri ºi tip de rezidenþã a subiecþilor din eºantion
poate fi urmãritã în tabelele nr. 1, 2 ºi 3 din Anexa nr. 8.

Procedeul de aplicare a chestionarului pentru care am optat a fost prin
intermediul  tehnicii extemporalului, sub supravegherea operatorului. Acesta i-a
asigurat în prealabil pe subiecþi cã ancheta sociologicã în care sunt angajaþi are
un scop ºtiinþific, iar rãspunsurile lor vor fi anonime ºi confidenþiale. De aseme-
nea, în cazul în care subiecþii participanþi au solicitat clarificãri procedurale, ope-
ratorul a furnizat toate informaþiile suplimentare necesare completãrii probei.
Nu s-a înregistrat nici un refuz al completãrii chestionarului. Timpul afectat
pentru rezolvarea sarcinii a fost limitat la 25 de minute, perioada necesarã fiind
decisã în funcþie de recomandãrile iniþiatorilor testului WAY (Kuhn, Pratland,
1954). Astfel, celor douã probe similare TST le-au fost rezervate cîte 2x10 minu-
te, iar testului multiidentitar cîte 5 minute. Desigur, subiecþii au avut libertatea
sã completeze chestionarul în ordinea doritã, cu condiþia încadrãrii în limita tem-
poralã impusã.

Celelalte date de identificare prelucrate au furnizat urmãtoarele caracteris-
tici ale  eºantionului, descrise în tabelele nr. 1, 2.   
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Tabelul nr. 1 Caracterizarea eºantionului în funcþie de regiunea de rezidenþã  

Rezidenþa regionalã Numãrul subiecþilor  Procentul subiecþilor 
(%) 

Banat 173 46,45 
Transilvania 83 22,68 
Oltenia 79 21,58 
Muntenia 13 3,55 
Moldova 11 3,01 
Alta 7 1,91 
Total 366 100,00 



Sã mai subliniem cã media de vîrstã a eºantionului este de 22,89 ani, iar ca
procedee de analizã am recurs la statistici descriptive (calculul frecvenþelor ºi
anumitor indici expresivi), dar ºi la testarea diferenþelor între medii (pentru a
urmãri eventualele diferenþe între modul de construire a imaginarului identitar
personal ºi naþional).

Dupã colectarea datelor, principala dificultate a constat în a decide ce cate-
gorii înglobante selectãm, pornind de la studiile amintite în prealabil ce au in-
strumentat asemenea probe. Am optat pentru un procedeu nou, care a regrupat
atributele exprimate de subiecþi printr-un proces derulat în douã etape, numit
extensie primarã ºi sintezã finalã prin comprimare, urmînd sugestiile lui
N. Schwartz, R.M. Groves ºi H. Schuman (1998, pp. 166–169). Astfel, în prima
etapã am reþinut toate atributele formulate pe un subeºantion de 61 de subiecþi
(extensia). În cadrul acestui stadiu, am grupat, acolo unde s-a putut, atributele
în categorii polare ºi am efectuat o analizã de frecvenþe, iar atributul care era cel
mai prezent a fost considerat atributul nucleu. În jurul sãu, în aceeaºi arie seman-
ticã, se grupau celelalte atribute mai puþin prezente. De exemplu, atributul
nucleu legat de sociabilitate cel mai frecvent evocat în aceastã primã etapã era
„prietenos“, iar celelalte subordonate au fost „cald“, „afectuos“, sociabil“, „des-
chis“, „receptiv“. Prin comprimare, în etapa a doua, în care se lucreazã pe între-
gul eºantion, se contabilizeazã doar atributele nucleu, chiar dacã sunt evocate
atributele învecinate semantic. Avantajul unei asemenea metode rezidã în obþi-
nerea unui set de categorii rezonabil numeric (nici impresionant, dar nici sãrac),
care mai ales acoperã întreg spectrul argumentativ al discursurilor identitare din
eºantion. Desigur, a doua fazã impune eventuale corecþii, în cazul cã apar ºi alte
categorii foarte influente, care nu au fost sesizate în subeºantion, ºi care, la limi-
tã, pot deveni noi atribute nucleu. Întrucît, însã, subeºantionul a fost selectat ale-
atoriu din eºantionul global, probabilitatea ca sã se impunã noi categorii nere-
marcate în stadiul primar este redusã.

Aºadar, urmãrind aceste exigenþe ºi regîndind sistematizãrile anterioare,
am identificat urmãtoarele opt mari categorii supraordonate de definire identita-
rã, care grupeazã alte numeroase categorii identitare subordonate, ce reunesc
atributele-nucleu ºi atributele învecinate semantic: atribute interpersonale, repe-
re comportamentale faþã de celãlalt; trãsãturi identitare prescrise (statusuri socia-
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Tabelul nr. 2 Caracterizarea eºantionului în funcþie de etnie  

Etnie Numãrul subiecþilor  
Procentul subiecþilor 

(%) 
Români 312 85,25 
Maghiari 33 9,02 
Germani 12 3,28 
Sîrbi 8 2,19 
Evrei 1 0,27 
Total 366 100,00 



le prescrise — de gen, vîrstã, apartenenþã etnicã, regionalã etc.); interese, prefe-
rinþe, aspiraþii; aspecte existenþiale, afirmaþii foarte generale, metafore identitare
ambigue; autodeterminare, voluntarism; convingeri ºi credinþe internalizate;
trãsãturi de personalitate relativ independente de „celãlalt“; calificãri identitare

provenite din diferenþieri sociale (statusuri ºi roluri sociale dobîndite).
În acest cadru teoretic ºi valorificînd metodologia descrisã mai sus, am for-

mulat urmãtoarele ipoteze ale cercetãrii:
I1: Descrierea de sine realizatã prin intermediul probei WAY va fi egocentri-

cã, cu o tonalitate pozitivã.
I2: Autostereotipul etnic românesc rezultat în urma aplicãrii TST pentru

„Noi, românii, suntem…“ va fi convergent cu cel obþinut în cercetãrile etnopsi-
hologice anterioare.

I3: Vor exista diferenþe semnificative între modul de articulare al imaginaru-
lui identitar personal ºi al imaginarului identitar naþional.

I4: Identificarea în termeni de etnie este cea mai puternicã în cadrul grupu-
lui studenþesc investigat, în dauna celorlalte identitãþi sociale.

I5: Se poate pune în evidenþã prezenþa unor identitãþi sociale relevante, dar
ºi a unor identitãþi sociale irelevante pentru stratul generaþional investigat.

Dupã înregistrarea frecvenþelor de apariþie a categoriilor pentru cele douã
forme ale testelor TST, notate în dreptul coloanelor ES ºi NRS, am construit ºi
un indice de pregnanþã, care se calculeazã dupã cum urmeazã:

Ip ES / NRS = (a-b)x(a+b) / Tc ;
în care a = frecvenþa de apariþie a atributului pozitiv;
b = frecvenþa de apariþie a atributului corespondent negativ din aceeaºi arie

semanticã;
(a-b) = tonalitatea atributului;
(a+b) = pregnanþa atributului;
Tc = numãrul total de evocãri ale tuturor atributelor din categoria înglo-

bantã corespondentã (una din cele 8 categorii supraordonate).
Un asemenea indice este grãitor în a înfãþiºa, mai fidel decît simpla frecvenþã,

influenþa (ponderea) atributului respectiv în cadrul categoriei înglobante, cît ºi în
cadrul fiecãrui tip de identitate construit prin cele douã probe TST (individualã,
respectiv naþionalã). Desigur, acest indice se poate calcula doar în situaþia în care
întîlnim atribute polare. Rezultatele obþinute sunt prezentate în tabelul nr. 1 din
Anexa nr. 9. Rezumînd, în acest tabel am înfãþiºat frecvenþele de apariþie a atribu-
telor respective (ES, NRS), procentele de apariþie, calculate faþã de cele 366 de
chestionare completate (%ES, %NRS) ºi care exprimã în cît la sutã dintre chestio-
nare se menþioneazã acel atribut, precum ºi indicele descris mai sus (ipES, ipNRS).

Atributele polare au fost înregistrate tabelar în forma lor de singular (de
exemplu, „capabil/incapabil“), deºi în TST privitor la „Noi, românii, suntem…“
exprimarea folositã de subiecþi întrebuinþa pluralul. Am considerat cã numai prin
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prezentarea aceluiaºi set de atribute putem avea o imagine comparativã asupra
articulãrii celor douã tipuri de identitãþi (personalã ºi colectivã).

Trebuie subliniatã, în încheierea acestei prezentãri a modului de elaborare
ºi aplicare a probelor, opþiunea pentru o metodologie care a evitat tehnica limita-
tivã a alegerii dintr-o listã de trãsãturi impuse (check-list), antrenînd subiectul
într-un proces cognitiv mai complex, ce depãºeºte recunoaºterea atributelor, pro-
punîndu-i o reactualizare a acestora în absenþa reperelor atribuþionale implicite.
Intenþionînd sã surprindem o serie de portrete asociate stereotipurilor etnice, am
urmãrit cum se articuleazã, într-o manierã cvasi-automatã, cliºeul verbal stereo-
tipal, ce mobilizeazã vocabularul activ al subiectului, ºi nu cel pasiv obþinut prin
recunoaºtere (Chelcea, 1994, p. 246). Totodatã, am ocolit tehnica check-list
întrucît aceasta este însoþitã de numeroase neajunsuri. În primul rînd, induce o
anumitã sugestivitate, sporul de cunoaºtere fiind astfel mult limitat, înregistrînd
doar frecvenþa atributelor prealabile selecþionate de cercetãtor, ºi nu pe cele pe
care le-ar fi evocat nemijlocit subiecþii. În al doilea rînd, tehnica listei de atribu-
te este supusã inevitabil efectului de listã, care poate deforma considerabil ierar-
hizarea rãspunsurilor. Se cuvine subliniat faptul cã în cercetarea noastrã nu ne-a
preocupat ordinea de prezentare a trãsãturilor referenþiale, ci mai degrabã meca-
nismul de formare a ansamblului portretului identitar. Din aceste considerente,
evitînd tehnica listei de atribute ºi solicitînd o definire de sine complexã, prin
construirea unor scurte discursuri identitare, am reunit o importantã cantitate de
informaþii calitative, prelucrate mai apoi conform exigenþelor unei cercetãri foca-
lizate asupra documentelor sociale (Chelcea, 1985). 

Discutarea rezultatelor
Meritã semnalat, pe baza lecturii rezultatelor obþinute, cã au fost menþiona-

te 5212 de atribute în cazul testului „Eu sunt…“ (notat de acum convenþional cu
ES), ºi 4053 de atribute pentru testul „Noi, românii, suntem…“ (notat de acum
cu NRS), adicã în medie 14,24 atribute pentru ES ºi 11,07 atribute pentru NRS,
deºi solicitarea iniþialã adresatã subiecþilor era sã identifice 20 de atribute pentru
fiecare categorie identitarã. Considerãm cã un asemenea fapt se datoreazã timpu-
lui limitat — impus la 25 de minute —, dar ºi ordinii de completare a probelor.
Majoritatea subiecþilor, dupã ce au redactat în circa 2 minute datele de identifica-
re, au început cu testul ES, care pentru cei mai mulþi dintre ei a necesitat aproxi-
mativ 12–13 minute, continuînd cu NRS, pe care l-au completat în 7–8 minute,
finalizînd cu testul multiidentitar (notat de acum cu TMI) în circa 3 minute.
Apreciem, aºadar, cã într-o eventualã viitoare aplicare a acestui chestionar ar fi
necesar sã se rezerve 5 minute suplimentare peste cele 25 decise iniþial, cãci din
constatãrile operatorilor s-a putut observa faptul cã subiecþii ar mai fi putut aduce
noi informaþii, dar timpul alocat nu le-a fost suficient. Cu toate acestea, un numãr
de 113 subiecþi (30,87 %) au completat chestionarul în întregime, formulînd 20
de scurte caracterizãri atribuþionale deopotrivã pentru ES, cît ºi pentru NRS.
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Sã ne focalizãm atenþia asupra primului registru ipotetic al cercetãrii noas-
tre: modul de construire a imaginii de sine a subiecþilor. Principial, pornind de la
sugestiile teoretice ale lui I. Radu (1994a, p. 32), am disociat între imaginea de
sine protectivã, constituitã din trãsãturile pozitive auto-atribuite, ºi imaginea de
sine criticã, alcãtuitã din trãsãturile negative. Desigur, ne preocupã la acest nivel
care este imaginea de sine modalã, adicã imaginea care reuneºte trãsãturile ce
sunt cel mai frecvent evocate de cãtre stratul generaþional studiat. Dacã ar fi sã
urmãrim ce trãsãturi apar cel mai des în registrul pozitiv al acestui portret sinte-
zã al tînãrului universitar timiºorean, putem remarca prezenþa marcantã a urmã-
toarelor atribute: „prietenos“, „sensibil“, „vesel“, „inteligent“, „sincer“, toate cu
frecvenþe de peste 30%. Imaginea identitarã personalã pozitivã, aºa cum reiese
din cercetarea noastrã, este înfãþiºatã în figura nr. 2, în care sunt reprezentate
atributele cu o frecvenþã a evocãrii mai mare de 15%.

În figura nr. 3 am prezentat atributele cu conotaþii negative care caracteri-
zeazã studentul bãnãþean, remarcînd cã doar unul singur, „nepractic“, depãºeºte
graniþa celor 30%. Se poate distinge cum în constituirea imaginii de sine atribu-
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Figura nr. 2 Imaginarul identitar personal pozitiv



tele negative au o pregnanþã mult mai modestã decît atributele pozitive, tendinþã
ce reconfirmã teoria identitãþii sociale (Tajfel, 1982), precum ºi nevoia de echili-
bru identitar în definirea autoreferenþialã, printr-o implicitã promovare de sine
(Swann, 1987; Leary, 1995; Baumeister, 1999). Se poate observa, totodatã, cã din-
tre cele 6 atribute negative mai influente, 3 au o conotaþie ambiguã, doar parþial
negativã, ce nu pot fi calificate propriu-zis drept deficienþe, cît mai degrabã inabi-
litãþi contextuale, precum „copilãros“, „nepractic“, „introvertit“, ceea ce întã-
reºte ºi mai mult conturul unui portret cu o tonalitate cvasi-pozitivã. 

Pe categorii înglobante, avem urmãtoarea distribuþie a rezultatelor pentru
imaginea de sine, aºa cum reiese din tabelul nr. 3 ºi din figura nr. 4.
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Figura nr. 3 Imaginarul identitar personal negativ  

Tabelul nr. 3 Diferenþe statistic semnificative – tonalitate axiologicã  

 
Nr. 
crt. 

Valoare 
Vi 

Valoarea pozitivã Valoarea negativã Factorul t 
Valoarea pragului 
de semnificaþie 

1 V5 Orizont larg Limitat t(36)=2,21 p= 0,04 

2 V6 
Angajare în 
activitate, hãrnicie 

Dezangajare, lene t(106)= 10,75  p< 0,001 

3 V8 
Capacitate 
profesionalã 

Incapacitate 
profesionalã 

t(41)=3,67 p= 0,01 

4 V9 Responsabilitate Anarhism t(36)= 4,54 p= 0,03 

5 V10 
Putere de 
comunicare 

Autism t(30)= 3,97 p= 0,01 

6 V16 Ajutorare Sabotarea „celuilalt” t(97)= 4,59 p= 0,007 

7 V18 
Curãþenie, 
frumuseþe 

Murdãrie, urîþenie t(36)= 2,27 p= 0,04 

8 V21 Confort, bogãþie 
Condiþii modeste, 
sãrãcie 

t(97)= 4,11 p= 0,02 

9 V25 Siguranþã de sine Nesiguranþã t(47)= 2,87 p= 0,04 

10 V30 
Valoare profesionalã 
(în muncã) 

Mediocritate 
profesionalã 

t(32)= 5,11 p< 0, 001 

11 V32 Armonie interioarã 
Dizarmonie 
interioarã 

t(42)= 3,03 p= 0,05 

12 V34 Plãceri Chinuri t(53)= 3,38 p= 0,04 
13 V37 Fericire Suferinþã t(77)= 6,17 p< 0,001 
14 V38 Prietenii Însingurare t(53)= 2,24 p=0,05 

15 V40 
Umanism, 
generozitate 

Egoism t(24)= 5,84 p<0,001 



Astfel, imaginea modalã de ansamblu este construitã în jurul unui registru
al deschiderii faþã de „celãlalt“ (cele mai numeroase evocãri sunt din prima cate-
gorie supraordonatã) ºi al unei imagini despre înzestrãrile proprii foarte favora-
bilã (categoria a ºaptea), ambele cu o tonalitate puternic pozitivã (1290 menþiuni
pozitive faþã de 474 negative, respectiv 889 pozitive, faþã de 515 negative). Se
remarcã prezenþa redusã în definirea de sine a afirmaþiilor generale sau a meta-
forelor identitare ambigue, care sunt specifice unei autodefiniri implicite, subiec-
þii optînd pentru o manierã angajantã, explicitã, de exprimare identitarã. Faþã de
studiile lui P. Iluþ (2001, p. 112) realizate pe un eºantion de studenþi români, în
care 16% dintre subiecþi alegeau o manierã ocolitã de auto-identificare, scorul de
faþã, care reprezintã 5,10% din numãrul total de menþiuni atribuþionale în cadrul
testului WAY, ne înfãþiºeazã un spor considerabil de limpezire, de deschidere
expresivã, în care formulãrile deschise, clarificatoare sunt preferate,
sugerîndu-se în definirea de sine prevalenþa unui stil asertiv de auto-prezentare
(Arkin, 1981; Paulhus et al., 1988). În pofida rezervelor inevitabile pe care se
impune sã ni le asumãm datoritã limitelor eºantionãrii din cele douã cercetãri, se
poate surprinde o dinamicã identitarã a anilor din urmã ce indicã o progresivã
deschidere expresivã pentru tinerii românii în privinþa definirii de sine datoratã
liberalizãrii contextului social-politic ºi cultural, ce se depãrteazã tot mai mult de
modelul de auto-prezentare defensiv al anilor ’80, în care ponderea trãsãturilor
neclare, ambigue, evitante era considerabilã (46%) (Iluþ, 2001, p. 213). 

Aºadar, în ceea ce priveºte evaluarea ipotezei noastre (I1), tabelul nr. 3 este
grãitor în a ne indica tendinþa puternicã a subiecþilor de a opta pentru o definire
de sine în termeni favorabili, tonalitatea atribuirilor fiind covîrºitor pozitivã.
Astfel, din 5212 atribuiri, 3974 se realizeazã prin intermediul unor trãsãturi pola-
re, din care 2775 sunt pozitive, ºi numai 1199 negative. Pe aceastã cale, ipoteza
(I1) se confirmã.
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Figura nr. 4 Imaginea de sine în func ie de categoriile atribu ionale supraordonate 



De ºi mai mare interes pentru ansamblul lucrãrii noastre este urmãrirea
modului de îngemãnare a imaginarului identitar naþional. În figura nr. 5 sunt
înfãþiºate trãsãturile cele mai influente în conturarea portretului „românitãþii“, ºi
anume „ospitalitatea“ (care apare evocatã aproape în 1 din 2 chestionare), „inte-
ligenþa“ ºi caracterul „prietenos“ al oamenilor acestor locuri (toate cu frecvenþe
de peste 30%), dar ºi „hãrnicia“, „creativitatea“, „veselia“ ºi „toleranþa“ acestora
(cu frecvenþe de peste 20%).

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

Dacã recurgem la o analizã comparativã între portretul care traseazã conturu-
rile autostereotipului etnic românesc rezultat în studiul nostru ºi cercetãrile ante-
rioare, derulate pe eºantioane naþionale reprezentative sau pe eºantioane specifice
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(Chelcea, 1991, 1994; Chelcea, Moþescu, 1994; Chelcea et al., 1998) ºi evocate pe
larg în capitolul privitor la studiile psihosociologice focalizate asupra imaginarului
identitar, putem remarca convergenþe puternice în registrele cele mai importante
ale imaginii de sine a românilor. Astfel, întocmai ca ºi în cercetãrile amintite, „ospi-
talitatea“ se impune detaºat ca trãsãtura cea mai influentã a stereotipului etnic
pozitiv, alãturi de care se aflã, deopotrivã în cercetãrile citate, precum ºi în cea pre-
zentã, „hãrnicia“, caracterul „prietenos“, „inteligenþa“ românilor, dupã cum în ste-
reotipul etnic negativ regãsim centrale „lenea“ ºi „hoþia“. Putem decide, aºadar, cã
ipoteza a doua a cercetãrii (I2) se confirmã.

Meritã semnalatã aceeaºi protecþie a reprezentãrii identitare ce se impune
în definirea de sine, descrisã de psihologii sociali (Sedikides, Schloper, Insko,
1998), prin care atributele pozitive sunt evocate precumpãnitor, iar cele negative
sunt ponderate de recalificãri ambigue, precum desemnarea ca „neajunsuri“ a 3
din cele 7 trãsãturi modale. Astfel, „sãrãcia“ ºi starea de „victimã“ sugereazã pre-
zenþa unei cauze externe a deficienþelor („celãlalt“), iar însuºirea de a fi „neprac-
tic“ lasã loc unei reorganizãri pozitive în alte dimensiuni („nu suntem practici,
dar suntem foarte sufletiºti ºi creativi“, ca în chestionarul cu codul U.P.31). 

Cît priveºte compoziþia argumentativã a definirii de sine pe cele opt categorii
înglobante, se remarcã o pondere importantã a calificãrilor identitare provenite
din diferenþieri sociale (ce particularizeazã ºi localizeazã precis rolul „românu-
lui“ în dialogul cu „celãlalt“), dar întîietatea este deþinutã — la fel ca ºi în defi-
nirea de sine — de atributele interpersonale, dovedind o contaminare ºi la nivel
colectiv a modului deschis de relaþionare cu alteritatea construit la nivel indivi-
dual. Aceste tendinþe pot fi urmãrite în tabelul nr. 4 ºi în figura nr. 7.

Oricum, imaginea „românitãþii“ este mai criticã decît cea personalã în
registrul autodeterminãrii ºi voluntarismului (unde atributele pozitive ºi negati-
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Tabelul nr. 4 Imaginea autoreferenþialã naþionalã – frecvenþe de apariþie  

Nr. 
crt. 

Categoria supraordonatã din testul 
WAY 

Atribute polare 
Atribute 

independente 

Frecvenþa 
de apariþie 

totalã 
  Atribute 

pozitive 
Atribute 
negative 

  

1 Atribute interpersonale  876 481 – 1357 
2 Trãsãturi identitare prescrise  – – 105 105 
3 Interese, preferinþe, aspiraþii  – – 134 134 
4 Afirmaþii generale, metafore identi -

tare ambigue 
– – 183 183 

5 Autodeterminare, voluntarism  265 266 – 531 
6 Convingeri ºi credinþe internaliza te – - 255 255 
7 Trãsãturi de personalitate relativ 

independente de „celãlalt”  
457 266 – 723 

8 Calificãri identitare provenite din 
diferenþieri sociale  

112 480 173 765 

 Total 1710 1493 850 4053 



ve sunt evocate practic la paritate: 265 pozitive ºi 266 negative), sugerînd
conºtientizarea ºi asumarea unei doze de dezangajare colectivã. Fenomenul apare
ºi mai pregnant în zona calificãrilor provenite din diferenþieri sociale, în care
rolurile ºi statusurile sociale dobîndite descriu o imagine despre identitatea
naþionalã ce îmbinã resentimentul, marginalizarea resimþitã ºi sãrãcia (18,85%
decid cã „românii sunt victime“ ºi 29,51% cã sunt „sãraci“/„plini de nevoi“).

Iniþiind, dealtfel, discuþia comparativã privitoare la mecanismele de articu-
lare a imaginarului identitar personal ºi naþional, am remarcat prezenþa unor
diferenþieri importante între construirea imaginii de sine individuale ºi colective.
În cadrul fiecãreia dintre cele opt categorii înglobante am realizat o comparaþie
între media frecvenþelor de apariþie a atributelor subordonate pe fiecare catego-
rie. Rezultatele sunt prezentate în tabelul nr. 5.
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Figura nr. 7 Imaginea identitar  na ional  în func ie de categoriile atribu ionale supraordonate 

Tabelul nr. 5 Comparaþii între medii pe eºantioane perechi ºi analiza corelaþionalã între ES ºi NRS  

Nr. 
crt. 

Categoria supraordonatã din 
testul WAY 

Factorul t 
ES-NRS 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Corelaþia 
ES-NRS 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

      
1 Atribute interpersonale  t(362)= 3,695 p<0,001 r=0,348 p<0,001 
2 Trãsãturi identitare prescrise  t(362)= 5,329 p<0,001 r=0,341 p=0,007 
3 Interese, preferinþe, aspiraþii  t(362)= 2,938 p=0,005 r=0,285 p=0,026 
4 Afirmaþii generale, metafore 

identitare ambigue 
NS - r=0,508 p<0,001 

5 Autodeterminare, voluntarism  NS - r=0,281 p=0,029 
6 Convingeri ºi credinþe internali -

zate 
NS - NS - 

7 Trãsãturi de personalitate relativ 
independente de „celãlalt” 

t(362)= 6,406 p<0,001 r=0,382 p=0,002 

8 Calificãri identitare provenite din 
diferenþieri sociale 

t(362)= 2,592 p=0,012 r=0,423 p=0,001 



În primul rînd, se remarcã, pe ansamblu, o coerenþã argumentativã structu-
ralã în definirea identitarã, fapt ilustrat de prezenþa a 7 corelaþii semnificative din
8 între nivelele de articulare a imaginii de sine individuale ºi colective (Lungu,
2000, p. 124). Cu toate acestea, dacã analizãm în interiorul structurii argumenta-
tive pe eºantioane perechi ºi realizãm comparaþiile statistice între medii, se
observã cã în 5 din 8 nivele (atribute interpersonale; trãsãturi identitare prescri-
se; interese, preferinþe, aspiraþii; trãsãturi de personalitate relativ independente
de „celãlalt“ ºi calificãri identitare provenite din diferenþieri sociale) existã dife-
renþe semnificative între definirea identitarã personalã ºi colectivã. Astfel, atunci
cînd îºi construieºte identitatea individualã, subiectul recurge la mai multe atri-
bute interpersonale decît în versiunea colectivã, fapt ce sugereazã importanþa
datelor identificatorii relaþionale în conturarea unei imagini de sine favorabile,
constatare ce reconfirmã rolul hotãrîtor ºi ponderea ridicatã a autodezvãluirilor
relaþionale în îngemãnarea unei identitãþi personale pozitive (Morton, 1978;
Derlega, Berg, 1987).

Se observã, totodatã, cã tendinþa ce favorizeazã o prezenþã mai marcantã a
atributelor proprii identitãþii individuale spre deosebire de cea colectivã se înre-
gistreazã în alte patru registre atribuþionale. Trãsãturile identitare prescrise sunt
mai frecvent evocate în autodefinirea de sine individualã, spre deosebire de auto-
definirea colectivã, indicînd faptul cã identitatea etnicã este în mai micã mãsurã
supusã determinãrilor naturaliste, ce þin de o „biologie“ a socialului, impusã de
integrarea într-o serie de roluri moºtenite. În privinþa intereselor, preferinþelor ºi
aspiraþiilor, acþiunea de particularizare identitarã era firesc sã privilegieze polul
personal în dauna celui colectiv (cãci acestea reprezintã în primul rînd marcatori
de identitate individualli), dupã cum meritã semnalatã tonalitatea echilibratã a
autodeterminãrii ºi voluntarismului în cazul definirii de sine colective, faþã de cea
puternic pozitivã în cea individualã. Mesajul transmis de liniile portretului ante-
rior sugereazã cã deficienþa dezangajãrii proprie registrului tocmai evocat, recu-
noscutã ca atare la nivel colectiv, nu este atribuitã ºi personalitãþii individuale a
subiectului, fapt pus în evidenþã ºi în studii anterioare, în care identificarea cu
defectele psihomorale ale românilor era asumatã cu multe rezerve de participan-
þii individuali la cercetare (Chelcea, 1994, p. 299). Apoi, lectura datelor înfã-
þiºeazã tendinþa probatã deja în studiile de psihologie socialã experimentalã con-
form cãreia, printr-o autodezvãluire progresivã (Altman, Taylor, 1973), în defini-
rea de sine personalã subiecþii recurg la mai multe atribute asociate trãsãturilor
de personalitate native ºi abilitãþilor înnãscute, spre deosebire de definirea de
sine colectivã. Concluzia de mai sus este ilustratã la noi prin prezenþa mult mai
marcantã a trãsãturilor de personalitate relativ independente de „celãlalt“ în
cazul ES decît pentru NRS.

Ne atrage, însã, atenþia numãrul aproape dublu de evocãri atribuþionale în
registrul calificãrilor identitare în favoarea variantei NRS (765), spre deosebire
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de ES (477), dar cu o tonalitate puternic negativã în cazul atributelor polare (112
pozitive ºi 480 negative). Ni se contureazã încã o datã, pe aceastã cale, o imagine
despre „românitate“ tensionatã, care este reprezentatã sub forma unor respingeri
simbolice din partea „celuilalt“ ºi care ilustreazã interiorizarea de cãtre subiecþi
a unui anumit sentiment al excluderii ºi nedreptãþii, subliniat de prezenþa mar-
cantã a unor roluri dobîndite specifice, precum „traumatizat“ sau „victimã/mar-
ginalizat“. 

Dincolo de toate aceste diferenþe globale, dacã avansãm lectura comparati-
vã în cadrul fiecãrei categorii atribuþionale, putem urmãri în detaliu, pe de o
parte, care sunt atributele specifice prezente în numãr mare în definirea de sine,
iar pe de altã parte, în jurul cãror trãsãturi identitare particulare se înregistreazã
discrepanþe majore între imaginarul identitar personal ºi imaginarul identitar
naþional. Sã urmãrim, aºadar, în figurile nr. 1, 2, 3 ,4 , 5 din Anexa nr. 10, corela-
te cu tabelul nr. 1 din Anexa nr. 9, registrele categoriale supraordonate caracteri-
zate prin atribute polare ºi prezenþa — prin intermediul indicelui de pregnanþã
— a  atributelor specifice în cadrul lor pentru ES ºi NRS. În vederea înlesnirii
lecturii acestor reprezentãri grafice, am notat denumirea atributului doar pentru
trãsãturile ce au un indice de pregnanþã mai ridicat ip>5, dupã cum, convenþio-
nal, am formulat atributele în forma lor de singular, atunci cînd evocãrile sunt
mai numeroase în cadrul testului ES, ºi în forma lor de plural, atunci cînd sunt
mai frecvent amintite în cadrul testului NRS.

Se reconfirmã ºi pe aceastã cale, pe de o parte, nevoia unei identitãþi perso-
nale pozitive, caracterizatã prin calitãþi precum „prietenos“, „vesel“, „ambiþios“,
„conºtiincios“, „sensibil“, „inteligent“ (toate cu ip>10), ºi, pe de altã parte, încli-
naþia cãtre o definiþie identitarã colectivã apreciativã, pliatã pe tiparele stereoti-
pului etnic, care reuneºte trãsãturi precum „ospitalitatea“ (cu cel mai ridicat
indice de pregnanþã, ip= 24,41), dar ºi caracterul „prietenos“, „creativitatea“ ºi
„inteligenþa“ (toate cu ip>10)   grupului de referinþã („românii“), subliniind încã
o datã persistenþa reprezentãrilor sociale privitoare la identitatea naþionalã
(Chelcea et al., 1998, p. 278). 

Toate aceste prelucrãri statistice, comparaþii ºi evaluãri ne îndreptãþesc sã
afirmãm cã existã diferenþe semnificative între modul de articulare al imaginaru-
lui identitar personal ºi al imaginarului identitar naþional, confirmîndu-se, astfel,
ipoteza nr. 3 (I3).

Înainte de a analiza urmãtorul teritoriu ipotetic, sã ne îndreptãm atenþia
asupra  unei surse de informaþii utile furnizate de o asemenea tehnicã de cerce-
tare. Astfel, putem ilustra o altã dominantã a abordãrii teoretice din prima parte
a lucrãrii noastre — natura construitã social a identitãþii etnice — prin urmãri-
rea modului de completare a testului NRS pentru subiecþii de altã etnie declara-
tã decît cea românã. Cum numãrul celor care în debutul chestionarului au optat
pentru o altã etnie decît cea majoritarã este important (54, adicã 14,75% din
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subiecþii chestionaþi), un indicator însemnat al asumãrii „românitãþii“ ca o iden-
titate inclusivã (iincluderii), judecatã în termeni de „noi“, îl constituie raportul din-
tre numãrul celor care au decis sã completeze testul „Noi, românii, suntem…“
deºi nu sunt români (nc) ºi numãrul total al celor de altã etnie decît etnia majo-
ritar româneascã (nt).  

iincluderii= nc / nt .

Se observã cã acest indicator (iincluderii = 0,927)  este foarte aproape de uni-
tate, cãci din întregul eºantion doar 3 subiecþi (doi maghiari ºi un german) au
lãsat necompletat testul NRS, deºi s-a precizat de cãtre operatorul de salã cã
rãmîne la libera alegere a subiecþilor modul de rãspuns ºi, mai ales, completarea
în sine. Se subliniazã pe aceastã cale cã identitatea etnicã este în mult mai micã
mãsurã un dat natural, ce þine de o biologie a socialului, cît o entitate reconstrui-
tã necontenit prin negocierea cu „celãlalt“ semnificativ în cadrul destinului
comunitar al subiectului (Barth, 1995).

Chiar dacã putem califica prezenþa „celuilalt etnic“ drept o alteritate inclu-
sivã, ar fi interesant de urmãrit cum se articuleazã „imaginea românilor“ în pri-
virea „celuilalt diferit etnic“: este imaginea astfel creatã considerabil diferitã de
cea pe care românii înºiºi ºi-o elaboreazã? Rezultatele evaluãrii imaginare a
„românilor“ de cãtre cei care sunt de altã etnie ºi care au completat testul NRS
sunt prezentate în tabelul nr. 6.

Dacã se parcurg în paralel aceste rezultate cu cele din tabelul nr. 4, se obser-
vã cã numãrul total de evocãri atribuþionale este foarte asemãnãtor cu modul de
construire a identitãþii româneºti, în termeni de „calitãþi ºi defecte“, realizat de
„români“. Astfel, cele 609 de menþiuni ale unor trãsãturi specifice propuse de
cãtre „neromâni“ corespund celor 4053 de menþiuni din eºantionul global, rapor-
tul 609/4053 constituind exact 15,03% din totalul evocãrilor atribuþionale, pro-
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Tabelul nr. 6  Imaginea „românilor” realizatã prin testul NRS de subeºantionul neromânesc  

Nr. 
crt. 

Categoria supraordonatã din testul 
WAY 

Atribute polare Atribute 
independente 

Frecvenþa 
de apariþie 

totalã 
  Atribute 

pozitive 
Atribute 
negative 

  

1 Atribute interpersonale 102 61 - 163 
2 Trãsãturi identitare prescrise  - - 12 12 
3 Interese, preferinþe, aspiraþii  - - 17 17 
4 Afirmaþii generale, metafore identitare 

ambigue 
- - 25 25 

5 Autodeterminare, voluntarism  49 40 - 89 
6 Convingeri ºi credinþe intern alizate - - 37 37 
7 Trãsãturi de personalitate relativ inde -

pendente de „celãlalt” 
63 38 - 101 

8 Calificãri identitare provenite din dife -
renþieri sociale 

70 69 26 165 

 Total 284 208 117 609 



cent ce se suprapune aproape deplin peste ponderea subeºantionului în cadrul
eºantionului global (14,75%). Totodatã, dacã separãm eºantionul total în douã
subeºantioane (cel al „românilor“ ºi cel al „neromânilor“), apoi inventariem
numãrul mediu de atribute folosit de subiecþi la testul NRS pe fiecare din cele
opt registre în parte ºi realizãm o comparaþie între medii, vom observa cã nu se
înregistreazã nici o diferenþã statistic semnificativã între cele douã subeºantioa-
ne, ceea ce consolideazã concluzia potrivit cãreia imaginarul identitar naþional se
caracterizeazã prin aceleaºi note specifice, fie cã este realizat de românii înºiºi
sau de cãtre partenerii lor de alte etnii, care alcãtuiesc o alteritate inclusivã.

În încheierea discutãrii rezultatelor din zona tematicã a testelor ES ºi NRS
am dori sã acordãm o atenþie suplimentarã unui registru aparte, calificat conven-
þional drept precumpãnitor neinformativ, ºi anume registrul al patrulea, asociat
aspectelor existenþiale sau afirmaþiilor generale, dar ºi metaforelor identitare
ambigue. Deºi trãsãturile identitare cu caracter supraordonat sau tautologic (de
genul „om“, „persoanã“, „personalitate“, „fiinþã umanã“) sunt destul de nume-
roase, cu un indice ip= 6,83% (ES), respectiv ip= 7,38% (NRS), mult mai intere-
sante ºi mai grãitoare se aratã a fi metaforele discursive, care deºi sunt vagi, iar pe
alocuri oculteazã sensul limpede al formulãrilor, aduc în jocul conversaþional cu
cercetãtorul o informaþie concentratã foarte preþioasã, plinã de ingenuitate.
Calificãri de genul  „Eu sunt…“ un… „ambasador al cerului“ sau  „centrul
pãmîntului“ devin un fel de sinteze identitare personale, dupã cum  unele expri-
mãri din testul identitãþii colective, precum „Noi, românii, suntem…“ „ca o
minge de fotbal“ sau „cãlcaþi în picioare“ se transformã în metafore nucleu ce
evocã marginalizarea simbolicã nedreaptã pe care o resimþim. Nu de puþine ori
apar expresii de o mare densitate semanticã ºi afectivã, precum memorabila for-
mulare „Noi, românii, suntem… nenãscuþi“, subliniind potenþialitãþile remarcabi-
le pe care într-o istorie mai generoasã le-am putea activa, devenind uneori mai
grãitoare decît o întreagã colecþie de afirmaþii identitare cumulate. Iatã de ce o
simplã statisticã descriptivã care înregistreazã frecvenþele de apariþie a atributelor
selectate trebuie mereu combinatã cu o lecturã interpretativã proaspãtã, ce poate
comunica o dozã consistentã de adevãr despre „ceea ce suntem“, fãrã de care ima-
ginea identitarã dezvãluitã nu poate fi decît sãrãcitã de sensul viu al autenticitãþii.

Ultima zonã tematicã a chestionarului este focalizatã asupra testului multi-
identitar (TMI). Ne-a interesat sã urmãrim cum anume se ierarhizeazã diferitele
tipuri de identitãþi sociale posibile ºi care dintre acestea au un grad de relevanþã
sporit pentru subiecþii investigaþi. Am pornit în studiul nostru de la sugestiile
oferite de o cercetare precedentã realizatã pe un eºantion studenþesc (Chelcea,
1994, pp. 300–301), care sublinia cã studenþii români se identificã, din punct de
vedere cultural, în primul rînd cu România, în al doilea rînd cu calitatea lor de
europeni, apoi cu cea de „locuitori ai lumii“ ºi în mult mai micã mãsurã cu cali-
tatea de „cetãþeni balcanici“. 

253



Plecînd de la aceste tendinþe constatate am construit ipoteza nr. 4 (I4),
adaugînd o serie de identitãþi suplimentare cu care subiecþii se pot identifica,
adoptînd o viziune identitarã cumulativã, simbolic concentricã. Astfel, cum toþi
integrãm într-un sine unitar mai multe identitãþi (Baumeister, 1998), am pornit
în definirea de sine de la identitatea proxim rezidenþialã (cartierul, zona, distric-
tul din localitatea în care locuim), apoi cea localã (conferitã de localitatea de rezi-
denþã), identitatea regionalã (asociatã regiunii istorice din interiorul României cu
care se identificã subiecþii), identitatea naþionalã (conferitã de etnia asumatã),
identitatea regional-europeanã (central-europeanã sau sud-est europeanã, evi-
tînd formularea implicit peiorativã „balcanicã“), cea europeanã ºi am sfîrºit cu
cea globalã, de „locuitor al lumii“. La fel ca ºi în celelalte douã registre tematice
ale chestionarului, am optat precumpãnitor pentru formulãri libere ale subiecþi-
lor în locul variantei check-list, considerînd cã în acest mod putem surprinde mai
adecvat articularea identitãþilor multiple, fãrã sã impunem alegeri identitare.

Rugaþi sã ierarhizeze din punctul de vedere al relevanþei pentru sine aceste
identitãþi plurale, participanþii la cercetarea noastrã au clasificat însemnãtatea
pentru sine a identitãþilor evocate mai sus, începînd de la 1, calificatã ca fiind cea
mai importantã, înspre ranguri din ce în ce mai modeste din punctul de vedere
al relevanþei. Deliberat nu am impus realizarea unui „clasament“ dinspre „1, cea
mai importantã“ înspre „8, cea mai puþin importantã“, pentru cã am dorit sã le
lãsãm subiecþilor libertatea de a alege doar identitãþile semnificative pentru ei ºi,
pornind de la acestea, sã efectueze, mai apoi, ierarhizarea proprie, anticipînd cã
din setul identitar propus vor fi identitãþi considerate ca nerelevante pentru sine,
aºa cum am precizat în ipoteza nr. 5 (I5). 

Dupã cum reiese ºi din Anexa nr. 7, identitãþile apreciate nerelevante au fost
cotate convenþional cu 1, iar cele mai relevante astfel: locul 1 în ierarhie cu 9, locul
2 cu 8 º.a.m.d. În final, s-au realizat mediile scorurilor obþinute de fiecare identi-
ficare identitarã, iar rezultatele acestor prelucrãri sunt prezentate în figura nr. 8.

Ceea ce se poate pune în evidenþã dintru-început este victoria simbolicã a
„identitãþii etnice“ (de genul „român“), care este cea mai pregnant evocatã ca
fiind importantã în definirea de sine, urmatã de identitatea regionalã (precum
„bãnãþean“), la foarte micã distanþã de cea localã (precum „timiºorean“), dar ºi
de identitãþile înglobante, de tipul „locuitor al lumii“ ºi „european“. Pe aceastã
cale, ipoteza a patra (I4), care afirmã cã identificarea în termeni de etnie este cea
mai influentã în cadrul grupului studenþesc investigat, în dauna celorlalte iden-
titãþi sociale, este confirmatã.

Registrul valoric al mediilor de evaluare ne indicã, totodatã, cã cel puþin cele
cinci identitãþi sociale evocate mai sus sunt relevante în definirea de sine, aflîn-
du-se între nivelul 5,74 (corespunzînd unei medii a locului 4 în ierarhie) ºi 7,76
(echivalent unei clasãri în medie pe locul 2). O identitate, cea proxim rezidenþia-
lã, se dovedeºte a fi parþial relevantã (echivalentã cu o medie a clasãrii pe locul 6),
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iar douã identitãþi se aratã a fi complet irelevante: cea sud-est europeanã ºi cea
central-europeanã (ambele situate în jurul ultimului rang simbolic al acestui cla-
sament sui-generis). Un asemenea rezultat este previzibil în prima sa parte ºi
poate fi explicat, într-un registru ipotetic, prin integrarea, în urma conflictelor
din zonã, a unui stigmat imaginar balcanic asociat ideii de Europã de sud-est, dar
pare surprinzãtor în ceea ce priveºte calificarea ca nerelevantã a identitãþii de
„central-european“ chiar în zona Banatului, în pofida lansãrii în regiune a unei
dezbateri animate în sfera publicã care a valorificat conceptul de central-europe-
nitate (Babeþi, Ungureanu, 1997). Nu putem decît sã constatãm cã, în pofida
eforturilor iniþiatorilor acestei dezbateri, chiar publicul tînãr educat — eºantio-
nul fiind format din studenþi de la toate universitãþile timiºorene — a rãmas
impenetrabil la asumarea unei asemenea noi ancore identitare. Aºadar, cerceta-
rea noastrã dovedeºte cã în stratul generaþional investigat existã deopotrivã o
serie de identitãþi sociale relevante, dar ºi unele identitãþi sociale nerelevante în
definirea identitarã a subiecþilor, confirmîndu-se, astfel, ipoteza nr. 5 (I5).

Meritã semnalat cã tendinþa descrisã mai sus se regãseºte ºi în cercetãrile
derulate la sfîrºitul anilor ’90 în mai multe þãri europene, care puneau în evidenþã
opþiunea „majoritãþii central ºi est-europenilor pentru identitãþi multiple ºi diver-
sificate“ (Rose, Mishler, Haerpfer, 1998, p. 22), în care identitatea naþionalã era cea
dintîi aleasã din punctul de vedere al importanþei pentru sine, dar în care ponderea
identitãþilor numite parohiale (localã ºi regionalã) se aratã a fi mai însemnatã în
Europa rãsãriteanã decît în þãrile occidentale. Rezultatele sondajului organizat sub
egida New Democracies Barometer (NED) sunt înfãþiºate în tabelul nr. 7.

Se remarcã prezenþa mai influentã în eºantionul românesc a identitãþilor
parohiale în dauna celei naþionale, fapt atestat ºi de o cercetare coordonatã recent
de Centrul de Sociologie Urbanã ºi Regionalã (CURS)1, ale cãrei rezultate pen-
tru regiunea Banatului sunt prezentate în tabelul nr. 8.
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Figura nr. 8 Identificarea identitar  a subiec ilor

1 Datele au fost extrase din conþinutul site-ului www.curs.ro/news.htm



Formularea specificã a întrebãrii: „De care dintre urmãtoarele teritorii vã
simþiþi mai apropiat sufleteºte (subl.ns)?“, ce viza ºi o opþiune afectivã, nu doar
cognitivã,  precum ºi impunerea unei singure alegeri a determinat o astfel de dis-
tribuþie a rãspunsurilor. Considerãm, aºadar, cã aparentul parohialism al români-
lor, apreciat de iniþiatorii cercetãrii pan-europene ca un indicator de premoderni-
tate (Rose, Mishler, Haerpfer, 1998, p. 23), trebuie reconsiderat, cãci imediat ce
se solicitã subiecþilor sã aleagã între identitãþi multiple ne-exclusive — aºa cum se
deruleazã clarificãrile interogative din cercetarea noastrã —, aceºtia decid înspre
o sintezã identitarã inclusivã, în care deschiderile faþã de identitãþile sociale de
apartenenþã puternic supraordonate (precum „locuitor al lumii“ sau „european“,
ºi cu atît mai mult „român“) devin prevalente în dauna celor proxim-rezidenþiale. 

De altfel, cînd se abandoneazã conþinutul itemului cu conotaþii afective,
chiar dacã se menþine solicitarea unei singure opþiuni, se poate obþine o inversa-
re semnificativã a identificãrilor, subiecþii alegînd prioritar identitatea naþionalã,
aºa cum reiese din studiul recent realizat pe un eºantion naþional reprezentativ
de cãtre I. Culic, I. Horvath ºi C. Raþ (2000). În aceastã investigaþie psihosocio-
logicã 71,1% dintre subiecþii de etnie românã, cînd erau solicitaþi sã completeze
formularea: „În primul rînd mã consider…“, decideau în favoarea identitãþii
naþionale, aºa cum reiese din tabelul nr. 9.
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Tabelul nr. 7   Identificarea identitarã multiplã a românilor ºi a est -europenilor, în funcþie de 

prima alegere ( apud Rose, Mishler, Haerpfer, 1998)  

Nr. 
crt. Tip de identitate socialã  România 

 

Media NED 1998 
pentru þãrile din 

Europa de sud-est 
1 Identitate naþionalã 27% 39% 
2 Identitate localã 42% 32% 
3 Identitate regionalã 14% 8% 
4 Identitate europeanã 8% 8% 

 Tabelul nr. 8  Identificarea identitarã multiplã a bãnãþenilor în funcþie de  
 prima alegere (CURS 2000)  

Nr. 
crt. Tip de identitate Banat 

1 Vecinãtate 48,9% 
2 Regiune 14,9% 
3 Þarã 29,8% 
4 Europa 4,3% 
5 Nu ºtiu, non-rãspunsuri 2,1% 

Tabelul nr. 9 Auto-identificarea identitarã la români ( apud Culic, Horvath, Raþ, 2000, p. 337)  

 „În primul rînd mã consider…”   
Nr. 
crt. 

Categoria identitarã 
Ponderea din eºantion 

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



Desigur, limitele eºantionãrii din studiul nostru, precum ºi natura parþial
diferitã a conþinutului itemului privitor la identitãþile multiple faþã de studiul
CURS ne îndeamnã la exprimarea unor concluzii însoþite de precauþiile de rigoa-
re, dar, pornind ºi de la rezultatele cercetãrii discutate anterior ºi construind o
potenþialã ipotezã de lucru, anticipãm cã un sondaj viitor, pe un eºantion repre-
zentativ la nivel naþional, care ar relua întocmai conþinutul itemului din TMI, ar
dezvãlui aceeaºi deschidere a „românului“ faþã de identitãþile sociale supraordo-
nate, ºi nicidecum un parohialism autarhic.

O ultimã resursã de cunoaºtere importantã oferitã de acest teritoriu al cer-
cetãrii se datoreazã analizei traseului discursiv identitar privitor la identitatea
naþionalã ºi identitatea regionalã. Aºa cum am subliniat de la începutul discuþiei
asupra TMI, am urmãrit cum anume se calificã pe ei înºiºi subiecþii ce îºi decla-
rã în debutul chestionarului o anumitã identitate pornind de la o listã posibilã de
identitãþi sociale precizate, ºi sfîrºesc prin a-ºi redefini identitatea etnicã prin
intermediul unor formulãri libere. Cu alte cuvinte, existã o suprapunere între
definiþia identitarã prin tehnica check-list ºi cea a exprimãrilor libere? Rãspunsul
este în bunã mãsurã negativ. Astfel, deºi se autoîncadreazã formal într-o catego-
rie etnicã ºi regionalã anume, subiecþii înclinã, în multe rînduri, mai ales dupã ce
au parcurs tot traseul autobiografic personal ºi colectiv prin testele ES ºi NRS, sã
se autodefineascã prin intermediul unor identitãþi mixte. De exemplu, cînd îºi
precizeazã identitatea regionalã, unii dintre ei se declarã: „moldoveano-ardelean“
ori „bãnãþeano-oltean“, sau, ca în chestionarul U.P.22, în care se produce cea mai
stufoasã clasificare identitarã: „bãnãþean, în mine, ardelean prin mine ºi regãþea-
no-turcit peste mine“. O tendinþã asemãnãtoare poate fi înregistratã ºi în cazul
autocalificãrilor etnice, în care apar formule de genul „româno-maghiar“ sau
„sîrbo-român“, în total înregistrîndu-se 17 (4,64%) identitãþi mixte etnice ºi 41
(11,20%) identitãþi mixte regionale. În tabelele nr. 10 ºi 11 am prezentat frecven-
þele de apariþie ale tuturor identitãþilor asumate de subiecþi în cadrul TMI.

Parcurgînd aceste rezultate, se poate observa cã 41 de subiecþi, care se decla-
raserã iniþial cu o rezidenþã regionalã „bãnãþeanã“, 3 „olteni“, un „muntean“, 3
„moldoveni“, precum ºi un „dobrogean“, renunþã la încadrarea identitarã regiona-
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Tabelul nr. 10  Calificãri identitare proprii din punct de vedere regional  

 

Identitatea regionalã declaratã în cadrul TMI  Numãrul subiecþilor  
Procentul subiecþilor 

(%) 
Bãnãþean 132 36,07 
Ardelean 91 24,83 
Oltean 76 20,77 
Muntean 12 3,28 
Moldovean 8 2,19 
Alta (specificã, singularã)  6 1,64 
Mixtã 41 11,20 
Total 366 100,00 



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

Prin urmare, aceastã cercetare, care reuneºte date de facturã calitativã ºi canti-
tativã în toate cele trei registre metodologice propuse (ES, NRS, TMI), consolideazã
aplicativ perspectiva teoreticã care sublinia natura preponderent construitã social ºi
cultural pe o cale interacþionistã a identitãþilor sociale asumate de cãtre subiecþi.

5.4. Concluzii

Propunîndu-ºi sã urmãreascã conþinutul ºi dinamica imaginarului identitar
bãnãþean pe un alt strat generaþional decît în primul stadiu al proiectului, ches-
tionarul pe care l-am aplicat pe un eºantion reprezentativ de studenþi din unitãþi-
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Tabelul nr. 11  Calificãri identitare proprii din punct de vedere etnic  

Etnia declaratã în cadrul TMI  Numãrul subiecþilor  Procentul subiecþilor 
(%) 

Român 302 82,51 
Maghiar 32 8,74 
German 7 1,91 
Sîrb 7 1,91 
Evreu 1 0,27 
Mixtã  17 4,64 
Total 366 100,00 



le de învãþãmînt superior din Timiºoara a reconfirmat teoria identitãþii sociale,
evidenþiind strategiile argumentative de definire de sine într-o luminã favorabi-
lã, în cadrul grupului de apartenenþã, imaginile autoreferenþiale fiind puternic
pozitive. Cercetarea noastrã a descris, totodatã, mecanismele de articulare ale
imaginarului identitar personal ºi naþional, ºi a identificat prezenþa unor diferen-
þieri semnificative, în funcþie de opt categorii atribuþionale supraordonate, între
modul de structurare al imaginii de sine individuale ºi colective. Investigînd
conþinutul imaginarului identitar naþional am surprins numeroase zone de con-
vergenþã cu autostereotipul etnic românesc, aºa cum s-a conturat acesta în cer-
cetãri precedente, ceea ce întãreºte argumentul conform cãruia liniile forþã ale
portretului identitar naþional se situeazã în registrul duratei lungi istorice,
cunoscînd o inerþie considerabilã. În consecinþã, imaginea de sine a românilor îºi
revendicã un loc central în cadrul imaginarului social românesc în modernitate.
O asemenea centralitate simbolicã este susþinutã ºi de plasarea identitãþii naþio-
nale pe primul rang al categoriilor identitare cu care subiecþii se identificã, înain-
tea celorlalte identitãþi sociale, precum cele regionale, locale, proxim-rezidenþiale,
dar ºi a celor supraordonate celei naþionale, precum cele europene sau globale,
de „locuitor al lumii“. Rezultatele studiului în care ne-am angajat probeazã, în
egalã mãsurã, ºi existenþa unor identitãþi sociale nerelevante în definirea de sine,
asumate cu rezerve de cãtre participanþii la cercetare, precum cea „sud-est euro-
peanã“ sau „central-europeanã“. Aºadar, în pofida evocãrii frecvente în anii din
urmã, deopotrivã în plan editorial, dar ºi în cadrul unor dezbateri publice, înde-
osebi în partea de vest a þãrii, a ideii de „central-europenitate“ ca posibil nucleu
pentru o redefinire identitarã naþionalã, o astfel de categorie identitarã este
nesemnificativã chiar ºi pentru segmentul social tînãr ºi educat, cum este cel
reprezentat de studenþii timiºoreni. Pe mai departe, ni se sugereazã cã identita-
tea naþionalã se aratã a fi ancora simbolicã cea mai consistentã în cãutarea repe-
relor pentru o definire de sine a actorilor sociali ce compun societatea româ-
neascã contemporanã.
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