
6. Studierea atitudinilor etnice ºi regionale pentru
locuitorii din vestul României 

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

6.1. Atitudinile sociale ºi speciile lor 

Definite drept orientãri primare care constituie o raportare selectivã faþã de
un obiect social (eveniment, grup, personalitate, instituþie) ºi care determinã un
model de comportament propriu (Feldman, 2001, p. 330), atitudinile sociale joacã
un rol primordial în metabolismul relaþiilor interpersonale ºi intergrupale. 
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Cea mai frecvent evocatã definiþie în istoria disciplinei aparþine, însã, lui
G. Allport, conform viziuni sale atitudinea fiind „stare de pregãtire mintalã ºi
neuralã, organizatã prin experienþã, care exercitã o influenþã diriguitoare sau
dinamizatoare asupra rãspunsului subiectului la toate obiectele ºi situaþiile cu
care este în relaþie“ (Allport, 1935, apud Chelcea, 1994, p. 227). Atitudinile sunt
definite, aºadar, ca asociaþii între obiectele sociale — virtual orice aspect al lumii
sociale — ºi evaluãrile subiective ale acelor obiecte (Fazio, Roskos-Ewoldsen,
1994), constituind, cel mai adesea, orientãri ale sinelui faþã de diferite cadre
situaþionale cu care subiectul individual sau colectiv se confruntã nemijlocit sau
care sunt stocate în memorie (Judd et al., 1991).

Importanþa atitudinilor poate fi pusã în evidenþã de mai multe mecanisme
acþionale. În primul rînd, atitudinile influenþeazã considerabil comportamentele
subiectului individual sau colectiv, dobîndind astfel un rol vital în organizarea
raporturilor interpersonale ºi intergrupale (de la raportãrile interetnice ºi inter-
confesionale, la cele privitoare la grupul de co-vîrstnici). Constituind un subiect
central al psihologiei sociale, tema studierii atitudinilor a fost frecvent asociatã cu
ipoteza convergenþei dintre atitudini ºi comportamente. În al doilea rînd, atitudi-
nile funcþioneazã asemenea unor cadre mentale, a  unor tipare cognitive foarte
influente ce organizeazã informaþia pe baza unor scheme inferenþiale de profun-
zime, corelate cu o serie de contexte specifice, aºa cum dovedesc studiile lui
R. Wyer ºi T. Srull (1994).

Astfel, atitudinile sociale influenþeazã semnificativ gîndirea socialã ºi con-
cluziile raþionamentelor pe care le construim. Dupã expansiunea lor, atitudinile
pot fi individuale, presupunînd o raportare selectivã ºi o orientare particularã faþã
de un obiect social a unei personalitãþi individuale, sau sociale, implicînd o rapor-
tare selectivã ºi o orientare specificã împãrtãºitã de un grup social. 

Rezumînd, atitudinile sociale se caracterizeazã prin mai multe atribute spe-
cifice (Krech, Crutchfield, 1948/1952), precum rezistenþa la schimbare, expri-
mînd o dispoziþie latentã a structurii de personalitate, cu caracter relativ stabil,
generalitatea, declanºînd reacþii foarte diverse, ce tind sã se difuzeze în arii mai
largi decît cele particulare în care s-au activat, dar ºi activismul, mobilizînd impor-
tante energii sociale, exteriorizînd modelul cultural al personalitãþii. Totodatã, ati-
tudinile sociale presupun asumarea responsabilitãþii individuale, întrucît exprima-
rea lor manifestã este supusã controlului social, au un relief propriu, în funcþie de
orientarea lor faþã de universul de semnificaþii la care se referã (fiind, pe aceastã
cale, mai pregnante sau mai difuze) ºi sunt contextuale, structurîndu-se faþã de
un context cultural ºi istoric integrator. Totodatã, activîndu-se îndeosebi în raport
cu mediul instituþional, atitudinile sociale îndeplinesc anumite roluri (Vlãsceanu,
1993): un rol mediator, prin mijlocirea raporturilor interpersonale ale membrilor
unui grup dat, dar ºi a interrelaþiilor acestora cu universul material ºi simbolic al
instituþiilor sociale, unul clasificator, prin definirea statusului social al actorilor
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implicaþi, un altul  angajant, reprezentînd motive majore ale acþiunii individuale
sau colective, ºi, în sfîrºit, un rol de elaborare simbolicã, construind semnificaþii-
le pe care oamenii le acordã instituþiilor.  Constituind o specie a atitudinilor socia-
le, atitudinile etnice sau regionale reprezintã un set de orientãri primare faþã de
grupuri etnice ºi regionale cu care actorii sociali întreþin raporturi nemijlocite sau
imaginare ºi influenþeazã semnificativ comportamentale faþã de reprezentanþii
acestor out-grupuri.

6.2. Mãsurarea atitudinilor faþã de alteritate — scala
lui E.S. Bogardus. Cercetãri româneºti

Devenitã o cale privilegiatã de studiere a raporturilor interpersonale ºi inter-
grupale încã din perioada fondatorilor psihosociologiei (anii ’20-’30 ai secolului al
XX-lea) (Chelcea, 2002a, pp. 25–57), studiul atitudinilor sociale cunoaºte o dezvol-
tare fãrã precedent în intervalul interbelic, dovedind cum stãri interne atît de subti-
le ºi greu accesibile pot fi evaluate, întocmai cum susþinuse într-un articol celebru
în epocã L. Thurstone (1928), dar ºi demonstrase metodologic R. Likert (1932).

Tot în perioada deceniului trei al secolului al XX-lea se iniþiazã ºi primele
cercetãri sistematice asupra atitudinilor etnice, o contribuþie deosebitã avînd în
acest cîmp de studiu E.S. Bogardus (1925), ce a propus un instrument de mãsu-
rã foarte frecvent operaþionalizat în cercetãri de teren în deceniile urmãtoare
(Bogardus, 1969; Owen, Eisner, McFaul, 1988). Ilustrînd disponibilitatea latentã
de acceptare sau respingere a altor grupuri etnice, ºi nu înclinaþia  manifestã de
suprimare a lor, scala distanþei sociale mãsoarã mai degrabã rasismul aversiv
(atitudinal, evitant), ºi nu rasismul dominativ (comportamental, brutal, violent)
(Kovel, 1970; Kleinpenning, Hagendoorn, 1991; apud Chelcea, 1994,
pp. 230–231). Constituitã dintr-o succesiune de enunþuri ce exprimã diferite
grade de acceptare-respingere a relaþiei cu „celãlalt“, de la întemeierea unei
familii pînã la expulzarea „celuilalt“ din þarã, scala pune în evidenþã distanþe
sociale progresiv mai mari în plan atitudinal privitoare la iniþierea unei relaþii
potenþiale cu reprezentantul unei categorii identitare ce aparþine alteritãþii. 

Datoritã bogatelor resurse metodologice ºi conceptuale pe care le poate
mobiliza, scala lui E.S. Bogardus a fost tradusã, adaptatã, pretestatã în 1992 de
S. Chelcea ºi întrebuinþatã în mai multe studii psihosociologice româneºti
(Chelcea, 1994, pp. 227–240, pp. 279–303; Abraham, Bãdescu, Chelcea, 1995).
Varianta utilizatã în aceste cercetãri este prezentatã în tabelul nr. 1 ºi este focali-
zatã asupra identitãþilor etnice. Subiecþii au fost solicitaþi sã completeze tabelul
ce cuprindea cele ºapte enunþuri, indicînd cu (X) formulãrile cu care sunt de
acord conform primei lor reacþii privitoare la grupul etnic vizat, privit ca întreg,
ºi nu la un reprezentant anume al acestuia. 
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Totodatã, s-au calculat o serie de indici expresivi, din care cel mai grãitor
este indicele calitãþii contactelor sociale (ICCS), ce dobîndeºte valori între 1 (ati-
tudine intens negativã faþã de „celãlalt“) ºi 25 (atitudine intens pozitivã) ºi se cal-
culeazã din însumarea ponderilor asociate fiecãrui enunþ astfel: pentru enunþul
1 este asociatã valoarea 7, pentru enunþul 2 valoarea 6 º.a.m.d. 

Prima cercetare (Chelcea, 1994, pp. 227–240) s-a derulat pe un eºantion
naþional reprezentativ de 1024 de persoane de etnie românã ºi a vizat stabilirea
atitudinilor etnice ale românilor faþã de etniile cu care convieþuiesc, ce deþin o
prezenþã demograficã mai mare de 0,1% din populaþia þãrii, la care s-au adãugat
evreii ºi armenii (în total, 11 etnii). Aproximativ 90% dintre participanþii la inves-
tigaþia psihosociologicã au exprimat o atitudine auto-referenþialã faþã de „români“,
ca grup etnic, ºi procente din eºantion ce oscilau între 88% faþã de „germani“ ºi
78% faþã de „tãtari“. Rezultatele studiului, în care apar scorurile ICCS pentru
diferitele etnii, sunt înfãþiºate în tabelul nr. 2.

Se observã cum atitudinea faþã de propriul grup etnic este intens pozitivã,
iar în raport cu etniile conlocuitoare din þarã se înregistreazã o deschidere
relaþionalã, cãci „faþã de nici o minoritate etnicã românii nu manifestã atitudini
xenofobe, de excludere din þarã sau de acceptare a lor numai ca vizitatori“
(Chelcea, 1994, p. 237). Faþã de toate etniile românii exprimã o atitudine mai
mult sau mai slab pozitivã (oscilînd între puternica preþuire arãtatã „germanilor“
ºi atitudinea moderat favorabilã la adresa „romilor (þiganilor)“), dar faþã de nici
o etnie nu se poate evidenþia o atitudine negativã. În general, subiecþii de gen
feminin ºi cei ce provin din mediul rural manifestã atitudini mai critice la adresa
diferitelor etnii, spre deosebire de celelalte categorii demografice ale eºantionu-
lui.

Pe ansamblu, aºadar, în urma acestui studiu raporturile interetnice din
România apar ca fiind caracterizate de un univers de aºteptare generos ºi de o
deschidere relaþionalã importantã la adresa alteritãþii, fãrã sã se evidenþieze pre-
zenþa unor respingeri simbolice drastice ale „celuilalt etnic“. 
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Tabelul nr. 1. Scala distan ei sociale a lui E.S. Bogardus (apud Chelcea, 1994, p. 231)

Accepta i:

Categoria identitar  (se precizeaz
identitatea social  de referin ; de 

exemplu, identitatea etnic , precum 
„germani” sau „maghiari”) 

1. S  v  c s tori i cu ...  

2. S  ave i prieteni apropia i ...  

3. S  ave i vecini de locuin  ...  

4. S  fie angaja i în institu ia dumneavoastr  ...  

5. S  aib  cet enia dumneavoastr  ...  

6. S  fie numai vizitatori în ara dumneavoastr  ...  

7. S  fie expulza i (da i afar ) din ara

dumneavoastr …



Un studiu ulterior (Chelcea, 1994, pp. 279–303) care a instrumentalizat
scala distanþei sociale a fost efectuat asupra unui eºantion alcãtuit din 1620 stu-
denþi de etnie românã ºi a reconfirmat în bunã mãsurã tendinþele anterioare. În
cadrul acestei cercetãri s-a calculat indicele calitãþii contactelor sociale ºi centra-
litatea atitudinii faþã de grupurile etnice analizate, cea din urmã fiind determinatã
prin înregistrarea ponderii subiecþilor din eºantion care îºi articuleazã nemijlo-
cit, în cadrul chestionarului, o atitudine faþã de un grup etnic particular. Stabilind
trei praguri de centralitate la 70%, 80%, respectiv 90%, autorul evidenþiazã fap-
tul cã atitudinea auto-referenþialã ocupã locul central în ansamblul atitudinilor
etnice ale studenþilor români, dupã cum în zona centralã se mai situeazã atitudi-
nea faþã de „germani“, în zona medie, cea faþã de „romi (þigani)“, „maghiari“,
„evrei“, „ruºi“, „sîrbi“, iar în zona perifericã cea faþã de „armeni“, „bulgari“,
„turci“ ºi tãtari“. În privinþa calitãþii contactelor sociale, studenþii români nu au
manifestat nici o atitudine negativã îndreptatã împotriva unui grup etnic, s-au
raportat foarte puternic pozitiv faþã de grupul etnic al „germanilor“, puternic
pozitiv faþã de patru etnii ºi slab pozitiv faþã de cinci grupuri etnice, aºa cum reie-
se din tabelul nr. 3, care rezumã rezultatele în funcþie de valorile ICCS asociate
diferitele etnii conlocuitoare.
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Tabelul nr. 2 Atitudinea românilor fa  de grupurile etnice din România (apud Chelcea, 1994, p. 238) 

Nr. 
crt. 

Etnia ICCS 

1 Români 24,48 
2 Germani 18,46 
3 Armeni 15,61 
4 Bulgari 15,47 
5 Sîrbi 15,34 
6 Evrei 15,12 
7 Maghiari 14,99 
8 Ucraineni 14,02 
9 Ru i 13,61 
10 Turci 13,11 
11 T tari 12,99 
12 Romi ( igani) 7,32 

Tabelul nr. 3  Atitudinea studen ilor români fa  de grupurile etnice din România (apud Chelcea, 

1994, p. 287)

Nr. 
crt. 

Etnia ICCS 

1 Români 23,68 
2 Germani 18,18 
3 Armeni 14,10 
4 Sîrbi 13,53 
5 Evrei 13,45 
6 Bulgari 13,20 
7 Maghiari 11,78 
8 Ucraineni 10,65 
9 T tari 10,20 
10 Ru i 9,86 
11 Turci 9,56 
12 Romi ( igani) 4,28 



Dacã facem o lecturã comparativã a tabelelor nr. 2 ºi nr. 3 se observã conser-
varea aproape neschimbatã între cele douã cercetãri a ierarhiei deschiderii faþã de
„celãlalt etnic“, practic aceleaºi etnii fiind preþuite sau acceptate cu rezerve, deo-
potrivã de cãtre eºantionul naþional reprezentativ sau de cãtre eºantionul studen-
þesc reprezentativ. Ceea ce meritã, totuºi, semnalat, dincolo de aceste similaritãþi
în orientarea faþã de alteritate, este scorul general mai critic pe eºantionul
studenþesc decît pe cel naþional faþã de toate etniile, inclusiv faþã de propria etnie
(„româneascã“), tendinþã ce sugereazã cã socializarea secundarã din România
(sistemul de învãþãmînt, mass-media) nu a încurajat la începutul anilor ’90
comunicarea interculturalã, ci deseori a construit o imagine a raportãrii la „celã-
lalt etnic“ în termeni conflictuali, ºi nu în termenii unui parteneriat social
(Chelcea, 1994, pp. 286–287).

Un studiu asupra distanþei sociale exprimatã în cadrul relaþiilor interetnice
a fost realizat de curînd pe un eºantion naþional reprezentativ (Culic, Horvath,
Raþ, 2000, pp. 265–266), chiar dacã nu a reprodus exact conþinutul scalei lui
E.S. Bogardus, ci a apelat la o succesiune de patru enunþuri care au reluat, în
esenþã, formulãrile scalei: „Nu i-aº accepta pe (se precizeazã etnia, n.ns.) 
în þarã“, „I-aº accepta în þarã, dar nu în judeþul în care trãiesc eu“, „I-aº accepta
în judeþ, dar nu în localitatea mea“, „Aº accepta sã trãiascã unde vor în aceastã
þarã“. Rezultatele au indicat importante asemãnãri cu studiile anterioare: româ-
nii au cea mai mare deschidere interetnicã, în ordine, faþã de „germani“, evrei“,
„maghiari“ ºi „romi (þigani)“. Se reconfirmã pe aceastã cale puterea stereotipu-
rilor faþã de alteritate, care, în absenþa contactelor nemijlocite ce modereazã
puterea prejudecãþii faþã de „celãlalt“, influenþeazã raportarea interetnicã. O ase-
menea dinamicã este probatã, de exemplu, de scorurile mai critice — compara-
tiv cu Transilvania ºi Banat — la adresa „celuilalt etnic“, îndeosebi faþã de „ma-
ghiari“, obþinute în Oltenia ºi Muntenia, regiuni în care prezenþa demograficã a
acestei etnii este foarte modestã, ºi deci ºansa unei relaþii interpersonale nemij-
locite cu un reprezentant al „maghiarilor“ este redusã. În absenþa informaþiei
individualizante, ceea ce ordoneazã raportarea la „celãlalt“ este stereotipul gene-
ric (Summers, 1991; Sedikides, Schopler, Insko, 1998). Tendinþa semnalatã mai
sus ne atrage din nou atenþia asupra nevoii de comunicare socialã consistentã ºi
de proiecte globale la nivelul întregii societãþi româneºti care sã fie focalizate asu-
pra unor scopuri inclusive, supraordonate diferitelor straturi sociale, ce pot pon-
dera raportãrile identitare discriminatoare (Sherif et al., 1961/1988).  Astfel, în
pofida rezistenþei la schimbare a prejudecãþilor etnice, o cunoaºtere directã a
„celuilalt“, construitã în cadrul unor proiecte în care interesul comun este cãlãu-
zitor ºi reciproc recompensator, poate conduce la descoperirea a numeroase trã-
sãturi care se abat de la imaginea-cliºeu iniþialã — evidenþiind excepþiile de la
reprezentarea prefabricatã — ºi altereazã semnificativ contururile ºi puterea ste-
reotipului critic (Kunda, Oleson, 1995).
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6.3. Un studiu asupra raporturilor identitare din
vestul României

6.3.1. Descrierea cercetãrii

Dupã ce am parcurs teritoriul conceptual ºi metodologic pe care ne-am
structurat ultima parte a proiectului nostru, sã prezentãm principale repere ale
anchetei psihosociologice de teren organizate în iulie 2001. Derulatã dupã o
anchetã, de dimensiuni mai reduse, desfãºuratã în iunie 2001, în care am pretes-
tat instrumentele de lucru ºi gradul de coerenþã semanticã al itemilor incluºi în
chestionare, ancheta propriu-zisã s-a realizat în cadrul unei unitãþi teritoriale
impuse de specificul cercetãrii — un proiect care a reunit cercetãtori din
Iugoslavia, Ungaria ºi România, focalizat asupra cooperãrii economice ºi cultura-
le între regiunile incluse în Euroregiunea Dunãre-Criº-Mureº-Tisa (DKMT)1.
Euroregiunea DKMT reuneºte în planul formal al asocierii „vestul României“,
alcãtuit din patru judeþe (Timiº, Arad, Caraº-Severin ºi Hunedoara), „sud-estul
Ungariei“, format din patru judeþe (Bacs-Kiskun, Bekes, Csongrad,
Jasz-Nagykun-Szolnok) ºi „nord-estul Iugoslaviei“, identificat cu o provincie
sîrbã (Voivodina). Populaþia totalã a Euroregiunii depãºeºte 5 milioane de locui-
tori, iar teritoriile asociate se caracterizeazã printr-o mare diversitate etnicã ºi
confesionalã, grupînd laolaltã peste 30 de minoritãþi etnice. 

În studiul pe care l-am coordonat, în afara unui chestionar specific („chestio-
narul A“) centrat pe problematica aferentã proiectului, am aplicat ºi scala distanþei
sociale a lui E.S. Bogardus (numitã convenþional „chestionarul B“), deopotrivã în
partea româneascã, dar ºi în cea iugoslavã a Euroregiunii. În prezenta lucrare vom
înfãþiºa doar datele corespondente obþinute în partea româneascã în cadrul ches-
tionarului B, ce a fost gîndit ca un instrument de lucru capabil sã ofere informaþii-
le necesare unei sinteze-bilanþ pentru proiectul de faþã. Realitatea socialã explora-
tã se suprapune în bunã mãsurã realitãþilor sociale bãnãþene, cea mai mare parte a
teritoriului supus investigaþiei (72%) fiind situatã în zona istoricã a Banatului. Mai
mult, judeþele româneºti reunite în acest proiect au probat în studii anterioare afi-
nitãþi de asociere remarcabile, aºa cum argumenta D. Sandu (1996, pp. 228–254;
1999, pp. 143–148) atunci cînd surprindea frontierele geo-culturale intra-naþiona-
le. Cu toate acestea, vom prefera sã folosim formula convenþionalã acreditatã admi-
nistrativ în cadrul Euroregiunii: „partea de vest a þãrii“. 
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1 Proiectul Observatorul de politici regionale ºi euroregionale, cu suportul financiar al
„America’s Development Foundation“, director de proiect Dorian Branea, a reunit contribuþiile
ºtiinþifice ale Universitãþii din Novi-Sad (Iugoslavia), Universitãþii din Szeged (Ungaria) ºi a
Universitãþii de Vest din Timiºoara, precum ºi aportul organizatoric al unor organizaþii neguverna-
mentale din regiune ºi s-a desfaºurat în perioada aprilie-septembrie 2001. Coordonarea cercetãrii
psihosociologice pentru întregul proiect a fost asigurata de Alin Gavreliuc si Robert Reisz.



Cercetarea noastrã s-a desfãºurat pe un eºantion regional reprezentativ,
printr-o eºantionare multistadialã cvasi-aleatorie, controlîndu-se judeþul, tipul
rezidenþei ºi genul subiecþilor. Volumul eºantionului a fost de 1057 de subiecþi,
iar chestionarele au fost aplicate prin intermediul unei grupe de operatori de
teren, formatã din studenþi ai Facultãþii de Sociologie ºi Psihologie din cadrul
Universitãþii de Vest din Timiºoara. Forma propriu-zisã a probei administrate
(scala distanþei sociale a lui E.S. Bogardus) poate fi urmãritã în cadrul Anexei nr.
12, dupã cum în Anexa nr. 13 se poate parcurge conþinutul instructajului fãcut
operatorilor de teren, iar în Anexa nr. 14 este descrisã modalitatea concretã a
configurãrii eºantionului. Trãsãturile de bazã ale eºantionului sunt prezentate în
tabelele nr. 1, 2, 3, 4 ºi 5 din Anexa nr. 11.

Meritã semnalat faptul cã în cadrul pretestãrii am încercat sã urmãrim gra-
dul de relevanþã al identitãþilor regionale (precum „moldovean“ sau „oltean“) ºi
modul de evaluare a acestora de cãtre subiecþii participanþi la cercetare, pornind
de la o obiecþie terminologicã de principiu legatã, pe de o parte, de calitatea iden-
titãþii sociale investigate (care nu este etnicã, ci regionalã), ºi pe de altã parte de
eventuala neconcordanþã a puþinelor rãspunsuri în care se opta pentru variante
practic ilogice, de genul „expulzãrii din þarã“ a „moldovenilor“ de cãtre un subiect
„român“ (Chelcea, 1994, p. 234). S-a observat, astfel, cã identitãþile regionale au
un grad de relevanþã similar celor etnice, constituind feþe diferite ale alteritãþii, la
care subiecþii se raporteazã asemãnãtor prin intermediul celor ºapte itemi, dove-
dindu-se încã o datã natura construitã preponderent social a identitãþilor asociate
„celuilalt“. De altfel, întrucît în toate studiile anterioare s-a mãsurat ºi scorul
autoreferenþial (românii faþã de „români“1) al indicelui calitãþii contactelor socia-
le (ICCS), iar subiecþii au completat chestionarul ce cuprindea toþi cei ºapte
itemi, considerãm ca fiind îndreptãþitã evaluarea similarã ºi a speciilor de
„român“, precum „moldovean“, „oltean“ sau „muntean“. Totodatã, am decis sã
nu anulãm chestionarele în care se exprima o respingere a „celuilalt regional“, de
genul acordului cu afirmaþia 6 sau 7 din scala distanþei sociale a lui E.S. Bogardus,
întrucît instrumentul pe care l-am folosit nu mãsoarã raportarea efectivã, nemij-
locitã, ci cea latentã, inclusã într-un scenariu proiectiv, faþã de alteritate. Fie ºi
imposibil, scenariul în sine, însã, poate reproduce fidel gradul de respingere cu
orice preþ a „celuilalt“, ºi devine, astfel, grãitor în a ipostazia în plan cognitiv deci-
zia conturatã în plan afectiv: respingerea extremã. Nu în ultimul rînd, doar pãs-
trînd nealteratã compoziþia itemilor vom putea recurge ulterior la comparaþii între
rezultatele obþinute asupra „celuilalt etnic“ ºi asupra „celuilalt regional“. 

În cadrul acestui stadiu al cercetãrii am formulat urmãtoarele ipoteze de lucru:
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1 Convenþional, de fiecare datã cînd am ilustrat raporturi interetnice sau interregionale, am
diferenþiat între subiectul care elaboreazã imaginea, ºi cel care devine obiectul imaginii. În
consecinþã, a fost mentionat în scris, întocmai ca în exemplul de mai sus, drept român autorul ima-
ginii si „român“ obiectul imaginii, disociindu-se între realitate etnicã/regionalã ºi reprezentarea ei. 



I1: Pentru imaginarul identitar al locuitorilor din „vestul României“, cu
excepþia categoriei identitare a „þiganilor (romilor“), imaginea „celuilalt etnic“
este mai favorabilã decît a „celuilalt regional“, oferind scoruri mai generoase ale
deschiderii atitudinale.

I2: Banatul ºi zona de vest a þãrii se caracterizeazã ca fiind un spaþiu al
comunicãrii interetnice fertile.

I3: Pot fi puse în evidenþã unele variabile socio-demografice care pot fi cali-
ficate drept predictori pentru o atitudine specificã (pozitivã sau negativã) faþã de
categoriile identitare ale alteritãþii. 

Procedurile statistice angrenate în investigarea validitãþii ipotezelor prece-
dente vor reuni analizele descriptive, prin calcularea unor indici relevanþi, cu tes-
tarea semnificaþiei dintre medii (testul t), cu o serie de analize de varianþã
(ANOVA, testul F), alese în funcþie de specificul inferenþelor vizate, precum ºi cu
efectuarea unui model de regresie multiliniarã cu rol predictiv.

Interpretarea rezultatelor
Sã iniþiem discutarea primei ipoteze a cercetãrii, ce porneºte de la consta-

tãrile primului stadiu al investigaþiei noastre, în care am prelucrat rezultatele
obþinute pe un eºantion de interviuri de istorie oralã ºi în care am remarcat cum
imaginea „celuilalt etnic“ pentru bãnãþean este mai favorabilã decît imaginea
„celuilalt regional“. Astfel, în tabelul nr. 4 am ordonat ICCS pentru subiecþii
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Tabelul nr. 4 Rezultatele obþinute în urma aplicãrii scalei distanþei sociale a lui E.S. Bogardus  
pe eºantionul global de 1057 de subiecþi, precum ºi pe subeºantionul românesc (868 de subiecþi)  
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1 Români 24,66 2.0461 1 24,48 2.4897 1 0 - - - 

2 Bãnãþeni 24,04 3.2489 2 23,96 3.4070 2 0 - - - 

3 Ardeleni 23,20 4.7816 3 22,96 5.0301 3 0 - - - 

4 Munteni 19,96 7.4409 6 19,65 7.4695 6 0 3 3 0 

5 Olteni 19,07 7.9161 7 18,73 7.9985 8 -1 4 5 -1 

6 Moldoveni 18,07 8.5699 10 17,68 8.6951 11 -1 6 6 0 

7 Germani 21,02 6.2790 4 21,15 6.1691 4 0 1 1 0 

8 Sîrbi 20,84 6.3856 5 20,94 6.3475 5 0 2 2 0 

9 Maghiari 18,38 8.1936 8 18,84 8.1263 7 +1 5 4 +1 

10 Evrei 18,10 7.8755 9 18,08 8.0086 9 0 - - - 

11 Bulgari 18,05 7.6377 11 18,04 7.7452 10 +1 - - - 

12 Þigani (romi) 10,01 10.0959 12 10,04 10.1069 12 0 - - - 

Notã: * reprezintã filtrarea realizatã prin selectarea celor mai importante trei etnii din regiune (germani, sîrbi, maghiari) ºi a 
identitãþilor regionale („moldovean”, „muntean”, „oltean”), altele d ecît cele auto-referenþiale („român”, „bãnãþean”, „ardelean”).  



români care formeazã subeºantionul românesc, dar ºi pentru eºantionul global,
lista cuprinzînd atît atitudinile sociale faþã de grupurile etnice, cît ºi faþã de gru-
purile regionale. 

Previzibil, scorurile cele mai favorabile au fost atribuite categoriei identita-
re generice a in-grupului („români“), respectiv categoriilor regionale care aparþin
unei arii culturale de apartenenþã („bãnãþeni“, „ardeleni“) pentru cei mai mulþi
dintre membrii populaþiei chestionate. Totodatã, se observã cã în ierarhia ICCS,
calitatea de identitate regionalã româneascã nu garanteazã o plasare pe un rang
superior în dauna identitãþilor etnice neromâneºti. Astfel, „germanii“ sau „sîr-
bii“, de exemplu, obþin un scor superior faþã de toate celelalte identitãþi regiona-
le. Totodatã, „moldovenii“ reprezintã identitatea regionalã cea mai stigmatizatã
rezultatã prin operaþionalizarea acestui instrument de cercetare. Constatarea se
impune ºi mai pregnant în cazul eºantionului global, unde „oltenii“ ºi „moldove-
nii“ pierd un rang faþã de subeºantionul românesc, în dauna „maghiarilor“ ºi
„bulgarilor“. Totuºi, grupul identitãþilor regionale ºi etnice, altele decît cele ale
in-grupului cercetat, obþin, cu o singurã excepþie, scoruri apropiate, alcãtuind un
grup median relativ omogen. Aceastã constatare ne îndreptãþeºte sã afirmãm cã,
în afara cazului menþionat, ne aflãm într-un spaþiu social al raporturilor identita-
re nediscriminative.   

Excepþia evocatã este cea a „þiganilor (romilor)“, puternic respinºi — în ter-
meni relativi faþã de celelalte identitãþi sociale potenþiale — de cãtre subiecþii ches-
tionaþi, dar cu un scor mai generos (10,04) decît cel obþinut în studiul pe eºantio-
nul naþional reprezentativ, unde ICCS (þigani) = 7,32 (Chelcea, 1994, p. 238).

Încercînd sã urmãrim diferenþa dintre imaginea identitarã mai apreciativã
construitã de locuitorul din vestul þãrii la adresa „celuilalt etnic“ spre deosebire
de „celãlalt regional“, am realizat o operaþie suplimentarã. Astfel, am eliminat
identitãþile etnice/regionale polare: pe de o parte, cea singularizantã a „þiganu-
lui“, care se abate de la omogenitatea identitarã invocatã anterior, pe de altã parte
cea care reuneºte identitatea genericã înglobantã („român“), precum ºi pe cele
proprii in-grupului („bãnãþean“, „ardelean“). În urma unei asemenea filtrãri —
ilustratã cu simbolul * pe eºantionul global ºi pe subeºantionul românesc în tabe-
lul nr. 4 — , am construit douã variabile. Prima (vetnicã gsm) reuneºte media apre-
cierilor efectuate la adresa celor mai relevante trei identitãþi etnice ale zonei, deo-
potrivã ca pondere demograficã ºi ca însemnãtate a rolului istoric pe care l-au
jucat în acest spaþiu cultural („germanii“, „sîrbii“ ºi „maghiarii“), iar a doua (vre-

gionalã) exprimã evaluãrile focalizate asupra celor trei identitãþi regionale româ-
neºti relevante („moldovean“, „muntean“, „oltean“), altele decît cele auto-refe-
renþiale. 

Rezultatele obþinute pe eºantionul global atestã o diferenþã semnificativã
între imaginea „celuilalt etnic“ (vetnicã gsm)  ºi a „celuilalt regional“ (vregionalã):
t(995)=7,822; p<0,001. Mai mult, ºi pentru subeºantionul format din subiecþii
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de etnie românã se poate pune în evidenþã o diferenþã semnificativã între evalua-
rea celor douã tipuri identitare: t(818)=4,836; p<0,001.

Prin urmare, pentru românul din vestul þãrii identificãrile în termeni de
etnie — cu excepþia „þiganului“ — sunt mai generoase decît cele în termeni de
regiune. Asocierea cu categoriile de „german“, „maghiar“ sau „sîrb“ genereazã
pentru subiectul evaluator o grilã de aºteptare mai pozitivã decît asocierea cu
categoriile de „muntean“, „oltean“ sau „moldovean“. Întrucît cu „celãlalt etnic“
românul acestor locuri a avut o istorie comunã ne-mediatã, graniþa diferenþierii
ocoleºte criteriul etniei, punîndu-se în discuþie încã o datã teoriile
etnocentrist-substanþialiste ce postuleazã cã etnicitatea asigurã nucleul tare al
identitãþii sociale a subiectului, prin care, într-o cîntãrire simbolicã, propriul
grup etnic este apreciat ca fiind superior altor grupuri sociale (Piaget, 1951, apud
Doise, Deschamps, Mugny, 1996, p. 22; Tajfel, 1970; Levine, Campbell, 1972). Se
reconfirmã, astfel, concluziile studiilor recente de cogniþie socialã ce atestã rolul
vital al grupului de apartenenþã, care traverseazã deseori graniþa etnicã, în înge-
mãnarea unei identitãþi sociale pozitive (Share-Pour, 1999). De altfel, faptul cã
etnicitatea este o realitate precumpãnitor construitã social, ºi nu una substanþia-
lã este dovedit ºi prin strãdania, uneori memorabilã, a reprezentanþilor anumitor
etnii — bunãoarã „þiganii (romii)“, în pofida numeroaselor evidenþe contrariante,
precum integrarea în comunitãþi tipic þigãneºti, de la rezidenþã pînã la practici ºi
ritualuri sociale specifice — de a argumenta în faþa psihosociologului cercetãtor
„germanitatea“ sau „românitatea“ lor, adicã apartenenþa la o identitate socialã
care le îngãduie depãºirea stigmatizãrii ºi construirea unei noi identitãþi pozitive.
Anticipînd o astfel de tendinþã, am solicitat deliberat în chestionarul pe care l-am
alcãtuit, redat din Anexa nr. 12, declararea etniei celui investigat (itemul II, 5) ºi
nu recunoaºterea acesteia dintr-o listã a etniilor corespunzãtoare regiunii. Din
acest motiv, într-un eºantion de 1057 de subiecþi doar 9 (0,9%) s-au declarat
„þigani (romi)“, sensibil sub ponderea realã a etniei respective în zonã (aproxi-
mativ 3%, adicã în jur de 32.000). Fenomenul nu s-a produs ºi la restul etniilor,
ale cãror ponderi în eºantion se regãsesc cu acurateþe în populaþia totalã a regiu-
nii, fapt ce sugereazã cã în cazul lor nu se manifestã o discrepanþã resimþitã ca
împovãrãtoare între propria imagine de sine ºi imaginea „celuilalt“ despre sine ce
sã impunã o reconstruire identitarã radicalã.

O altã resursã de cunoaºtere importantã ne este furnizatã de mãsurarea
intensitãþii atitudinilor faþã de „celãlalt“, fie el etnic sau regional. Urmînd reco-
mandãrile metodologice ale studiilor anterioare (Chelcea, 1994, pp. 283–284), am
evaluat ponderea în eºantionul total (1057 de subiecþi) ºi în subeºantionul format
din cei cu studii superioare (140 de subiecþi) a stratului care decide sã articule-
ze o atitudine extremã, fie radical negativã, echivalentã unei respingeri totale, fie
deplin pozitivã, echivalentã unei acceptãri fãrã rezerve a „celuilalt“. Totodatã, am
mãsurat dinamica unui indice expresiv precum cel de acceptare/respingere tota-
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lã a grupurilor asociate alteritãþii (iar) pentru eºantionul global (EG) ºi eºantio-
nul celor cu studii superioare (ESS), care se calculeazã astfel: 

nr. persoane care acceptã total – nr. persoane care resping total
iar= ———————————————––––———————————

nr. persoane care îºi exprimã atitudinea

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

În primul rînd, tendinþa evocatã anterior, conform cãreia scorurile „celuilalt
etnic“ sunt în general mai favorabile, cu excepþia „þiganilor (romilor)“, decît ale
„celuilalt regional“ deopotrivã pe eºantionul global, dar ºi pe cel cu studii supe-
rioare, se regãseºte întocmai. Astfel, indicele de acceptare-respingere este pen-
tru grupul de „germani“ sau „sîrbi“ mai ridicat decît pentru orice categorie iden-
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Tabelul nr. 5  Rezultatele aplicãrii scalei lui E.S. Bogardus obþinute pe eºantionul global, 
precum ºi pe subeºantionul format din subiecþii cu studii superioare – privire comparativã  
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1 Români 0 0 0 0 999 94,5 137 97,9 +3,4 +0,978 +0,951 -0,027 

2 Sîrbi 8 0,8 0 0 613 58,0 85 60,7 +2,7 +0,629 +0,614 -0,015 

3 Maghiari 40 3,8 6 4,3 503 47,6 63 45,0 -2,6 +0,425 +0,480 +0,055 

4 Germani 9 0,9 0 0 648 61,3 87 62,1 +0,8 +0,625 +0,629 +0,004 

5 Evrei 33 3,1 2 1,4 409 38,7 60 42,9 +4,2 +0,456 +0,411 -0,045 

6 Þigani (romi) 230 21,8 24 17,1 172 16,3 14 10,0 -6,3 -0,008 -0,062 +0,054 

7 Bulgari 17 1,6 1 0,7 396 37,5 51 36,4 -1,1 +0,384 +0,411 +0,027 

8 Bãnãþeni 1 0,1 0 0 937 88,6 124 88,6 0 +0,885 +0,897 +0,012 

9 Ardeleni 2 0,3 0 0 841 79,6 137 97,9 +18,3 +0,992 +0,817 +0,175 

10 Olteni 37 3,5 1 0,7 482 45,6 69 49,3 +3,7 +0,503 +0,464 -0,039 

11 Munteni 22 2,1 0 0 538 50,9 82 58,6 +7,7 +0,607 +0,542 -0,065 

12 Moldoveni 60 5,7 3 2,1 444 42,0 59 42,1 +0,1 +0,421 +0,399 +0,022 

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



titarã regionalã, alta decît cea a in-grupului. Totodatã, „maghiarii“ au scoruri mai
favorabile decît „moldovenii“ atît pe eºantionul global, cît ºi pe cel cu studii supe-
rioare, dupã cum pe acest din urmã subeºantion îi întrec, în aceastã disputã sim-
bolicã, ºi pe „olteni“. Doar „þiganii (romii)“ au parte de o calificare relaþionalã
nefavorabilã, ipostaziatã printr-o valoare negativã generalã a indicelui iar. De ase-
menea, se observã cã evaluãrile subeºantionului cu un grad de instrucþie mai
ridicat la adresa alteritãþii nu se probeazã a fi sensibil mai generoase decît cele
ale eºantionului global. Mai mult, în 5 situaþii din 12 acest subeºantion produce
calificãri identitare mai critice ale „celuilalt“, ilustrate prin valoarea (d i ar ESS —

EG), constatare care relativizeazã aprecierile lui E.S. Bogardus (1967) privitoare
la influenþa sporului educaþional în deschiderea identitarã, dar care este conver-
gentã cu concluziile studiilor româneºti anterioare, ce evidenþiau o distribuþie
asemãnãtoare a rãspunsurilor (Chelcea, 1994, p. 284). 

Dincolo de aceste diferenþieri nuanþate, pe ansamblu existã o remarcabilã
coerenþã a structurãrii atitudinilor între eºantionul global ºi cel format din
subiecþii mai instruiþi, fapt dovedit prin valorile totuºi foarte reduse ale diferenþei
dintre ESS ºi EG, vizibile pe ultima coloanã a tabelului nr. 5.

Rezumînd, pe baza tuturor constatãrilor anterioare se poate pune în eviden-
þã o atitudine inseratã într-un scenariu proiectiv mai generos relativ la grupurile
etnice faþã de cele regionale, ceea ce confirmã ipoteza nr. 1 (I1).

În privinþa calificãrii raporturilor interetnice proprii Banatului în special ºi
„regiunii de vest“ a þãrii în general, ce configureazã al doilea registru ipotetic al
celui de-al treilea stadiu al proiectului, am decis sã oferim o viziune comparativã
cu celelalte cercetãri derulate pînã în prezent.

Pentru început, cu toate precauþiile de rigoare ce se cuvin sã însoþeascã con-
cluziile, credem cã e legitim sã realizãm o analizã a rezultatelor noastre, în para-
lel cu cele din studiul anterior efectuat pe un eºantion studenþesc naþional
(Chelcea, 1994, pp. 227–240), singurul care ne oferã valorile indicilor de accep-
tare/respingere totalã. În pofida omogenitãþii rãspunsurilor pe eºantionul nostru,
pentru a ne apropia ºi mai mult de specificul eºantionului din 1994, am selectat,
pentru a stabili propriul termen comparativ, doar evaluãrile produse de
subeºantionul celor cu studii superioare. Desigur, am reþinut numai atitudinile
faþã de grupurile etnice care apar în ambele anchete de teren. Puse alãturi, rezul-
tatele din 1994 ºi 2001 sunt înfãþiºate în tabelul nr. 6.

Parcurgînd indicele (d i ar 2001 — 1994), se remarcã o semnificativã diferenþã,
în favoarea „vestului þãrii“, faþã de eºantionul naþional, în privinþa acceptãrii
„celuilalt etnic“, în cazul tuturor celor ºase etnii înregistrîndu-se scoruri mai
favorabile deschiderii interpersonale ºi intergrupale. Cu excepþia categoriei iden-
titare de „þigani (romi)“, unde rezultatele sunt foarte asemãnãtoare, exprimînd o
anumitã retractilitate, la celelalte cinci etnii diferenþele sunt de-a dreptul specta-
culoase (culminînd cu d i ar 2001 — 1994= +0,616 la „sîrbi“, etnie cu un rol isto-
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ric important în regiune), fiind mult mai pozitive în zona Banatului ºi a regiuni-
lor învecinate. Se sugereazã cã zona pe care am investigat-o se caracterizeazã
printr-o comunicare reciprocã între etnii fecundã. În egalã mãsurã, prin raporta-
rea la alteritatea etnicã, cu excepþia „þiganului“, aºa cum se sublinia în primele
douã stadii ale cercetãrii noastre, „celãlalt etnic“ devine un „celãlalt inclusiv“, un
partener în cadrul unui destin comunitar în care convergenþele sunt mult mai
numeroase decît divizãrile.

Mai mult, comparînd rezultatele pe baza ICCS între cercetãrile precedente
(Chelcea, 1994, pp. 227–240, pp. 279–303) ºi cea de faþã, tendinþa se menþine
neschimbatã, „vestul þãrii“ evidenþiindu-se, pe baza acestui indice, drept spaþiu
facilitant al comunicãrii interculturale, aºa cum reiese din tabelul nr. 7.

Lectura comparativã a acestor rezultate ilustreazã prezenþa unor scoruri mai
favorabile zonei vestice, ce corespund unor registre atitudinale mult mai deschi-
se, de tipul acceptãrii unei relaþii matrimoniale cu reprezentanþii „germanilor“
sau „sîrbilor“ sau a unei relaþii de prietenie apropiatã, intimã, cu reprezentanþii
tuturor celorlalte etnii, cu excepþia „þiganilor (romilor)“, care totuºi sunt acceptaþi
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Tabelul nr. 7  Analiza comparativã între studiile din 1994 ºi cel din 2001 (pentru anchetele de 
teren din 1994 datele provin din Chelcea, 1994, pp. 238,  282)  

Nr. 
crt. 

Grup etnic 
 

2001 /  ICCS 
eºantion regional 

reprezentativ (pentru 
„vestul României”) 

1994 / ICCS 
eºantion naþional 

reprezentativ 
studenþesc 

1994/  ICCS 
eºantion naþional 

reprezentativ 

 

1 Germani 21,02 18,18 18,46 

2 Sîrbi 20,84 15,53 15,34 

3 Maghiari 18,38 11,78 14,99 

4 Evrei 18,10 13,45 15,12 

5 Bulgari 18,05 13,20 15,47 

6 Þigani (romi) 10,01 4,28 7,32 

Tabelul nr. 6 Analiza comparativã între sondajele din 1994 ºi 2001 (pentru ancheta de teren 
din 1994 datele provin din Chelcea, 1994, p. 284)  

Nr. 
crt. 

Grup etnic 
 

2001 /  iar 
subeºantion în „vestul 

României” format din cei cu 
studii superioare  

1994 / iar 
eºantion naþional 

studenþesc 

d i ar 2001 - 1994 

1 Sîrbi +0,629 +0,013 +0,616 

2 Maghiari +0,425 +0,006 +0,419 

3 Germani +0,625 +0,418 +0,207 

4 Evrei +0,456 +0,011 +0,445 

5 Þigani (romi) -0,008 -0,032 +0,024 

6 Bulgari +0,384 +0,012 +0,372 



ca ºi colegi în aceeaºi profesie. Spre deosebire de aceste rezultate, pe eºantioane-
le naþionale gradul de acceptare al „celuilalt etnic“ este mult mai redus, diferenþa
ajungînd în cazul raportãrii la „maghiari“ la 6,6 puncte ale ICCS, ºi la 5,73 puncte
ale ICCS în privinþa raportãrii la „þigani (romi)“ pe eºantionul naþional studen-
þesc, ceea ce echivaleazã cu o diferenþã de cel puþin douã nivele ale deschiderii ati-
tudinale pe scala instrumentalizatã (care coboarã, în primul exemplu, de la accep-
tarea „celuilalt“ ca „prieten apropiat“ înspre „coleg de serviciu“).  

Se cuvine subliniat, totodatã, faptul cã se înregistreazã în cercetarea noastrã
o importantã omogenitate a rãspunsurilor pe întregul eºantion, identificatã,
bunãoarã, în dialogul dintre operatori ºi subiecþii chestionaþi prin înclinaþia celor
din urmã de a se califica drept „bãnãþeni“ (îndeosebi în zona de la nord de
Mureº, din judeþul Arad), deºi locuiesc în afara graniþelor Banatului istoric.
Aºadar, considerãm cã în mare mãsurã inferenþele noastre pot fi extrapolate ºi
asupra Banatului, privit ca unitate simbolicã de referinþã pentru majoritatea
covîrºitoare a locuitorilor zonei. Toate aceste tendinþe evaluative articulate în
jurul unor aprecieri identitare reciproc generoase reclãdesc imaginea unui Banat
plural etnic ºi cultural, în care dialogul cu „celãlalt“ se pliazã pe un tipar atitudi-
nal primitor, permisiv, plin de bunãvoinþã, reîntãrindu-se contururile portretului
regional zugrãvit de numeroºii analiºti sociali sau istorici ai provinciei. Astfel,
investigat din perspective disciplinare diferite, Banatul se înfãþiºeazã în studiile
de naturã istoricã timpurii (Simu, 1924; Ciuhandu, 1940; Hockl, 1940; Dragomir,
1944) sau mai recente (Leu, 1993, 1996a, 1996b, 1998a, 2000b; Leu, Albert, 1995;
Leu, Bocºan, 1996; Greffner, 1993; Neumann, 1997, 1999, Gräf, 2000), în cele din
registrul demografiei istorice sau sociografiei (Ion, 1940; Feneºan, 1986; Creþan,
1999), sau în cele monografice (Schöffler, 1923; Molin, 1940), etnologice
(Verdery, 1985, Gaga, 1997) ori cele propriu-zis sociologice sau de istorie socialã
(Grofºoreanu, 1944a, 1944b, 1946; Negru, 1999) ca un spaþiu al interferenþelor
culturale ºi al comunicãrii vii, reciproc îmbogãþitoare pentru etniile locului.
Constatãrile semnalate dovedesc încã o datã tensiunile inevitabile au putut fi
depãºite în secolele de convieþuire printr-un ethos al învãþãrii de la „celãlalt“ ºi
printr-o logicã implicitã asociaþionistã, ce descoperã în exponentul alteritãþii
etnice un partener în atingerea unor scopuri inclusive, precum prosperitatea eco-
nomicã.

Tendinþa evocatã mai sus poate fi urmãritã ºi prin replicile identitare care
rezultã din oglindirile reciproce sugerate de scala lui E.S. Bogardus, în care am reþi-
nut doar acele etnii ce depãºesc 30 de subiecþi pe ansamblul eºantionului („români“,
„maghiari“, „germani“, „sîrbi“) ºi pentru care inferenþele statistice sunt legitime.
În tabelul nr. 8 pot fi parcurse aceste dialoguri identitare, în care pe orizontalã este
menþionatã etnia de referinþã, iar pe verticalã etnia supusã evaluãrii. 

Cum se observã, toate etniile evocate produc o evaluare de sine (componen-
tã nucleu a autoetnoimaginii) ºi o evaluare a „celuilalt“ (proprie heteroetnoimagi-
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nii), iar valorile scorului ICCS consolideazã validitatea observaþiilor anterioare,
înregistrînd scoruri peste 18 (cu o singurã excepþie, ºi ea în imediata vecinãtate
a acestei graniþe simbolice, 17,78: aprecierea „maghiarilor“ de cãtre „sîrbi“).

Constatarea de mai sus echivaleazã cu încadrarea atitudinii faþã de alterita-
tea etnicã pe treapta atitudinalã cea mai permisivã, corespunzînd acceptãrii celei
mai profunde ºi mai apropiate relaþii potenþiale cu „celãlalt etnic“, adicã o relaþie
de cãsãtorie. Previzibil, confirmînd teoria identitãþii sociale (Tajfel, 1974, 1982),
rezultatele ne dovedesc cã deschiderea atitudinalã faþã de sine este mai pronun-
þatã decît deschiderea faþã de out-grup, cu o singurã excepþie, cea a „germanilor“,
în cazul cãrora se produce un discret fenomen de autodescalificare identitarã,
semnalat deja în stadiul al doilea al proiectului nostru, atunci cînd remarcam o
diminuare a numãrului de etnici germani în dauna unor identitãþi mixte. Însãºi
conºtientizarea astãzi de cãtre germani a rolului marginal din punct de vedere
numeric al propriei etnii, spre deosebire de rolul de prim-plan de odinioarã, pro-
voacã o asemenea imagine de sine mai criticã. Tendinþa a fost remarcatã ºi în alte
studii recente din regiune, în care identitatea autoreferenþialã a „neamþului“
devine „discreditabilã“ (Chelcea, Lãþea, 2000, p. 85), de vreme ce majoritatea
reprezentanþilor etniei au emigrat în Germania, iar comunitatea a rãmas mai
mult un grup de referinþã preþuit imaginar, decît o realitate demograficã nemij-
locitã. Astfel, se petrece o contaminare simbolicã ce conduce la creºterea numã-
rului de „germani“, prin care atunci cînd subiecþii sunt solicitaþi sã-ºi declare
etnia proprie pãrãsesc definirile aglutinate, aºa cum se întîmplã în cazul subiec-
tului ce se recunoaºte doar „pe sfert german“ (în chestionarul cu codul U.P.58
din testul WAY), dar pãrãseºte argumentativ o identitate mixtã în favoarea unei
identitãþi onorante, proprie unui grup de referinþã apreciat, precum cel al
„nemþilor“ (Chelcea, Lãþea, 2000, p. 61). 

Pe ansamblu, însã, se impun scorurile foarte favorabile ale „maghiarilor“ la
adresa celorlaltor etnii (ICCS peste 20), dar ºi scorurile foarte ridicate asociate
„românilor“ de cãtre „celãlalt etnic“ (ICCS peste 23), apropiate de evaluãrile
autoreferenþiale, dovedind cum în situaþii de interacþiune netensionate, precum
cele „bãnãþene“, dar inegale prin pondere demograficã, etnia net majoritarã atra-
ge cu sine un scor apreciativ superior celorlaltor etnii minoritare.

Dacã urmãrim valorile unui alt indicator expresiv, precum centralitatea ati-
tudinii faþã de un grup etnic, calculat ca ºi pondere din eºantion a subiecþilor ce
se referã la grupul respectiv (Chelcea, 1994, p. 280), ºi vom pãstra cele trei pra-
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Tabelul nr. 8  Valorile ICCS pentru oglindirile identitare reciproce  

Grupuri etnice de referinþã/  
Grupuri etnice evaluate  

Români Maghiari Germani Sîrbi 

Români 24,46 24,14 24,72 23,25 
Maghiari 18,38 24,61 19,59 17,78 
Germani 21,02 22,33 23,80 20,50 
Sîrbi 20,84 20,27 21,70 23,35 



guri de centralitate fixate în studiul derulat în 1994, se poate remarca, printr-o
lecturã comparativã, locul mai central în sistemul de atitudini faþã de alteritate
ocupat de grupurile etnice din Banat, spre deosebire de cel înregistrat pe eºantio-
nul naþional, aºa cum reiese din tabelul nr. 9.

Cum se poate distinge, am selectat pentru aceastã comparare orientativã
toate subeºantioanele etnice din eºantionul global mai mari de 30 de subiecþi,
pentru care se pot evidenþia unele tendinþe atitudinale. De exemplu, pe
subeºantionul românesc regional din 2001 întregul set de atitudini (autoreferen-
þial sau faþã de alteritate) se situeazã într-o zonã mai centralã decît pe eºantionul
naþional din 1994, dar ºi pe cele trei subeºantioane neromâneºti, în 18 cazuri din
21 se înregistreazã o centralitate atitudinalã mai pronunþatã faþã de rezultatele
obþinute în versiunea cercetãrii derulate la nivelul întregii þãri. 

Deºi putem semnala în toate aceste cercetãri doar anumite înclinaþii
tendenþiale, datoritã compoziþiei diferite a eºantioanelor, ce ne îndreptãþesc sã
afirmãm cã „regiunea de vest a þãrii“ se caracterizeazã printr-un tipar relaþional
mai deschis faþã de „celãlalt etnic“, putem aprecia, într-un registru ipotetic, cã
asemenea diferenþe spectaculoase nu se pot datora numai unui specific cultural
diferit al regiunii, ci ºi unei anumite detensionãri a relaþiilor interetnice din þarã
faþã de începutul anilor 1990. La începutul perioadei postdecembriste, cînd
multe atitudini negative latente þinute sub control de cãtre regimul totalitar au
putut sã se activeze (Chelcea, 1994, pp. 286–287), alimentate ºi de un cîmp al
mesajelor din medii care în numeroase rînduri a favorizat maniera conflictualã de
raportare la alteritate, astãzi actorii sociali diferiþi etnic au învãþat în mai mare
mãsurã lecþia comunicãrii cu „celãlalt“. Anticipãm, astfel, cã într-un eventual
sondaj realizat acum la nivel naþional cu acest instrument de lucru s-ar obþine
rezultate mai favorabile decît cele culese în perioada 1992–1994.

În concluzie, dincolo de aceste remarci ipotetice, întrucît în termeni relativi
se înregistreazã scoruri atît de favorabile în toate registrele (indicele calitãþii con-
tactelor sociale, indicele de acceptare/respingere totalã ºi indicele de centralitate a
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Tabelul nr. 9 Centralitatea atitudinii faþã de grupurile etnice pe un eºantion regional 
reprezentativ în 2001, comparativ cu eºantionul naþional studenþesc reprezentativ din 1994 
(pentru studiul anterior datele provin din Chelcea, 1994, p. 281)  

Evaluator  
/ evaluat 

Români 
(868) 

2001 
Români 
(1620) 

1994 
Maghiari 

(92) 
2001 

Germani 
(30) 

2001 
Sîrbi 
(31) 

2001 

 Nr. (%) Nr. (%) Nr. (%) Nr. (%) Nr. (%) 
Români 861 99,19 1500 92,6 92 100,0 30 100,0 31 100,0 
Sîrbi 809 93,20 1302 80,4 87 94,56 25 83,33 31 100,0 
Maghiari 786 90,55 1357 83,8 89 96,73 27 90,00 29 93,54 
Germani 830 95,62 1465 90,4 90 97,82 30 100,0 30 100,0 
Evrei 747 86,05 1340 82,7 84 91,30 24 80,00 28 90,32 
Þigani 759 87,44 1376 84,9 85 92,39 24 80,00 23 74,19 
Bulgari 753 86,75 1284 79,3 85 92,39 25 83,33 31 100,0 



atitudinii), putem decide cã unitatea de referinþã a studiilor noastre, Banatul, se
ipostaziazã prin intermediul instrumentelor de analizã pe care le-am valorificat, în
consonanþã cu tendinþele semnalate de cercetãrile anterioare desfãºurate în regiune,
drept un teritoriu al comunicãrii interetnice fertile, confirmîndu-se ipoteza nr. 2 (I2).

Pentru a analiza al treilea registru ipotetic al proiectului nostru vom recurge
la o analizã de varianþã, precum ºi la testarea semnificaþiei între medii (acolo
unde este cazul) pentru a pãtrunde în profunzimea straturilor sociologice care
articuleazã evaluarea „celuilalt“, fie el etnic sau regional, intenþionînd sã rãspun-
dem la cîteva întrebãri ce depãºesc nivelul cunoaºterii descriptive a fenomenelor
investigate: ce variabile de status sunt influente în construirea unei anumite grile
de întîmpinare a „celuilalt“? Putem discerne unele trãsãturi specifice care definesc
un subiect colectiv ce elaboreazã o imagine de sine ºi o imagine a alteritãþii
anume? Prin ce se diferenþiazã portretele de grup astfel conturate? Încercînd sã
oferim un rãspuns la toate aceste interogaþii, prezentãm succint în cele ce
urmeazã o succesiune de portrete sociologice colective pe întregul eºantion, înce-
pînd cu identitãþile etnice ºi sfîrºind cu cele regionale, focalizîndu-ne atenþia
asupra acelor subcategorii ale variabilelor independente proprii eºantionului glo-
bal care evidenþiazã prezenþa unor diferenþe semnificative în atitudinea îngemã-
natã faþã de grupul vizat. Vom încerca, aºadar, sã aflãm, atunci cînd zugrãvim un
portret identitar etnic sau regional, ce categorii ale eºantionului adoptã un set de
atitudini mai generoase (operaþionalizate prin intermediul ICCS): cei cu o in-
strucþie mai consistentã sau cei cu o instrucþie mai modestã, cei tineri sau cei
vîrstnici, orãºenii sau locuitorii satelor, bãrbaþii ori femeile, românii sau celelalte
etnii? 

6.3.2. Portrete sociologice ale autorilor imaginii de sine ºi ai 
imaginii „celuilalt“

6.3.2.1. „Românii“
Cum s-a subliniat deja, pentru cã avem o apreciere autoreferenþialã (a in-gru-

pului) pentru majoritatea covîrºitoare a subiecþilor chestionaþi (82,1%), grupul etnic
al „românilor“ înregistreazã scorul cel mai ridicat al ICCS pe întregul eºantion. În
tabelul nr. 10 sunt prezentate acele variabile de status care au fost incluse în cadrul
chestionarului B din Anexa nr. 15, precum ºi comparaþiile între medii, subcatego-
riile variabile independente între care se pot semnala diferenþe semnificative în des-
chiderea atitudinalã (cuantificatã prin valorile ICCS), diferenþele între medii, toate
însoþite de pragurile de semnificaþie pentru aceste comparaþii. Convenþional, cu NS
am notat inexistenþa unei diferenþe semnificative între mediile ICCS pentru diferi-
tele subcategorii ale variabilelor independente corespondente.

Se remarcã, aºadar, o omogenitate consistentã în evaluarea „românilor“, in-
diferent de gen, nivel de instrucþie ºi vîrstã, dar o diferenþã pe ansamblu semnifi-
cativã între diferitele grupuri etnice. Meritã semnalat cã nu am introdus, în cadrul
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hãrþilor sociologice care vor urma, calcularea diferenþelor semnificative între medii
(I-J) decît pentru cele patru subcategorii  etnice („români“, „maghiari“, „germani“
ºi „sîrbi“) cu un numãr mai ridicat de 30 de subiecþi pe eºantion, deºi, desigur,
atunci cînd am efectuat analiza de varianþã au fost luaþi în considerare toþi partici-
panþii la anchetã, inclusiv cei ce aparþineau celorlalte cinci etnii mai slab reprezen-
tate („croaþi“, „bulgari“, þigani (romi)“, „slovaci“ ºi „ucraineni“). Din acest motiv
am putut obþine diferenþe statistic semnificative pe ansamblul eºantionului atunci
cînd realizam comparaþii între medii în funcþie de diferitele categorii etnice, dar
diferenþele perechi nu au fost incluse în tabel decît în situaþia în care cei doi ter-
meni ai comparaþiei erau asociaþi celor patru etnii consistent reprezentate, consi-
derînd cã numai în acest mod putem obþine o validitate statisticã rezonabilã a argu-
mentaþiei. Pentru o lecturã mai sugestivã a acestor date, vom reprezenta grafic, în
cele ce urmeazã, la fiecare hartã sociologicã, acele categorii (variabile independen-
te de status) ale eºantionului pentru care se înregistreazã asemenea diferenþe sem-
nificative dintre medii, precizînd subcategoriile ce alcãtuiesc categoria înglobantã
(de exemplu, în cadrul variabilei „etnie“, între scorurile ICCS atribuite unui anu-
mit grup etnic sau regional de cãtre diversele comunitãþi etnice).  

Astfel, în asociere cu tabelul nr. 10, în  figura nr. 1 este înfãþiºatã reprezen-
tarea graficã a evaluãrii „românilor“ de cãtre grupurile etnice importante din
regiune, aºa cum a rezultat din prelucrarea statisticã, evidenþiindu-se încã o datã
generozitatea deschiderii faþã de grupul etnic de referinþã al majoritãþii.

În privinþa celorlalte variabile independente angrenate în prelucrarea statis-
ticã, doar mediul de rezidenþã genereazã diferenþe semnificative în aprecierea
„românilor“, constatare ce nuanþeazã rezultatele obþinute pe eºantionul naþional
reprezentativ în care, în privinþa atitudinii românilor faþã de ei înºiºi, femeile
comparativ cu bãrbaþii, persoanele din mediul rural în dauna celor din mediul
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Tabelul nr. 10 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „românilor”  

Români ICCSm=24.48     
Variabila 
independentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care 

apar diferenþe 
semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3, 1046)= 
8,070 

p<0,001 Urban mare – urban 
mediu 

0,5929 p<0,001 

   Urban mare - rural 0,8868 p<0,001 

   Urban mic - rural 0,7350 p=0,009 

Vîrstã NS - - - - 

Etnie F(8, 1041)= 
9,108 

p<0,001 - - - 



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



Cea mai substanþialã diferenþã (0,735) în scorurile ICCS asupra „români-
lor“ se înregistreazã între subcategoriile rezidenþiale „urban mare“ ºi „rural“,
evidenþiind un pattern atitudinal modelat specific de apartenenþa rezidenþialã pe
care îl vom regãsi faþã de toate celelalte identitãþi etnice ºi regionale.

6.3.2.2. „Sîrbii“
Rezultatele asupra etniei „sîrbilor“ sunt înfãþiºate în tabelul nr. 11 ºi în figu-

rile nr. 3 ºi 4 ºi se pliazã pe acelaºi contur apreciativ, cu un nivel al deschiderii faþã
de „celãlalt“ remarcabil (cu o valoare medie a ICCS= 20,94).
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Tabelul nr. 1 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „sîrbilor”  

Sîrbi ICCSm=20.94     
Variabila 
independentã 

Comparaþii 
între medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale 
variabilei 

independente între 
care apar diferenþe 

semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3, 981)= 
3,499 

p=0,015 Urban  mare – rural 1,5728 p=0,012 

Vîrstã F(3, 978)= 
8,439 

p=0,001 Pînã la 35 de ani – 
peste 66 de ani 

2,9157 p<0,001 

   36-50 de ani – peste 
66 de ani 

2,8416 p<0,001 

   51-65 de ani – peste 
66 de ani 

3,1840 p<0,001 

Etnie NS - - - - 
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Figura nr. 3  Evaluarea „sîrbilor” în cadrul e antionului global în func ie de mediul de reziden



Se poate observa din nou scorul mai favorabil obþinut în mediul urban
(îndeosebi în „urbanul mare“, unde existã chiar ºi o diferenþã statistic semnifi-
cativã) faþã de mediul rural, ceea ce sugereazã achiziþionarea unui model de
raportare cosmopolit, permisiv. Totodatã, în toate cele patru tipuri de rezidenþe
se depãºeºte graniþa simbolicã ICCS=18, corespondentã nivelului cel mai înalt
al iniþierii unei relaþii potenþiale cu „celãlalt“ (acceptarea unei cãsãtorii), inclusiv
într-un mediu natural mai tradiþionalist, precum cel rural, fapt ce accentueazã o
datã în plus deschiderea interetnicã a regiunii.

Faptul cã existã o diferenþã statistic semnificativã între toate cele patru cate-
gorii de vîrstã premergãtoare limitei de 65 de ani, ºi categoria de peste 66 de ani
sugereazã persistenþa, în termeni relativi, a unui gen de retractilitate la grupa
generaþionalã mai avansatã, care precede prin experienþa de viaþã timpurie
perioada comunistã. O asemenea tendinþã ar putea sã ilustreze — o cercetare vii-
toare ar putea confirma sau invalida aceastã ipotezã — persistenþa unei anumite
tensiuni româno-sîrbe în perioada interbelicã, fapt atestat de studiile istorice1,
îndeosebi dupã preluarea Banatului de cãtre administraþia românã de la cea sîrbã
imediat dupã primul rãzboi mondial. Tensiunea simbolicã, accentuatã din nou,
pe baza unor comandamente ideologice, curînd dupã perioada celui de-al doilea
rãzboi mondial, prin condamnarea în bloc a întregii etnii sub acuzaþia de
„titoism“ (Vighi, Marineasa, 1994; Vultur, 1997), s-a diminuat însã considerabil
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Figura nr. 4 Evaluarea „sîrbilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă 

1 Aºa cum reiese, bunãoarã, din colecþia de documente 1918 la români. Desãvîrºirea unitãþii
naþional statale a poporului român. Documente externe (1916–1918). Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1986, vol. II, pp. 1251-1253, 1287-1289, 1312-1314, ºi Desãvîrºirea unitãþii
naþional statale a poporului român. Recunoaºterea ei internaþionalã. Documente interne ºi externe
(august 1918–iunie1919), vol. III, pp. 77–78, 120–122, 131–132, 164–165, 265–267.



în ultimii ani ai comunismului, cînd datoritã relativei liberalizãri politice ºi eco-
nomice din þara vecinã, în imaginarul social al bãnãþenilor „sîrbii“ au reînceput
sã fie priviþi apreciativ, ca un fel de fereastrã spre Occident a românilor, aºa cum
reiese ºi din interviul din arhiva noastrã de istorie oralã, realizat cu Ion Munteanu
(A, 5/21, p. 13): „pentru noi (românii, n.ns.), ei (sîrbii, n.ns.) au fost atunci, în
vremea întunericului ºi foametei de la sfîrºitul anilor ’80, poarta spre lumea nor-
malã, civilizatã“. Aºadar, pe ansamblu, portretul „sîrbilor“ se aratã a fi construit
într-o tonalitate luminoasã, fiind întrecut în intensitatea unei raportãri pozitive
faþã de alteritate numai de portretul „neamþului“.

6.3.2.3. „Maghiarii“
Harta sociologicã a „maghiarilor“, chiar dacã mai criticã decît cea a sîrbilor,

oferã ºi ea scoruri generoase ale raportãrii la acest grup etnic (media ICCS=
18,84), aºa cum se poate observa în tabelul nr. 12 ºi în figurile nr. 5, 6 ºi 7. 
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Tabelul nr. 12 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „maghiarilor”  

Maghiari ICCSm=18,84     
Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care apar 

diferenþe semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3,960)=4,131 p=0,006 Urban mare – rural 2,2848 p=0,003 

Vîrstã F(3,957)=4,913 p=0,002 Pînã la 35 de ani – 36-50 de ani -1,7629 p=0,05 

   Pînã la 35 de ani – 51-65 de ani -1,8486 p=0,043 

   36-50 de ani – peste 66 de ani 2,3494 p=0,041 

   51-65 de ani – peste 65 de ani 2,4351 p=0,036 

Etnie F(8, 956)=10,147 p<0,001 Maghiari - români 6,2388 p<0,001 

   Maghiari – sîrbi 6,8402 p=0,003 
 

Rezidenta

RuralUrban micUrban mediuUrban mare

IC
C

S
 M

A
G

H
IA

R
I 20,5

20,0

19,5

19,0

18,5

18,0

17,5

Figura nr. 5  Evaluarea „maghiarilor” în cadrul e antionului global în func ie de mediul de reziden



Se înregistreazã aceeaºi tendinþã semnalatã ºi în raportarea la celelalte etnii.
Astfel, se obþin scoruri mai favorabile la ICCS în mediul urban faþã de mediul
rural (cu o diferenþã maximã, statistic semnificativã, între „urbanul mare“, acolo
unde prezenþa demograficã a maghiarilor este cea mai pronunþatã, ºi „rural“), ºi
la atitudinea autoreferenþialã (a maghiarilor faþã de propria etnie), comparativ cu
celelalte etnii, cu diferenþe statistic semnificative între mediile de evaluare ale
maghiarilor ºi românilor (6,2388), precum ºi ale maghiarilor ºi sîrbilor (6,8402). 

Dar se pot evidenþia, totodatã, ºi scorurile mai ridicate în grupele de vîrstã
mediane, faþã de cele extreme (tinere sau foarte vîrstnice), ceea ce sugereazã, în
acelaºi registru ipotetic, achiziþionarea unei atitudini remanente dezangajante la
vîrstnici, care se va regãsi la adresa tuturor etniilor, dar ºi o socializare secundarã
a tinerilor în anii post-decembriºti ce a accentuat o raportare la etnia maghiarilor
într-o manierã criticã.
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Figura nr. 6  Evaluarea „maghiarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă
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Figura nr. 7   Evaluarea „maghiarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie



6.3.2.4. „Germanii“
Confirmîndu-se întocmai concluziile celorlalte stadii ale proiectului nostru,

ce conturaserã relaþia privilegiatã „româno-germanã“ la nivelul imaginarului
identitar bãnãþean, cercetarea de faþã reîntãreºte calitatea de grup de referinþã în
plan simbolic a „nemþilor“, etnia care a jucat un rol foarte important în regiune
— nu numai demografic, dar ºi istoric — de cel puþin douã secole ºi jumãtate
(Schöffler, 1923; Simu, 1924; Hockl, 1940; Grofºoreanu, 1944a; Verdery, 1985;
Greffner, 1993; Leu, 1996b, 2000b). În tabelul nr. 13, precum ºi în figurile nr. 8,
9, 10 ºi 11 sunt sintetizate principalele trãsãturi ale atitudinii faþã de „german“,
aºa cum au rezultat din cercetãrile noastre.

Deºi scorurile ICCS sunt, în valori absolute, foarte favorabile, aceastã primã
diferenþiere semnificativã datoratã genului, în care atitudinea femeilor este mai
reþinutã decît cea a bãrbaþilor în raport cu etnia germanã, contrasteazã nuanþat
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 Tabelul nr. 13 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „germanilor”  

Germani ICCSm=21,15     

Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care apar 

diferenþe semnificative  

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen t(1014)=-1,965 p=0,05 F=20,7580 
M=21,5174 

-0,7494 p=0,05 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3, 1012)=6,921 p<0,001 Urban mare – rural 2,2111 p<0,001 

Vîrstã F(3, 1009)=4,922 p=0,002 Pînã la 35 de ani – peste 66 de 
ani 

1,6758 p=0,048 

   36-50 de ani – peste 66 de ani 2,2874 p=0,002 

   51-65 de ani – peste 66 de ani 2,2437 p=0,004 

Etnie F(8, 1007)=3.185 p<0,001 - - - 
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Figura nr. 8  Evaluarea „germanilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de gen



cu o constatare a cercetãrii de acum aproape un deceniu, derulatã la nivel naþio-
nal. Astfel, deºi în general atitudinea subiecþilor de gen feminin era mai puþin
pozitivã decît a subiecþilor de gen masculin faþã de minoritãþile etnice, faþã de
etnia germanã nu se putea evidenþia o asemenea rezervã simbolicã între femei ºi
bãrbaþi, cele douã categorii fiind deopotrivã de generoase atunci cînd se raportau
la aceastã etnie (Chelcea, 1994, p. 238) . 
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Figura nr. 9  Evaluarea „germanilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă
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Figura nr. 10  Evaluarea „germanilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă



Studiile anterioare au evidenþiat, totodatã, o însemnatã proiecþie simbolicã
pozitivã asupra „neamþului“ ºi în lumea ruralã bãnãþeanã (Chelcea, Lãþea, 2000,
pp. 75–86). Abordãrile dintr-o perspectivã demograficã semnalaserã, de altfel, o
prezenþã importantã a etniei germane atît în lumea satelor, cît ºi în lumea citadi-
nã, dar în spaþiul urban „nemþii“ au jucat un rol economic ºi politic de prim-plan
de-a lungul a peste douã secole (Neumann, 1997, pp. 55–61; Gräf, 2000,
pp. 26–29). Aceastã prezenþã mai marcantã în mediul citadin, în egalã mãsurã
numericã ºi simbolicã, credem cã este responsabilã pentru aprecierea sporitã a
etniei germane în localitãþile urbane, faþã de cele rurale, fenomenul fiind cu atît
mai accentuat în „urbanul mare“ (diferenþa semnificativã statistic între „urbanul
mare“ ºi „rural“ ajungînd la peste 2 puncte ICCS).

În ceea ce priveºte influenþa straturilor generaþionale, se poate remarca per-
sistenþa aceluiaºi tipar atitudinal prin care subiecþii de „peste 66 de ani“ mani-
festã o atitudine semnificativ statistic mai reticentã decît toate celelalte grupe de
vîrstã. ªi în cazul „germanilor“ autoevaluarea este moderat mai favorabilã decît
heteroevaluarea, însã doar pe ansamblul etniilor, fãrã sã se înregistreze diferenþe
statistic semnificative între cele patru etnii puternic reprezentate în eºantionul
global.

6.3.2.5. „Evreii“
Ajunºi astãzi o prezenþã demograficã foarte discretã — 0.17% pe întregul

Banat (Neumann, 1997, p. 61) —, evreii au avut ºi ei un rol însemnat în plan sim-
bolic în regiune, contribuind considerabil la ascensiunea economicã a provinciei,
ajungînd astãzi o identitate problematicã (Neumann, 1999; Vultur, 2000b). O ase-
menea calificare identitarã este întãritã de portretul sociologic colectiv al evalua-
torilor lor de astãzi din regiune, aºa cum apare el în tabelul nr. 14, precum ºi în

287

Tabelul nr. 14 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „evreilor”  

Evrei ICCSm=18,08     

Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care apar 

diferenþe semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare F(4, 902)=2,461 p=0,044 - - - 

Rezidenþã F(3, 910)=6,945 p<0,001 Urban mare – urban mediu 2.8379 p=0,002 

   Urban mare – urban mic 2,3632 p=0,025 

   Urban mare – rural 2,6725 p<0,001 

Vîrstã F(3, 907)=4,363 p=0,005 36-50 de ani – peste 66 de ani 2,7552 p=0,011 

   51-65 de ani – peste 66 de ani 2,9507 p=0,006 

Etnie F(8, 905)=2,927 p=0,003 - - - 



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



strucþie creºte ºi aprecierea „evreului“. Dacã în registrul anterior, prin interme-
diul analizei de varianþã, diferenþa statistic semnificativã era semnalatã doar pe
ansamblul eºantionului în funcþie de nivelul de ºcolarizare, mediul de rezidenþã
furnizeazã numeroase diferenþe statistic semnificative între subcategoriile sale în
raportarea la „evrei“, îndeosebi între „urbanul mare“ ºi celelalte tipuri de urban
sau rural, sugerîndu-se o integrare mai pronunþatã a „evreilor“, la nivelul repre-
zentãrilor identitare reciproce, în oraºele mari ale regiunii.
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Figura nr.  14 Evaluarea „evreilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă
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Figura nr. 15  Evaluarea „evreului” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie



De asemenea, atitudinile mai negative faþã de „celãlalt evreu“ se
înregistreazã în grupul de vîrstã „peste 66 de ani“, cu diferenþe între medii ale
ICCS semnificative statistic care oscileazã între 2,7552 (faþã de grupul de vîrstã
36–50 de ani) ºi 2,9507 (faþã de cei din intervalul 51–65 de ani). 

Meritã subliniatã omogenitatea aprecierii „evreului“ de cãtre etniile impor-
tante ale zonei, germanii fiind caracterizaþi printr-un scor foarte generos la adresa
acestui grup etnic, în pofida moºtenirii unei memorii traumatice bilaterale dupã cel
de-al doilea rãzboi mondial. Toate aceste remarci ne îndreptãþesc sã afirmãm cã,
deºi reprezintã astãzi o realitate etnicã aproape dispãrutã, la nivelul imaginarului
identitar „evreul bãnãþean“ rãmâne un reper relaþional important, care ipostaziazã
mai degrabã o grilã de aºteptare plinã de cãldurã, decît un antisemitism potenþial.

6.3.2.6. „Þiganii (romii)“
Identitate etnicã ce constituie referinþa negativã a raportãrilor identitare din

regiune (Chelcea, Lãþea, 2000, pp. 98–104), etnia „þiganilor (romilor)“ este
înfãþiºatã policrom, încãrcatã de tensiuni, dar ºi de unele deschideri relaþionale.
Foarte grãitor este portretul acestora, care exprimã cea mai pronunþatã rezervã
atitudinalã interetnicã, dar care înregistreazã scoruri ale ICCS mult mai favora-
bile în zonã (media fiind 10.04) decît cele obþinute pe eºantioanele naþionale, aºa
cum am argumentat în subcapitolul anterior al lucrãrii. Se cuvine sã subliniem
omogenitatea remarcabilã a atitudinilor, cãci gradul de retractilitate faþã de repre-
zentanþii acestei etnii nu evidenþiazã diferenþe statistic semnificative în funcþie
de ºcolarizare (surprinzãtor, cei cu studii superioare nefiind cu nimic mai gene-
roºi în raportarea la „celãlalt þigan“ decît cei neinstruiþi) sau straturi generaþio-
nale (vîrstnicii, maturii ºi tinerii fiind la fel de rezervaþi), printr-un fel de
neaºteptat ecumenism sociologic al evaluãrii. Rezultatele acestor aprecieri pro-
duse la adresa „þiganilor (romilor)“ sunt rezumate în tabelul nr. 15 ºi în figurile
16 ºi 17.
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Tabelul nr. 15 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „þiganilor (romilor)”  

Þigani ICCSm=10,04     

Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care 

apar diferenþe semnificative  

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen t(925)= - 2,938 p=0,003 F=9,0551 
M=10,385 

-1,9428 p=0,003 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3, 923)=5,519 p=0,001 Urban mare – urban mic -3,0655 p=0,023 

   Urban mediu – urban mic -3.6984 p=0,005 

   Urban mediu – rural 2,5495 p=0,027 

Vîrstã NS - - - - 

Etnie F(8, 918)=4,664 p<0,001 - - - 

 



Se cuvine, de asemenea, semnalatã tendinþa femeilor de a privi mai critic
înspre aceastã etnie, exprimînd o atitudine similarã cu cea articulatã pe eºantio-
nul naþional la adresa tuturor alteritãþilor etnice (Chelcea, 1994, p. 239), dar ºi
reluarea des invocatei ipoteze a prezenþei demografice mai consistente ca predic-
tor al unei integrãri mai pronunþate. Astfel, fiind mai numeroºi îndeosebi în zona
„urbanã micã“ ºi în cea „ruralã“1, „þiganii (romii)“ sunt mai preþuiþi chiar în
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1 Datele demografice au fost colectate din „Population. Demographical Structure“, în
Romanian Statistical Yearbook, 2000, vol. 1, pp. 123-136.



aceste medii rezidenþiale, înregistrîndu-se diferenþe statistic semnificative ale
valorilor ICCS faþã de „urbanul mare“ ºi cel „mediu“. Faptul cã un capital edu-
caþional superior nu este întotdeauna un bun predictor al unei raportãri interet-
nice deschise, mai ales în cazul unor etnii faþã de care se înregistreazã indici
negativi de acceptare/respingere totalã — aºa cum se întîmplã deopotrivã în stu-
diul nostru, dar ºi în cel derulat pe un eºantion naþional studenþesc (Chelcea,
1994, p. 284) privitor la „þigani (romi)“ —, este un fenomen îngrijorãtor, ce indi-
cã faptul cã socializarea secundarã (precum cea dobînditã prin intermediul ºcolii
sau al mass-mediei) nu încurajeazã întotdeauna dezagregarea prejudecãþilor
interetnice. 

6.3.2.7. „Bulgarii“
Multe din trãsãturile evocate deja privitor la celelalte etnii se regãsesc în ati-

tudinile îngemãnate la adresa „bulgarilor“, ce sunt rezumate în tabelul nr. 16 ºi
în figurile nr. 18, 19, 20, 21. Astfel, subiecþii cu un nivel de instrucþie scãzut expri-
mã o atitudine mai rezervatã faþã de cei cu un nivel al studiilor mai înalt (cu o
diferenþã statistic semnificativã între cei cu „mai puþin de 8 clase“ ºi cei cu
„ºcoalã postlicealã“), dupã cum grupa de vîrstã „peste 66 de ani“ este singura
care manifestã o atitudine mai reþinutã la adresa acestei etnii.

Întrucît marea majoritate a reprezentanþilor acestei etnii trãieºte la sate,
scorurile ICCS la adresa „bulgarilor“ nu mai sunt, ca în celelalte cazuri, atît de
critice în mediul rural, singura diferenþã statistic semnificativã intercategorialã
manifestîndu-se între „urbanul mare“ ºi „urbanul mediu“. 

Se impune atenþiei, totodatã, evaluarea mult mai rezervatã a „sîrbilor“ faþã
de „bulgari“, comparativ cu raportãrile „germanilor“, „românilor“ ºi „maghiari-
lor“ (ajungînd la diferenþe între medii statistic semnificative de 6,1992 puncte
ICCS în cel din urmã caz), fapt ce sugereazã prezenþa unei relative tensiuni
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Tabelul nr. 16  Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului etnic al „bulgarilor”  

Bulgari ICCSm=18,04     

Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii 
între medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care apar 

diferenþe semnificative  

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare F(4, 910)= 
2,391 

p=0,004 Mai puþin de 8 clase – ºcoala 
postlicealã 

-3,1749 p=0.046 

Rezidenþã F(3, 918)= 
4,063 

p=0,007 Urban mare – urban mediu 2,4201 p=0,007 

Vîrstã F(3, 915)= 
3,156 

p=0,024 51-65 de ani – peste 66 de ani 2,5301 p=0,020 

Etnie F(8, 913)= 
3,696 

p<0,001 Maghiar – sîrb 6,1992 p=0,008 

   Român – sîrb 4,9751 p=0,028 

   Germani-sîrbi 5,4286 p=0,05 



interetnice între cele douã grupuri de origine slavã care convieþuiesc în regiune.
Pe ansamblu, însã, cu o medie ICCS de 18,04, aceastã etnie încheie „clasamentul“
sui-generis format din cinci etnii („germani“, „sîrbi“, „maghiari“, „evrei“ ºi „bul-
gari“) ce alcãtuiesc un grup identitar omogen, faþã de care se înregistreazã o des-
chidere atitudinalã remarcabilã, echivalentã pragului atitudinal cel mai generos
(ICCS = 18),  al acceptãrii iniþierii unei relaþii de cãsãtorie cu exponenþii alteritãþii.   
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Figura nr. 18  Evaluarea „bulgarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de nivelul de şcolarizare
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6.3.2.8. „Bãnãþenii“
Iniþiem discutarea rezultatelor pentru categoriile identitare regionale ce au

fost urmãrite în studiul nostru încercînd sã scoatem la ivealã metabolismul acti-
vãrii diverselor atitudini faþã de aceste grupuri. În tabelul nr. 17 se prezintã un
tablou sociologic care este convingãtor în a indica unanimitatea preþuirii in-
grupului, neexistînd nici o diferenþã statistic semnificativã de evaluare în funcþie
de gen, ºcolarizare, rezidenþã, vîrstã sau etnie, reconfirmînd concluziile teoriei
identitãþii sociale (Tajfel, 1974, 1982). 
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Figura nr.  20 Evaluarea „bulgarilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de vîrstă

Tabelul nr. 17  Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „bãnãþenilor”  

Bãnãþeni ICCSm= 
23,96 

    

Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii 
între medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale variabilei 
independente între care 

apar diferenþe semnificative  

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã NS - - - - 

Vîrstã NS - - - - 

Etnie NS - - - - 



6.3.2.9. „Ardelenii“
De un tratament asemãnãtor au parte „ardelenii“, care se încadreazã în

bunã mãsurã în aceeaºi tipologie referenþialã. În tabelul nr. 18, precum ºi în figu-
rile nr. 22 ºi 23, pot fi parcurse structurãrile atitudinale faþã de acest grup regio-
nal perceput de mulþi dintre participanþii la anchetã, fie prin contaminare simbo-
licã, fie prin apartenenþa propriu-zisã, ca un in-grup.  
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Tabelul nr. 18 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „ardelenilor”  

Ardeleni ICCSm=22,96     
Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale 
variabilei 

independente între 
care apar diferenþe 

semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3, 1022)=22,345 p<0,001 Urban mare - rural 2,7328 p<0,001 

   Urban mediu – rural 2,2142 p<0,001 

   Urban mic - rural 2,6407 p<0,001 

Vîrstã NS - - - - 

Etnie F(8, 1014)=4,431 p<0,001 - - - 

Rezidenta

RuralUrban micUrban mediuUrban mare

IC
C

S
 A

R
D

E
L
E
N

I 24,5

24,0

23,5

23,0

22,5

22,0

21,5

21,0

Figura nr. 22  Evaluarea „ardelenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă



Se poate remarca prezenþa aceluiaºi pattern atitudinal în funcþie de mediul
rezidenþial, chiar ºi atunci cînd e vorba de un grup de referinþã preþuit (cu sco-
ruri ICCS peste 21), în care reprezentanþii ruralului manifestã o retractilitate mai
accentuatã, statistic semnificativã, în comparaþie cu diversele tipuri de medii de
rezidenþã urbane. În privinþa structurãrii atitudinii faþã de „ardeleni“ în funcþie
de etnie, pe lîngã proiecþia pozitivã fireascã a categoriei etnice covîrºitor majori-
tare din zonã (românii), se constatã prezenþa unor valori intens pozitive ale
raportãrii la grupul regional vizat, cu valori ale ICCS peste 22,5 pentru germani
ºi maghiari, în vecinãtatea atitudinilor faþã de propriul grup etnic.

6.3.2.10. „Oltenii“
Sintetizate în tabelul nr. 19 ºi în figura nr. 24, datele despre „olteni“ ne pre-

zintã un tablou mai critic, foarte omogen în privinþa intensitãþii atitudinii, care nu
înregistreazã diferenþe statistic semnificative între diferitele variabile indepen-
dente de status, cu excepþia etniei, care probeazã, prin intermediul analizei de
varianþã, existenþa unei asemenea diferenþe doar pe ansamblul eºantionului. 

Cu un scor mediu al ICCS de 18,73, „oltenii“ sunt primiþi în acest joc sim-
bolic printr-o grilã de aºteptare permisivã, chiar dacã moderat mai rezervatã decît
faþã de „germani“, „maghiari“ sau „sîrbi“.
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6.3.2.11. „Muntenii“
În tabelul nr. 20 ºi în figurile nr. 25 ºi 26 se poate parcurge structurarea ati-

tudinilor faþã de „munteni“, caracterizatã de asemenea printr-o omogenitate
consistentã.
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Tabelul nr. 19 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „oltenilor”  

Olteni ICCSm=18,73     
Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii 
între medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale 
variabilei independente 

între care apar 
diferenþe semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 
ªcolarizare NS - - - - 
Rezidenþã NS - - - - 
Vîrstã NS - - - - 
Etnie F(8, 950)=2,389 p=0,015 - - - 
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Figura nr. 24  Evaluarea „oltenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de etnie

Tabelul nr. 20 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „muntenilor”  

Munteni ICCSm=19,65     
Variabila 
indepen-
dentã 

Comparaþii între 
medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale 
variabilei independente 

între care apar 
diferenþe semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 
ªcolarizare NS - - - - 
Rezidenþã F(3, 949)=2,869 p=0,036 - - - 
Vîrstã NS - - - - 

Etnie F(8, 944)=3,211 p=0,001 - - - 



Faþã de vecinii „olteni“, cu care s-a întreþinut o lungã istorie a unui schimb
simbolic concurenþial, pus în evidenþã pe larg în primul stadiu al cercetãrii noas-
tre, identitatea regionalã a „muntenilor“ este cea mai preþuitã identitate regiona-
lã româneascã pe eºantionul „din vestul þãrii“ (media ICCS= 19,65), cu excepþia
celor autoreferenþiale, iar intensitatea aprecierii variazã, convergent cu tendinþe-
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Figura nr. 25  Evaluarea „muntenilor” în cadrul eşantionului global în funcţie de mediul de rezidenţă
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le semnalate ºi la evaluãrile celorlaltor identitãþi regionale sau etnice, dinspre o
atitudine mai rezervatã în rural înspre una mai favorabilã în mediul urban, sau
dinspre una favorizantã în raportarea la in-grup, cãtre una mai nuanþatã în cazul
unor grupuri etnice conlocuitoare.

6.3.2.12. „Moldovenii“
Priviþi ca o „alteritate interioarã“ (Chelcea, Lãþea, 2000, p. 87), „moldove-

nii“ au parte de un portret cu o tonalitate pozitivã mai moderatã comparativ cu
celelalte categorii identitare — fie etnice sau regionale, cu excepþia „þiganilor
(romilor“) — deºi în termeni absoluþi valorile ICCS exprimã o atitudine puter-
nic pozitivã (Chelcea, 1994, p. 237). În tabelul nr. 21 ºi în figurile nr. 27 ºi 28 sunt
înfãþiºate rezultatele obþinute în raportarea subiecþilor din eºantion la aceastã
identitate regionalã.
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Tabelul nr. 21 Harta sociologicã a eºantionului în evaluarea grupului regional al „moldovenilor”  

Moldoveni ICCSm=17,68     

Variabila 
independentã 

Comparaþii 
între medii 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Subcategorii ale 
variabilei 

independente între 
care apar diferenþe 

semnificative 

Diferenþele 
între medii 

(I-J) 

Valoarea 
pragului de 
semnificaþie 

Gen NS - - - - 

ªcolarizare NS - - - - 

Rezidenþã F(3, 958)=3,470 p=0,016 Urban mediu – rural 2,2205 p=0,024 

Vîrstã NS - - - - 

Etnie F(8, 953)=3,655 p<0,001 - - - 
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Figura nr. 27  Evaluarea „moldovenilor” în cadrul e antionului global în func ie de mediul de reziden



Faptul cã în oraºele de mãrime medie „moldovenii“ înregistreazã cea mai
primitoare replicã atitudinalã — pe baza deja evocatei ipoteze a ponderii demo-
grafice sporite ca predictor al unei integrãri superioare — sugereazã înclinaþia
subiecþilor din acest mediu rezidenþial de a atenua puterea unor stereotipuri
diferenþiatoare ºi chiar discriminatoare, datoritã contactului nemijlocit ºi a expe-
rienþei directe, specifice convieþuirii între actorii sociali purtãtori ai unor identi-
tãþi diferite (Sedikides, Schopler, Insko, 1998). Mediul rural produce, pe baza
aceluiaºi tipar atitudinal observat pe ansamblul evaluãrilor, o orientare mai rezer-
vatã, statistic semnificativ de diferitã (cu peste 2,2 puncte ICCS) faþã de „urba-
nul mediu“.

Totodatã, din punctul de vedere al variabilei „etnie“, analiza de varianþã
efectuatã probeazã existenþa pe ansamblul eºantionului a unei diferenþe statistic
semnificative în comparaþiile dintre medii în privinþa valorilor ICCS, fãrã sã se
înregistreze, însã, astfel de diferenþe majore între cele patru etnii consistent
reprezentate în ancheta noastrã. În consecinþã, ºi românii din zona în care s-a
desfãºurat ancheta de teren se raporteazã asemãnãtor cu celelalte etnii din regiu-
ne la categoria identitarã de „moldoveni“, iar simpla împãrtãºire cu obiectul ati-
tudinii a aceluiaºi atribut etnic generic (de „români“) nu produce o apreciere
radical mai favorabilã a „moldovenilor“.

Prin urmare, în jurul celor cinci variabile independente de status pe care
le-am angajat în prelucrarea statisticã se poate observa o importantã similaritate
a articulãrii atitudinilor, ce construieºte un prag al distanþei sociale asemãnãtor
pentru toate subcategoriile variabilelor independente, cu excepþia polarizãrii
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relative „urban mediu“-„rural“. Deºi întîmpinaþi printr-o structurã de aºteptare
mai rezervatã decît celelalte categorii regionale sau etnice (cu excepþia evocatã
deja a „þiganilor (romilor)“), „moldovenii“ se încadreazã, cu scorul mediu
ICCS=17,68 în aceeaºi familie omogenã de identitãþi sociale acceptate, faþã de
care subiecþii mobilizeazã atitudini puternic pozitive, consolidînd imaginea unui
teritoriu intranaþional caracterizat de raporturi identitare generoase. 

Rezumînd, în acest al treilea registru ipotetic al cercetãrii noastre, hãrþile
sociologice analizate ilustreazã prezenþa unor variabile socio-demografice califi-
cate drept predictori pentru un set de atitudini specifice faþã de un grup etnic ºi
regional, dupã cum urmeazã: în general, subiecþii din urbanul mare, cei din gru-
pele de vîrstã maturã, între 51 ºi 65 de ani, ºi cei ce îºi construiesc o atitudine
autoreferenþialã (faþã de propriul grup de apartenenþã) activeazã un ansamblu de
atitudini mai pozitive relativ la grupul þintã decît cei din mediul rural, care fac
parte din grupa de vîrstã de peste 66 de ani sau care mobilizeazã atitudini faþã de
un out-grup. În acelaºi timp, variabilele „gen“ ºi „nivel de ºcolarizare“ pot fi con-
siderate doar parþial predictori ai unei atitudini particulare faþã de „celãlalt“.
Atunci cînd aceste variabile, prin subcategoriile lor, discrimineazã eºantionul în
atitudini diferite, tendinþa este  urmãtoarea: femeile sunt mai critice decît bãr-
baþii în evaluarea alteritãþii (în 2 cazuri: „germani“ ºi „þigani“, din 12), dupã cum
subiecþii cu un capital educaþional mai bogat sunt mai favorabili unei deschideri
faþã de „celãlalt“ (în 2 cazuri: „evrei“ ºi bulgari“, din 12).

Pentru a verifica aceste aserþiuni am elaborat un model de regresie multili-
niarã. Pornind de la miza concluziilor de mai sus ºi respectînd exigenþele statis-
tice proprii unui asemenea procedeu de calcul, am verificat în ce mãsurã vîrsta ºi
mediul de rezidenþã pot fi consideraþi predictori valizi ai unei atitudini specifice
faþã de toate grupurile etnice ºi regionale în general. Astfel, am construit o nouã
variabilã evICCS („evaluarea globalã a ICCS“), ce reprezintã media evaluãrilor
identitãþilor etnice ºi regionale (media aritmeticã pentru fiecare subiect a tutu-
ror scorurilor ICCS). Mai apoi, am recodificat crescãtor variabilele-predictor,
dupã cum urmeazã: grupele de vîrstã de pînã la 50 de ani, care nu erau semnala-
te ca fiind extrem de influente în orientarea evaluãrilor, cu „0“, grupa de vîrstã
„51–65 de ani“ cu „1“, iar cea mai des remarcatã ca fiind asociatã unei anumite
descalificãri identitare, grupa de vîrstã „peste 65 de ani“, cu „2“. De asemenea,
mediul de rezidenþã s-a recodificat în sensul creºterii numãrului de locuitori,
astfel: mediul rural a devenit „1“ (spre deosebire de 4 în baza de date iniþialã),
urbanul mic „2“, „urbanul mediu“ „3“, iar „urbanul mare „4“. Aºadar, am încer-
cat sã urmãrim dacã putem prezice evaluarea ICCS (evICCS) prin intermediul
celor douã variabile cuprinse în model: vîrsta ºi mediul de rezidenþã al subiecþi-
lor. Urmãrind conþinutul acestei prelucrãri statistice ce încearcã sã descrie relaþia
dintre o variabilã dependentã (o evaluare specificã, pozitivã sau negativã a grupu-
rilor etnice ºi regionale în ansamblu) ºi douã variabile independente (vîrsta ºi
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mediul de rezidenþã), se observã cã, în pofida capacitãþii modelului de a explica
doar o micã parte din varianþã, pentru fiecare din coeficienþii redaþi în tabelul nr.
22 putem respinge ipoteza de nul.  

Faptul cã acest model de regresie descrie cu acurateþe relaþia evocatã dintre
variabila independentã ºi predictori poate fi ilustrat ºi grafic, aºa cum apare în
figura nr. 29.

În consecinþã, se poate trage concluzia cã cele douã variabile independente
pot anticipa configurarea unei anumite atitudini faþã de grupurile etnice ºi regio-
nale, în sensul precizat deja: vîrstele mai înaintate ºi mediul rural sunt însoþite
de o atitudine mai reticentã (cuantificatã prin medii ale ICCS mai modeste) faþã
de grupurile vizate.  

Pe baza tuturor acestor consideraþii ºi prelucrãri statistice, întrucît am putut
pune în evidenþã existenþa unor variabile socio-demografice care pot fi calificate
drept predictori pentru o atitudine socialã specificã (pozitivã sau negativã) faþã de
grupurile etnice ºi regionale, ipoteza nr. 3 (I3) se confirmã.  
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Tabelul nr. 22 Model de regresie  

Variabila dependentã: evaluarea specificã a grupurilor etnice ºi regionale  
Predictor Coeficient 

nestandardizat 
de regresie  

Eroare 
standard 

Coeficient 
standardizat 
de regresie 

Valorile t  Pragul de 
semnificaþie  

Vîrstã - 0,493 0,198 - 0,076 - 2,485 p= 0,013 
Rezidenþã   0,515 0,117   0,134   4,391 p< 0,001 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Evaluarea globala ICCS

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

E
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Figura nr. 29 Reprezentarea grafică a modelului de regresie operaţionalizat 



6.3.3. Concluzii

Intenþionînd sã realizeze o privire de ansamblu ºi o evaluare-bilanþ asupra
întregii cercetãri în care ne-am angrenat, aceastã ultimã parte a proiectului nos-
tru a urmãrit sã nuanþeze ºi sã confere validitate sporitã concluziilor preliminare
articulate în primele douã etape ale studiului de faþã, prin intermediul analizãrii
rezultatelor obþinute într-o anchetã psihosociologicã de teren desfãºuratã pe un
eºantion regional reprezentativ, în care a fost instrumentalizatã scala distanþei
sociale a lui E.S. Bogardus.

Astfel, s-a putut reconfirma încã o datã unul dintre postulatele ce au reve-
nit deseori pe parcursul acestei lucrãri: identitatea socialã a subiecþilor este o
entitate precumpãnitor construitã social, în care graniþa dintre „noi“ ºi „ei“
transgreseazã uneori criteriul etniei, „celãlalt preþuit“ fiind în primul rînd acto-
rul social cu care subiectul a întreþinut o istorie a relaþiei activã, nemijlocitã, reci-
proc stimulatoare, indiferent de apartenenþa etnicã, confesionalã sau de originea
regionalã a partenerului de rol. 

Pe de altã parte, imaginarul identitar din aceastã parte a þãrii se
caracterizeazã printr-o considerabilã deschidere faþã de alteritate, în majoritatea
registrelor indicatorii calculaþi de noi evidenþiind o stare de fapt mai favorabilã
decît cea înregistratã în cercetãri similare derulate la nivel naþional. Imaginea
rezultatã este a unui Banat plural cultural ºi valoric, caracterizat de o comunica-
re interetnicã fertilã, ce se pliazã pe un tipar permisiv al relaþiei cu „celãlalt“, for-
mat într-o istorie multisecularã în care convergenþele interetnice ºi interconfe-
sionale au fost mult mai numeroase ºi au avut un ecou mult mai adînc decît divi-
zãrile. Lucrarea de faþã pledeazã, de altfel, pentru o reconsiderare a rolului jucat
de dinamica istoricã în înþelegerea fenomenelor prezente, astfel încît, distingînd
liniile forþã ale mentalitãþii angajante ºi deschise a locului, sã putem stabili con-
tinuitãþile valorice, atitudinale ºi comportamentale ale actorilor colectivi angre-
naþi în cãlãtoria prin destinul lor social. Rãspunzînd acestei nevoi de cunoaºtere,
am încercat sã identificãm o serie de factori responsabili în articularea unei anu-
mite atitudini faþã de sine, dar ºi faþã de grupurile etnice ºi regionale, punînd în
evidenþã existenþa unor variabile independente de status (îndeosebi cele legate
de straturile generaþionale ºi de mediile de rezidenþã) ce configureazã orientãri
specifice autoreferenþiale sau faþã de alteritate. În consecinþã, în acest stadiu al
proiectului am reunit o multitudine de portrete evaluative colective la adresa
unor identitãþi sociale þintã ºi am redimensionat, apelînd la prelucrãri statistice
mai elaborate, portretele zugrãvite în stadiile precedente, surprinzînd natura
fecundã a comunicãrii cu „celãlalt“ proprie bãnãþeanului. 
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Concluzii finale

La capãtul unei lungi cãlãtorii, exploratorul îºi oferã întotdeauna un rãgaz al
bilanþului în care, privind cu luciditate în urmã, simte ºi mai apoi înþelege dacã
drumul a fost împlinit. Apoi se ivesc întrebãrile. Ce greutãþi a întîmpinat
neaºteptat? Care i-au fost însoþitorii ºi cît sprijin i-au oferit în clipele de cumpã-
nã? În sfîrºit, a meritat, oare, provocarea cãlãtoriei?

Cum, însã, fiecare drum duce undeva numai dacã e strãbãtut alãturi de
„celãlalt“, ºi aceastã încercare de cunoaºtere îºi va afla rostul numai în mãsura în
care cei care o vor reconstitui vor identifica, dincolo de jocul asocierilor statisti-
ce ºi al concluziilor pragmatice, viaþa febrilã ºi autenticã a celor ce au ieºit în calea
cercetãtorului, imensa nevoie de a comunica adevãrul lor, al celor care, cel mai
adesea, nu au fost ascultaþi. Prin urmare, prima noastrã strãdanie a fost sã rãzbatã
glasul vieþii reale, al unei lumi ce îºi trãieºte, ca întotdeauna ºi ca pretutindeni, cu
bune ºi rele, cu speranþe ºi deznãdejdi, cu victorii ºi înfrîngeri, propriul destin
social ºi istoric.

Rãspunzînd unei asemenea motivaþii majore, actorii principali ai cercetãrii
în care ne-am angajat, în prima parte a studiului, au fost oameni obiºnuiþi, ce
ºi-au produs în direct identitatea într-o manierã puþin formalizatã, prin mijloci-
rea unor interviuri de istorie oralã. Glasul lor a adus pe scena socialã traseul pro-
priei lor vieþi, ce a devenit concentratul unei întregi societãþi. În sistematizarea ºi
înþelegerea acestor naraþiuni selectate dintr-o arhivã de istorie oralã care
reuneºte în prezent peste 500 de interviuri, am optat pentru o abordare interdis-
ciplinarã, ce ºi-a propus sã valorifice sintezele teoretice din prima parte a lucrã-
rii, care ne-au furnizat principalele resurse conceptuale. În consecinþã, însoþito-
rii noºtri au fost conceptele de mentalitate, valori sociale, duratã lungã, imaginar
social, reprezentãri sociale. Construind un demers metodologic prin îmbinarea
tehnicilor calitative cu cele cantitative, realizat prin combinarea unei analize de
conþinut cu aplicarea unei grile valorice multinivelare, am obþinut un portret de
grup al generaþiei vîrstnice din Banat, ce a avut de înfruntat o istorie neaºezatã,
cu multe cotituri tragice, dar care a izbutit deopotrivã la nivel grupal, cît ºi indi-
vidual, sã obþinã o izbîndã simbolicã remarcabilã. Astfel, portretul reunit al inter-
vievaþilor atestã substituirea teritoriului propriu lui „a avea“, grav afectat de o
istorie construitã sub semnul privaþiunilor ºi discriminãrilor, cu teritoriul valori-
lor lui „a fi“, situînd identitatea subiecþilor într-un orizont nou, eliberator, ce
depãºeºte cadrul limitat al istoriei politice. Dobîndind o înþelegere retrospectivã
superioarã, reconfigurarea paradigmei lor existenþiale în jurul valorilor instru-
mentale asigurã coerenþã trecutului, conferã sens suferinþei ºi stabileºte echili-
brul de sine. Totodatã, reprezentarea socialã identitarã, chiar dacã înfruntã un
context traumatic, se articuleazã în jurul nucleului „familiei“, care devine supor-
tul cel mai consistent în confruntarea cu ameninþãrile scenariului istoric. De alt-
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fel, continua contaminare a identitãþii cu aluviunile memoriei ºi, în consecinþã,
ale istoriei constituie una dintre temele cele mai frecventate în cadrul demersu-
lui pe care l-am propus, înfãþiºînd rolul vital al trecutului deopotrivã în modela-
rea prezentului, cît ºi a viitorului.    

Am regãsit, mai apoi, în a doua cercetare efectuatã pe un strat generaþional
tînãr, multe linii de continuitate cu portretul identitar al celor în vîrstã. Derulat
cu instrumente diferite — o serie de teste auto-referenþiale aplicate pe un
eºantion reprezentativ studenþesc timiºorean —, acest stadiu al proiectului ne-a
permis sã desluºim ancorele simbolice importante în definirea propriei identitãþi
specifice grupului vizat. Am remarcat cum identificarea în termeni de naþiune
joacã un rol central, dupã cum am constatat prevalenþa atributelor relaþionale,
angajãrii sociale ºi ale deschiderii faþã de „celãlalt“. În egalã mãsurã, o asemenea
lecturã ne-a îngãduit surprinderea similaritãþii autostereotipului etnic românesc
comparativ cu alte studii derulate la noi în anii din urmã, ceea ce sugereazã
puternica stabilitate a trãsãturilor imaginarului identitar naþional.

În ultima parte a proiectului, prin explorarea psihosociologicã realizatã asu-
pra unui eºantion regional reprezentativ s-au reconfirmat tendinþele semnalate
în stadiile anterioare, reunite în jurul cîtorva dominante: Banatul ca realitate
interculturalã fertilã — cu scoruri ale calificãrii „celuilalt“ mai generoase decît în
toate cercetãrile asemãnãtoare desfãºurate pe eºantioane naþionale reprezentati-
ve, obþinute cu ajutorul scalei distanþei sociale a lui E.S. Bogardus; imaginea de
sine conturatã apreciativ, modelatã convergent cu rezultatele oferite de teoriile
identitãþii sociale; transformarea „celuilalt etnic“ într-un „celãlalt inclusiv“; rela-
tivizarea tezelor specifice teoriilor substanþialiste asupra identitãþii prin eviden-
þierea naturii precumpãnitor sociale ºi culturale a construcþiilor identitare.

Am dori, totodatã, la capãtul acestui inventar comprehensiv, sã evocãm rolul
facilitant în cîmpul cunoaºterii ºi calitatea euristicã a unor instrumente metodo-
logice pe care le-am articulat conform scopurilor cercetãrii noastre. În primul
rînd, trebuie evocatã grila valoricã multinivelarã a lui M. Rokeach, ce ne-a îngã-
duit sã trasãm liniile-forþã ale unor operatori mentali specifici duratei lungi isto-
rice, articulate în jurul unor ansambluri valorice ºi al unor verbe ontologice, pre-
cum „a fi“/„a avea“, „a supravieþui“/„a deveni“. În al doilea rînd, proba WAY, precum
ºi testul „Noi, românii, suntem…“ au dovedit cã reunesc un potenþial de
cunoaºtere considerabil, valorificabil în eventuale noi cercetãri etnopsihologice,
iar recomandãrile metodologice pe care le-am inclus în capitolele aplicative
vizeazã tocmai sporirea pe viitor a calitãþii lor diagnostice. 

Dovedindu-se o realitate socialã de o extremã complexitate, imaginarul
identitar  nu poate fi studiat cu mijloacele unei singure ºtiinþe. Ne-am strãduit,
de aceea, în paginile acestui proiect, sã aducem laolaltã perspective disciplinare
multiple, sã le ajutãm sã stabileascã punþi de comunicare, convinºi fiind cã în
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conjunctura epistemologicã contemporanã cercetarea subiectivitãþii sociale ºi a
speciilor sale se poate realiza numai respectînd imperativul interdisciplinaritãþii.

Peste toate, probabil cea mai importantã opþiune a lucrãrii de faþã pledeazã
pentru un exerciþiu de ne-uitare. Dacã în urma tuturor clasificãrilor ºi ordonãri-
lor conceptuale, a raþionamentelor ºi asocierilor explicative ne va rãmîne vocea
adevãraþilor creatori de istorie — care nu sunt doar actorii publici de prim-plan
sau reprezentanþii elitei, ci toþi cei ce compun, fie ºi din plan secund, þesutul
social —, atunci cãlãtoria noastrã nu s-a scurs în zadar. Vom înþelege, în sfîrºit, cã
povestea lor devine astfel povestea noastrã.
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