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Motto:

“Ne mor martorii şi nu putem să ne

opunem. Tot ce putem face este să

repetăm, cu fiecare ocazie, povestea

lor.” (Irina Nicolau, 2001, p. 47).



Circumscrierea problematicii: 

urmărirea modului în care 

românii bănăţeni şi-au imaginat, 

au trăit şi au reconstruit subiectiv 

propria lor identitate şi a celor cu 

care au intrat în relaţie.



Cuprins

PRIMA PARTE: fundamentarea

perspectivelor generale ale abordării

Teorii asupra identităţii

Studiul interdisciplinar al mentalităţilor

• Istoria mentalităţilor: specific, resurse, metodologie.

• Şcoala Analelor şi succesiunea generaţională.

• Abordarea imagologică (imagologia antropologică, 

literară, psihologică şi istorică).

• Paradigma reprezentărilor sociale.



Cuprins

PARTEA A DOUA: O sinteză a 

cercetărilor etnopsihologice româneşti

Naşterea etnopsihologiei în spaţiul cultural 

românesc.

Sintezele referenţiale.

Cercetări asupra imaginarului identitar realizate 

cu mijloacele sociologiei şi psihologiei sociale.

Explorări declarat imagologice.



Cuprins

PARTEA A TREIA: o succesiune de cercetări 
aplicative asupra realităţilor identitare 
bănăţene

Memorie şi identitate – o cercetare asupra memoriei sociale 
bănăţene efectuată pe un eşantion de interviuri de istorie 
orală (35 de interviuri).

Dinamici identitare bănăţene – investigarea imaginarului 
identitar al tinerilor realizată pe un eşantion studenţesc 
timişorean (366 de subiecţi).

Studierea atitudinilor etnice şi regionale pentru locuitorii 
din vestul României – anchetă psihosociologică efectuată 
pe un eşantion regional reprezentativ (1057 de subiecţi).



Partea întîi

Fundamentarea perspectivelor 

generale ale abordării
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Figura nr. 1 Planul de lucru al secţiunii teoretice 

IDENTITATE SOCIALĂ 

 

REALITATE SOCIAL-ISTORICĂ 

„OBIECTIVĂ” 

SUBIECTIVĂ 

- conjuncturi demografice, economice; 

- situare geografică şi geopolitică; 

- profiluri climatice, rasiale, lingvistice; 

- structuri sociale, economice, politice etc. 

- memorie socială; 

- scenarii imaginare; 

- imagini de sine şi ale alterităţii. 

„MENTAL 

COLECTIV” 

MENTALITATE 

IMAGINAR SOCIAL REPREZENTĂRI SOCIALE 

- structuri ale imaginarului; 

- mituri istorice / politice; - stereotipuri etno-naţionale. 

IDENTITATE ETNICĂ 

IMAGINAR IDENTITAR 

- auto şi heteroimagini etnice. 

 



Teorii asupra identităţii

Structura identităţii – raportul tautologic iniţial “A=A” presupune prezenţa 
unor entităţi interrelate:

Subiect social activ;

Mijlocire expresivă;

Context social care modelează tipul identităţii activat;

Discurs identitar al subiectului social;

Destinatarul interesat al discursului.

Definiţii identitare substanţialiste (identitatea ca entitate naturală, moştenită 
printr-o “biologie a socialului” versus definiţii identitare culturaliste 
(identitatea ca proces, negociere şi construcţie socială).

Prevalenţa definiţiilor identitare interacţionist-culturaliste în înţelegerea 
identităţii etnice.

Teoriile identităţii sociale elaborate de şcoala de la Bristol (H. Tajfel, J. C. 
Turner); perspectiva cognitivistă.



Mentalităţile şi şcoala lor

Specificul abordării istoriei  mentalităţilor.

o “arheopsihologie a societăţilor” (J. Le Goff, 

1974/1986, p. 112).

istoria lentorilor istoriei.

investigarea “ideilor bastarde” (ibidem, p. 

123), dar care animă o imensă energie socială, 

în dauna celor pure, decontextualizate, specifice 

istoriei ideilor.



Şcoala Analelor. Succesiunea 

generaţională

Prima generaţie – 15 ian.1929 - – “fondatorii” –
M. Bloch, L. Febvre – germinaţie conceptuală 
(utilaj mental, mentalitate, reprezentări mentale 
colective, rituri de trecere) şi opţiuni 
gnoseologice: dramatizarea, problematizarea şi 
reumanizarea istoriei, deschiderea 
interdisciplinară.

A doua generaţie – “generaţia Braudel”

durata lungă – temporalitatea multiplă a societăţilor 
(evenimente, conjuncturi, structuri); 

mentalităţile ca închisori ale gîndului, ale vieţii 
spirituale, cu o mare inerţie în timp (“prisons de la 
longue durée”) (Braudel, 1958/1996, p. 45)



Şcoala Analelor. Succesiunea 

generaţională

A treia generaţie – generaţia “revoltei” – J. Le 
Goff

Revolta împotriva “părinţilor” – De Gaulle la nivel 
politic, Braudel în lumea istoricilor.

Era post-marxistă a Şcolii de la Annales.

“Istoria imobilă” (E. Le Roy-Ladurie)

“Geologia istorică” şi “istoria serială” (P. Chaunu)

Înglobarea unor noi obiecte (istoria imediată, 
marginalii, riturile de trecere, miturile, imaginarul)

Refuzul modelelor globalizante şi fragmentarismul 
(“histoire en miettes”)



Şcoala Analelor. Succesiunea 

generaţională

Ultima generaţie – B. Lepetit
depărtare de modelul funcţionalist şi structuralist în favoarea unei 
analize în termeni de strategii, ce reintroduce memoria, învăţarea, 
incertitudinea şi negocierea în inima jocului social.

istoria nu produce niciodată decît comentarii, adică modele de 
inteligibilitate, de unde metafora socialului ca text, prin care
cititorul participă activ la producerea sensului (Ricoeur, 
1986/1995, pp. 147-153).

depăşirea definitivă a hegemonismului disciplinar: „ştim cu 
certitudine că nici o paradigmă majoră nu-şi mai revendică 
ordonarea, şi cu atît mai puţin unificarea cîmpului ştiinţelor 
sociale” (Lepetit, 1989, p. 1321). 

centrală: problematica identitară şi studierea legăturilor sociale
(Lepetit, 1995, p. 12)

istoria experimentală (D. Milo, A. Boureau, 1991) 



Abordarea imagologică. Şcolile 

imagologice 

Definire pe diferite nivele de generalitate

definirea cea mai frecventă: modul în care se 

reprezintă popoarele pe ele însele şi unele pe 

altele. 

Sursele privilegiate ale imagologiei: istoria, 

literatura, paremiologia.

Conceptul nucleu de imaginar social.



Abordarea imagologică. Şcolile 

imagologice 

Imagologia psihologică

Rolul hotărîtor jucat de A. Miroglio.

Institutul din Le Hâvre, Revues de Psychologie des 
Peuples (1946-1970), Ethnopsychologie (1970-1982), 
Cahiers de sociologie économique et culturelle. 
Ethopsychologie (1984-prezent).

Imagologia literară 

Şcoala germană (K. Heitmann, T. Blecher, H. 
Dyserinck); şcoala franceză (G. Michaud, E. Marc-
Lipiansky)



Abordarea imagologică. Şcolile 

imagologice
Imagologia antropologică

Structurile antropologice ale imaginarului (G. Durand, 1969/1977): 
regimul imaginilor (nocturn-diurn), structurile, arhetipurile, simbolurile, 

schemele, simbolurile.

Imagologia istorică
Particularizarea demersului antropologic în cîmpul istoriei (A. Fouillée, G. 
Sorel, B. Baczko, R. Girardet, R. Barthes, R. Bastide, C. Castoriadis, F. 
Furet).

Mit istoric, mit politic şi imaginar social.

Instituţionalizarea imagologiei istorice – Congresul de la Stuttgart (1985) 
– Imaginea “celuilalt” (“L’image de l’autre”), secţiunea „Străini, 
minoritari, marginali” („Étrangers, minoritaires, margineaux”) .

Elaborări ale imaginarului social – principalele structuri mitologice –
conspiraţia, vîrsta de aur, omul nou, salvatorul, unitatea, progresul, 
revoluţia, visele colective, milenarismul, imaginea “celuilalt”, ţapul 
ispăşitor, viziunea totală asupra lumii (reprezentarea spaţiului şi a 
timpului).



Paradigma reprezentărilor sociale

RS ca gramatică a lecturii realului.

S. Moscovici (1961/1976) - „Psihanaliza, 
imaginea sa şi publicul său” („La psychanalise, 
son image et son public”) 

Formarea RS: obiectivarea şi ancorarea.

Rolurile RS: convenţionalizează obiectele sociale; rol 
prescriptiv.

Organizarea internă a RS (J. C. Abric, 1994): 

• Sistemul central;

• Sistemul periferic

Transformările RS: rezistentă, progresivă, abruptă.



Stereotipurile etno-naţionale ca 

specii de reprezentări sociale

Natura stereotipurilor 

Ipoteza sîmburelui de adevăr (kernel of truth) 

(Schumann, 1966; McCauley, Stitt, 1978).

Stereotipul ca economie a gîndirii, ca apriorism 

cognitiv (Fiske, Taylor, 1991). 

Ipoteza omogenităţii out-grupului (assumption of out-

group homogenity) (Judd, Park, 1988; Linville et al., 

1989, Jones, 1990).

Eroarea loialistă (loyalistic bias)- M. B. Brewer (1979)



Stereotipurile etno-naţionale ca 

specii de reprezentări sociale

Măsurarea stereotipurilor

Aplicarea listei de atribute (check-list)

• Exemplară: trilogia de la Princeton (Katz, Braly, 1933; Gilbert, 
1951; Karlins, Coffman, Walters, 1969) – sugerează inerţia 
stereotipurilor etno-naţionale.

• Programe de intercunoaştere imagologice susţinute de 
UNESCO (Cantril, Buchanan, 1953)

Tehnici informatizate – tehnica primingului (Fazio, 
1995), „Testul asociaţiilor implicite” (Implicit 
Association Test – IAT) (Greenwald, McGhee, 
Schwartz, 1998).

Diagnosticul ratio (McCauley, Stitt, 1978)



Partea a doua

O sinteză a cercetărilor 

etnopsihologice româneşti



“Cine suntem, noi, românii?”

Obiectivele principale urmărite prin 

parcurgerea acestei tematici:

Recuperarea unei tradiţii bogate a exerciţiului 

etnopsihologic românesc;

Furnizarea unor repere  ipotetice pentru 

cercetarea aplicativă ulterioară.



O sinteză a cercetărilor 

etnopsihologice româneşti

Naşterea etnopsihologiei în spaţiul cultural 
românesc 

Texte şi studii de psihologie a popoarelor semnate de 
A. Hurmuzachi (1866), A. D. Xenopol (1869), I. 
Crăciunescu (1874), M. Eminescu (1880), Pană 
Popescu (1897); 

Cursuri şi conferinţe susţinute de C. Hogaş (1899-1900)

Chestionarele etnologice ale lui B. P. Haşdeu (1978-
1886)

Privilegierea tehnicii chestionarului – ancheta găzduită 
la Noua Revistă Română (1900) sau revista Politica 
(1927) 



O sinteză a cercetărilor 

etnopsihologice româneşti

Sintezele referenţiale

D. Drăghicescu 
• Din psihologia poporului român (1907)

C. Rădulescu-Motru
• Cultura română şi politicianismul (1904)

• Sufletul neamului nostru. Calităţi şi defecte (1910)

• Personalismul energetic (1927)

• Românismul, catehismul unei noi spiritualităţi (1936)

• Psihologia poporului român (1938)

• Etnicul românesc (1942)

M. Ralea 
• Fenomenul românesc (1927)

M. Vulcănescu

• Dimensiunea românească a existenţei (1943) 



Cercetări aplicative timpurii realizate cu 

instrumentarul ştiinţific al psihosociologiei

G. Zapan - „Sistematizări în teoria

temperamentelor” (1940)

A. Chircev - „Atitudinile sociale cu privire 

specială la români” (1941) 

C. Rădulescu-Motru şi I. M. Nestor -

„Cercetări experimentale asupra 

inteligenţei la români” (1948) 



Imaginarul identitar naţional 

studiat cu mijloacele sociologiei

D. Sandu 

Sociologia tranziţiei (1996)

Spaţiul social al tranziţiei (1999)

• Tipuri sociale ale tranziţiei – prevalenţa modelelor valorice, 

atitudinale şi comportamentale conservatoare.

• Regionalizări identitare şi frontiere geo-culturale – semnalează 

prezenţa unor portrete paralele ale “românului”, evidenţiind o 

Românie plurală din punct de vedere al capitalului social şi al 

unităţilor culturale.



Cercetări ce operează cu 

paradigma reprezentărilor sociale

S. Chelcea: program de cercetare a reprezentării 
sociale a identităţii naţionale a românilor prin 
intermediul investigării stereotipurilor etnice
(1991, 1992, 1994, 1998)

1992 – eşantion naţional reprezentativ format din 1024 de etnici români: 
construieşte imaginea de sine a românilor prin combinarea stereotipurilor 
pozitive (“ospitalitatea”, hărnicia”, “omenia”) şi negative (“necinstea”, 
hoţia”, lenea”), folosind un chestionar cu întrebări deschise (CID).

cercetările ulterioare reconfirmă configuraţia etnostereotipurilor 
identificate pe eşantionul global

• 1994 – eşantion naţional studenţesc reprezentativ de 1620 de subiecţi 
(CID).

• 1994 – lot de 236 de studenţi din Bucureşti şi Timişoara – inventar de 
atribute etnice (Chelcea, Moţescu).

• 1998 – lot de 160 de elevi din ciclul primar (CID).



Cercetări ce operează cu 

paradigma reprezentărilor sociale

Alte cercetări:
– oferă rezultate convergente cu cercetările anterioare

I. A. Popescu, M. Oancea şi D. Popescu (1999) - Stereotipuri interetnice 

şi modele identitare – eşantion reprezentativ naţional – listă de atribute 

(20 de “calităţi”, 20 de “defecte”) 

I. Culic, I. Horvath, C. Raţ (2000) – Etnobarometru - eşantion 

reprezentativ naţional (listă de 24 de atribute).



Explorări declarat imagologice
D. A. Lăzărescu

O ştiinţă nouă: imagologia” (1967)

„Imaginea poporului român în conştiinţa europeană” (1985, 1986, 1995)

A. Duţu (1972, 1982, 1985, 1986, 1997) s-a interesat în cărţile sale de configurarea 
imaginarului în cîmpul comparativismului cultural, literar şi istoric.

S. Mitu (1997) - „Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni” - studiu de 
imagologie istorică.

L. Iacob (1995) – “Modernizare-europenism. Percepţie, trăire şi identitate etnică” –
demers de imagologie psihologică prin intermediul grilei valorice a lui M. Rokeach, 
realizat pe o selecţie discursivă a celor mai importante voci ale reflexiei identitare 
etnonaţionale, regăsite în 224 de titluri, distribuite pe 3 perioade distincte (pînă în 1920, 
perioada interbelică, perioada de după cel de-al doilea război mondial). Se evidenţiază 
prevalenţa valorilor acţiunii, în dauna celor de relaţie, de autorealizare şi de satisfacţie 
afectivă, la care se adaugă perspectiva preponderent paseistă de raportare la propriul 
cadru de referinţă etnopsihologic.

în cercetările ulterioare (1998, 1999, 2001, 2002) nuanţează rezultatele studiului 
inaugural.

în anii din urmă au apărut mai multe volume consistente explicit imagologice, care au 
fost realizate fie de scriitori sau oameni de litere (Vighi, 1998; Mazilu, 1999), istorici
(Nicoară, Nicoară, 1996; Nicoară, 1997a, 1997b) sau antropologi (Oişteanu, 2001; 
Corlan-Ioan, 2001). 



Partea a treia

Cercetările derulate asupra 

imaginarului identitar bănăţean



REALITATEA  SOCIAL-ISTORICĂ  „SUBIECTIVĂ”   BĂNĂŢEANĂ 

 

RAPORTUL EGO - ALTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLUMUL EŞANTIONULUI  

MEMORIE 
 

1. Eşantion de interviuri de 

istorie orală 

- 35 interviuri 

comprehensive; 

- reprezentativitate a 

etnilor din regiune; 

- toţi subiecţii sunt 

„bănăţeni”; 

- vîrsta medie a 

subiecţilor: 79 de ani; 

- 770 pagini de arhivă 

transcrise în manuscris 

+ 480 de pagini tipărite. 

 

 

 

 

 

 

IDENTITATE 
 

 

2. Eşantion studenţesc regional 

reprezentativ 

- 366 de subiecţi; 

- distribuţie pe eşantion a 

specializărilor (socio-uman, ştiinţe 

ale naturii, ştiinţe pozitive; tehnico-

ingineresc; medical), genului, 

mediului de rezidenţă, etniilor 

similară cu cea la nivelul 

populaţiei. 

- chestionar format din proba (TST ) 

privitoare la identitatea personală 

(WAY - ES) şi cea colectivă (NRS) 

+ testul multiidentitar (TMI) 

- vîrsta medie a subiecţilor: 22,8 ani. 

ATITUDINE 
 

 

3. Eşantion regional reprezentativ 

- 1057 de subiecţi; 

- distribuţie după gen, capital 

educaţional, etnie, mediu de 

rezidenţă şi grupe de vîrstă 

similară cu cea din cadrul 

populaţiei; 

- chestionar care cuprinde scala 

distanţei sociale a lui E. S. 

Bogardus. 

 



1. Memorie şi identitate

Memoria socială ca nucleu al definiţiilor identitare

memoria reprezintă o reconstrucţie continuu 

actualizată a trecutului, şi nu doar o copie nemişcată, o 

restituire fidelă a acestuia - P. Nora (1984, p. VIII)

Teoria cadrelor sociale ale memoriei (M. Halbwachs, 

1925/1994, 1950/1980) 

Nivelele memoriei sociale (J. Candau, 1998)

• Protomemoria;

• Memoria rapel sau de recunoaştere;

• Metamemoria.



Memorie şi identitate

Cadrul teoretic al abordării proprii istoriei orale 

W. I. Thomas şi F. Znaniecki (1918-1920/1998) -
„Ţăranul polonez în Europa şi Statele Unite” („The 
Polish Peasant in Europe and America”)

Istoria orală ca sociologie a praxisului.

Metoda poloneză - biografiile sociale.

Instituţionalizarea istoriei orale – A. Nevins (Columbia 
University) - Oral History Office.

Se dezvoltă şi ramura canadiană (regiunea Quebec: F. 
Dumont, J. Hamelin, N. Gagnon), cea britanică (P. 
Thompson), cea franceză (A. Burguière, D. Bertaux, J. 
Goy, P. Lejeune).



Memorie şi identitate

Istoria orală în România

Contribuţia Şcolii sociologice de la Bucureşti

Momentul  1985 – S. Chelcea (ed.), Semnificaţia 
documentelor sociale

• Sinteza lui Z. Rostás (1985) şi proiectele sale ulterioare (2000, 
2001, 2002)

Contribuţii recente

• Şcoala clujeană – D. Radosav (1994, 1998, 1999)

• Şcoala timişoreană – S. Vultur (1997, 2000a, 2000b, 2002)

• Şcoala bucureşteană – P. H. Stahl (1999), I. Nicolau, I. 
Popescu (1999), A. Liiceanu (1998, 2000), L. Chelcea, P. 
Lăţea (2000)



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

Obiective

De natură gnoseologică:

• urmărirea modulului în care se articulează imaginea de sine şi 
imaginea „celuilalt” în imaginarul social bănăţean;

• surprinderea universul valoric al participanţilor la anchetă şi 
a solidarităţilor valorice reunite în jurul unor subiecte 
discursive centrale = ancore discursive;

• evidenţierea mecanismelor de articulare a discursurilor 
identitare în funcţie de anumite nuclee imaginare de referinţă;

De natură metodologică:

• verificarea resurselor de cunoaştere conferite de un instrument
de lucru (grila valorică a lui M. Rokeach), care nu a mai fost
aplicat în studiile psihosociologice de la noi asupra unor
conţinuturi care provin din interviuri comprehensive.



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

Trăsături ale lecturii fenomenelor identitare
bănăţene:

actorul social – fie el individual sau colectiv – angajat în 
confruntarea cu o istorie nestatornică, nu de puţine ori tragică, se 
dovedeşte a fi un actor activ, înzestrat cu competenţă inductivă, 
capabil să îşi reconfigureze pozitiv identitatea personală sau 
grupală. 

identitatea socială a subiecţilor apare mai puţin ca o substanţă 
imuabilă, văzută într-o manieră naturalistă, cît o entitate fluidă, 
construită social prin interacţiunea nemijlocită, reală sau 
imaginară, cu „celălalt”.

teritoriul identitar studiat dezvăluie mai degrabă eterogenitatea 
decît omogenitatea sa şi sugerează nevoia de abandonare a 

perspectivei substanţialiste unificatoare. 



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

 

MEMORIE 

 

1. Cercetare realizată pe un eşantion de interviuri de istorie 

orală 

- 35 interviuri comprehensive; 

- reprezentativitate a etnilor din regiune; 

- toţi subiecţii sunt „bănăţeni”: fie s-au născut şi au trăit în 

regiune (30 din 35), fie s-au stabilit în Banat de cel puţin 50 

de ani (5 din 35). 

- vîrsta medie a subiecţilor: 79 de ani; 

- 770 pagini de arhivă transcrise în manuscris + 480 de pagini 

tipărite; 

- contextul memorial: excepţional = TRAUMA DEPORTĂRII 

- actorii cercetării: reprezentanţi de plan secund ai lumii 

sociale bănăţene. 
 



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

Metodologie:

1. Analiza de conţinut (identificarea unităţilor de 
context sau a criteriilor referenţiale, unităţile de 
înregistrare asociate grilei axiologice).

2. Aplicarea grilei valorice a lui M. Rokeach (1973), 
formată din 40 de valori polare.

• Notă: pentru  ponderarea subiectivităţii inerente a lectorului, 
tehnica analizei de conţinut a impus recurgerea la o tehnică 
complementară - folosirea grupului expert, alcătuit din 
minimum cinci specialişti (în sociologie, psihologie, filosofie 
sau istorie) care, avînd experienţa nemijlocită a interviurilor de 
istorie orală şi pe baza unui instructaj prealabil, au realizat 
analiza de conţinut şi au aplicat grila valorică. 



Grila de valori sociale a lui M. Rokeach (1973)

 

 
 

 

 

 VALOAREA  

 

 

 

+ 

 

VI 

 

 

- 

CURAJ, CUTEZANŢĂ 1 FRICĂ, TEAMĂ, SUPUNERE 

IMAGINAŢIE 2 STERILITATE IMAGINATIVĂ 

ÎNCREDERE 3 NEÎNCREDERE 

INTELIGENŢĂ 4 PROSTIE 

ORIZONT LARG 5 LIMITAT 

ANGAJARE ÎN ACTIVITATE, HĂRNICIE 6 DEZANGAJARE, LENE 

AUTOCONTROL 7 DEZORIENTARE 

CAPACITATE PROFESIONALĂ 8 INCAPACITATE PROFESIONALĂ 

RESPONSABILITATE 9 ANARHISM 

PUTERE DE COMUNICARE 10 AUTISM 

ASCULTĂTOR 11 MONOLOGAL 

BUCURIE, BUNĂ DISPOZIŢIE 12 TRISTEŢE 

AFECTIVITATE (DRAGOSTE) 13 RĂCEALĂ AFECTIVĂ (URĂ) 

INDULGENŢĂ 14 NEÎNGĂDUITOR 

RAPORTARE RELIGIOASĂ 15 RAPORTARE „LUMEASCĂ” 

AJUTORARE 16 SABOTAREA „CELUILALT” 

CINSTE 17 NECINSTE, HOŢIE 

CURĂŢENIE, FRUMUSEŢE 18 MURDĂRIE, URÎŢENIE 

POLITEŢE 19 IMPOLITEŢE 

TACT 20 GROSOLĂNIE 

CONFORT, BOGĂŢIE 21 CONDIŢII MODESTE, SĂRĂCIE 

ÎNŢELEPCIUNE 22 MĂRGINIRE 

RECUNOAŞTERE SOCIALĂ 23 IZOLARE SOCIALĂ 

DEMNITATE 24 UMILINŢĂ 

SIGURANŢĂ DE SINE 25 NESIGURANŢĂ 

INDEPENDENŢĂ 26 DEPENDENŢĂ 

ORIGINALITATE 27 IMITAŢIE 

TUMULT 28 APATIE 

UTILITATE 29 INUTILITATE 

VALOARE PROFESIONALĂ (ÎN MUNCĂ) 30 MEDIOCRITATE PROFESIONALĂ 

APROPIERE  DE NATURĂ ŞI ARTĂ 31 IZOLARE ÎN SINE 

ARMONIE INTERIOARĂ 32 DIZARMONIE INTERIOARĂ 

LINIŞTE 33 FRĂMÎNTARE 

PLĂCERI 34 CHINURI 

SALVAREA SUFLETULUI 35 CULTUL VIEŢII „LUMEŞTI” 

FAMILIE ARMONIOASĂ 36 FAMILIE DEZORGANIZATĂ 

FERICIRE 37 SUFERINŢĂ 

PRIETENII 38 ÎNSINGURARE 

REALIZARE ÎN DRAGOSTE 39 EŞEC ÎN DRAGOSTE 

UMANISM, GENEROZITATE 40 EGOISM 

Categorii 

valorice 
   

Nivel   Valori: Vi 

I II III  

 F Fo 1-5 

VI  Fe 6-10 

 R Rd 11-15 

  Ra 16-20 

 A Av 21-25 

VF  Ae 26-30 

 S Se 31-35 

  Sd 36-40 



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

Inferenţele primare au fost articulate pe baza 
evaluării a doi indicatori:

tonalitatea, pune în evidenţă orientarea (pozitivă sau 
negativă) şi intensitatea acestei orientări (cît de mare 
este această diferenţă) pentru valorile şi criteriile 
referenţiale, şi rezultă din efectuarea diferenţei între 
mediile grupului expert pentru frecvenţele de apariţie a 
valorilor sau a criteriilor referenţiale corespondente;

pregnanţa, exprimă cît de importantă este prezenţa 
valorii respective sau a criteriului referenţial, indiferent 
de orientarea lor, şi se calculează însumînd mediile 
grupului expert de apariţie (pozitivă şi negativă) pentru 
variabila respectivă. 



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

Ipoteze ale cercetării:
I1: Tonalitatea autoimaginii va fi negativă, întrucît istorisirile vieţii se
centrează precumpănitor asupra unor evenimente traumatice.

I2: Fiind un produs reprezentaţional, imaginea identitară conturată în
povestirile vieţii cunoaşte o dinamică semnificativă, generată de
fenomenul contextualizării discursive.

I3: Schimbarea nivelului de analiză a categoriilor valorice este însoţită de
surprinderea unor diferenţe semnificative în cadrul registrului axiologic al
imaginii identitare.

I4: Există diferenţe consistente, din punctul de vedere al compoziţiei şi
tonalităţii axiologice, deopotrivă între imaginea de sine a „bănăţeanului”
şi imaginea „celuilalt”, dar şi între categoriile (etnice şi regionale) care
alcătuiesc alteritatea.

I5: Reprezentarea socială identitară ne va înfăţişa imaginea unui actor
social activ şi angajat în confruntarea cu determinările istoriei.



O  cercetare asupra memoriei 

sociale bănăţene

Tehnici statistice:

operaţionalizarea analizei descriptive
(prezentarea frecvenţelor statistice de apariţie a 
valorilor, respectiv a criteriilor referenţiale);

testarea semnificaţiei diferenţelor dintre medii
(testul t);

pentru interpretarea ie rarhiilor categoriilor 
valorice vom opta pentru analiza de varianţă
(ANOVA, testul F).  



Exemplu de evaluare a textelor

 
(fragmente din interviul realizat cu Cacic Milivoi, 10.07.2000)

În pasajul de mai sus, în evaluarea realizată de un expert, simbolurile care apar menţionate din grila valorică a lui M. Rokeach şi din ansamblul temelor discursive, reprezintă:

- 2 criterii referenţiale: „Căl” („călătoria”), cu o tonalitate negativă (2 evocări valorice negative şi una pozitivă) şi „S” („sine”), cu o tonalitate pozitivă (4 evocări valorice 
pozitive);

- 7 valori, după cum urmează:

1(-) = v1 negativă, adică „frică, teamă, supunere”;

12(+) = v12 pozitivă, adică „bucurie, bună dispoziţie”;

16(-) = v16 negativă, adică „sabotarea celuilalt”;

3(+) = v3 pozitivă, adică „încredere”;

26(+) = v26 pozitivă, adică „independenţă”;

16(+) = v16 pozitivă, adică „ajutorare”;

6(+) = v6 pozitivă, adică angajare în activitate, hărnicie”. 



PREZENTAREA REZULTATELOR – partea I 

Rezultatul evaluării întregului eşantion de 35 de interviuri, realizată de grupul expert: grila de valori sociale M. Rokeach şi criteriile referenţiale 

 

INDIVID COMUNITATE / SOCIETATE CULTURĂ 
   

Valoarea / 

Criterii 

referenţiale 

 

S 

 

 

 

1 

 

EmV 

 

 

 

2 

P 

 

 

 

3 

C 

 

 

 

4 

Ac 

 

 

 

5 

Căl 

 

 

 

6 

D 

 

 

 

7 

EvTr 

 

 

 

8 

LR 

 

 

 

9 

M 

 

 

 

10 

Fam 

 

 

 

11 

CatS 

 

 

 

12 

SfEc 

 

 

 

13 

Aut 

 

 

 

14 

CatP 

 

 

 

15 

DsP 

 

 

 

16 

Sb 

 

 

 

17 

Rel 

 

 

 

18 

VCt 

 

 

 

19 

Ed 

 

 

 

20 

 

 

+ 

 

Vi 

 

 

- 

49/16 34/9 53/11 54/56 27/7 18/14 15/17 3/68 31/7 33/13 67/27 11/5 9/2 1/16 8/30 0/55 19/0 15/9 25/3 41/9 

Curaj, cutezanţă 1 Frică, teamă, 

supunere 
5/9 3/0 8/1 3/1  0/1 1/1 1/6  0/1 3/3   0/2 2/1 0/1     

Imaginaţie 2 Sterilitate 

imaginativă 
2/0   0/1  1/0       1/0  0/1      

Încredere 3 Neîncredere 1/1 0/1 3/2 2/8  1/0 1/0    6/2   0/1 0/2 0/1  0/3   

Inteligenţă 4 Prostie 3/0  1/1 1/1  1/0 1/0    3/0   0/3 0/3      
Orizont larg 5 Limitat 1/2 2/0 3/0 3/3 2/0 5/0 2/0    3/0  1/0 0/3 0/1    1/0 4/1 

Angajare în 

activitate, 

hărnicie 

6 Dezangajare, 

lene 
13/0 5/0 9/0 12/1 2/1  1/0 1/1 6/0 26/1 6/0 2/0 4/1  0/1   2/1 3/0 10/0 

Autocontrol 7 Dezorientare 1/1   2/0  1/0 0/2 0/2  5/0 0/1         3/1 

Capacitate 

profesională 

8 Incapacitate 

profesională 
8/0  2/0 2/0  1/0    7/0 5/1 0/1 3/0  0/1    2/0 9/0 

Responsabilitate 9 Anarhism 5/0  2/0 1/1   3/0 1/0 1/0 8/0 5/1  1/0 0/1 1/1     5/0 
Putere de 

comunicare 

10 Autism 2/0 1/0 4/0 8/1 2/0 1/0     2/1   0/1 0/1 0/1 1/0 0/1  4/0 

Ascultător 11 Monologal   2/0 1/0  1/0     1/0        1/0 1/0 

Bucurie, bună 

dispoziţie 

12 Tristeţe 0/1 1/2  2/0  3/0 0/1 0/3 1/0 0/1      0/2 4/0 1/0 4/0 1/0 

Afectivitate 

(dragoste) 

13 Răceală 

afectivă (ură) 
3/2 4/0 4/0 5/10 3/2 1/0  1/7 2/0 1/0 11/3 1/1  0/3 0/11 0/3 1/0 0/2   

Indulgenţă 14 Neîngăduitor 2/2 0/1 4/2 1/4    1/4   2/1  0/1 0/2 1/2 1/2     
Raportare 

religioasă 

15 Raportare 

„lumească” 
6/0  1/1 1/1   2/0 1/1   3/0     0/2 2/0 11/2  2/0 

Ajutorare 16 Sabotarea 

„celuilalt” 
1/0 2/0 4/4 10/6 2/1  0/1 1/9 0/1 1/0 11/1 1/0 1/0 1/5 0/13 0/26 0/1 1/1  1/1 

Cinste 17 Necinste, hoţie 8/0 1/0 3/0 7/9 1/1  1/0 0/3 6/0 3/2 6/0 1/2 2/0  1/4 0/9  1/0  6/0 

Curăţenie, 

frumuseţe 

18 Murdărie, 

urîţenie 
1/0  1/0 3/3 6/0 0/1 2/0  7/0  1/0 3/1     3/0  3/0 2/0 

Politeţe 19 Impoliteţe 4/0  1/0 1/1  1/0  0/1 3/0  1/0 1/1 1/0 1/0      3/0 
Tact 20 Grosolănie 1/0   0/4     2/0  0/2   0/1 0/2 0/1    1/0 



Interpretarea rezultatelor

Discutarea ipotezei nr. 1
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 Figura nr. 1. Orientarea axiologică [frecvenţa de apariţie a valorilor] 

 

„Lectura” primară a datelor ne atrage atenţia asupra tonalităţii preponderent

pozitive a excursurilor retrospective (879 menţiuni pentru valorile pozitive şi

doar 628 pentru valorile negative), în pofida caracterului traumatic al destinelor

evocate în cele mai multe relatări. Mai mult, se poate proba şi o prevalenţă a

valorilor pozitive, care este statistic semnificativă în cadrul dimensiunii axiologice

t(1507)=4,56; p<0,001.



Interpretarea rezultatelor

Discutarea ipotezei nr. 1

Diferenţe statistic semnificative – tonalitate axiologică 

Nr. 

crt. 

Valoare 

Vi 

Valoarea 

pozitivă 

Valoarea negativă Factorul t Valoarea pragului 

de semnificaţie 

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

2 V6 Angajare în activitate, 

hărnicie 

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

3 V8 Capacitate profesională Incapacitate profesională t(41)=3,67 p= 0,01 

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

5 V10 Putere de comunicare Autism t(30)= 3,97 p= 0,01 

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

7 V18 Curăţenie, frumuseţe Murdărie, urîţenie t(36)= 2,27 p= 0,04 

8 V21 Confort, bogăţie Condiţii modeste, sărăcie t(97)= 4,11 p= 0,02 

9 V25 Siguranţă de sine Nesiguranţă t(47)= 2,87 p= 0,04 

10 V30 Valoare profesională (în 

muncă) 

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

11 V32 Armonie interioară Dizarmonie interioară t(42)= 3,03 p= 0,05 

12 V34 Plăceri Chinuri t(53)= 3,38 p= 0,04 

13 V37 Fericire Suferinţă t(77)= 6,17 p< 0,001 

14 V38 Prietenii Însingurare t(53)= 2,24 p=0,05 

15 V40 Umanism, generozitate Egoism t(24)= 5,84 p<0,001 

 

 Testînd diferenţele dintre medii pentru registrul axiologic, se observă că la 15 
valori din 40 se pot pune în evidenţă diferenţe statistic semnificative. 

Totodată, imaginea grupală rezultată ne dezvăluie o dispută polară între 
valorile „angajării în activitate, ale muncii” (v6), puternic apreciate (prag de 
influenţă pi > 100) şi cele care ipostaziază „suferinţa” (v37, pi > 60), receptate 
ca extrem de prezente. Există şi o serie de  valori negative frecvent evocate, 
precum „sabotarea celuilalt” (v16) şi „condiţiile modeste, sărăcia” (v21), dar 
ansamblul influenţei celorlalte valori determină preponderenţa tonului 
pozitiv al discursurilor. Pe această cale se infirmă ipoteza nr. 1 (I1).



Interpretarea rezultatelor

Discutarea ipotezei nr. 2

0

20

40

60

80

100

120

140

S EmV P C Ac Cal D EvTr LR M Fam CatS SfEc Aut CatP DsP Sb Rel VCt Ed

Valori pozitive Valori negative

INDIVID COMUNITATE / SOCIETATE CULTURĂ

 

Figura nr. 2. Asocierea criterii referenţiale-categorii valorice [frecvenţa de apariţie a valorilor în cadrul criteriilor referenţiale] 
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Figura nr. 14.  Portret valoric / criteriu referenţial (Fam) [frecvenţa de apariţie a valorilor în cadrul criteriului referenţial corespondent]  

 

fenomenul contextualizării discursive descrie cum se modifică imaginea 
iniţială într-un spectru foarte divers şi nuanţat, citit doar prin grila unor nivele 
de generalitate diferite ale reprezentării;

schimbarea „feţelor imaginii” prin intermediul schimbării categoriilor poate 
fi urmărită comparativ în multitudinea portretelor valorice asociate criteriilor 
referenţiale: însăşi faptul că fiecare dintre aceste grafice oferă portrete valorice 
de o mare policromie semantică şi generează „chipuri” atît de diferite ale 
aceleiaşi reprezentări globale („imaginarul identitar bănăţean”), ne 
îndreptăţeşte să afirmăm că ipoteza nr. 2 (I2) este consistent confirmată. 



Interpretarea rezultatelor

Discutarea ipotezei nr. 3
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Tonalitatea valorilor de nivel III  
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 Tonalitatea valorilor de nivel I 

 



Specificul imaginarului identitar bănăţean – un 

portret grupal tendenţial
realizarea transferului dinspre nivelul individual înspre cel grupal generează o 
importantă mutaţie a modelului valoric şi atitudinal:

tipare atitudinale şi comportamentale: atitudinile sociale şi comportamentele 
comunitare declarate dezirabile sunt cele ce se integrează imperativelor 
„rînduielii”, ale lui „ceea ce se cuvine”, recuzînd ceea ce este resimţit ca degradant 
pentru comunitate;

patternuri existenţiale: producîndu-se o reelaborare a verbelor ontologice 
fundamentale: 

• registrul lui „a avea”, grav afectat de o istorie nedreaptă, este progresiv
substituit de registrul lui „a fi”, fapt sugerat de comparaţia dintre valorile 
finalităţi, care odată dobîndite introduc actorul social în tiparul lui „a avea” şi 
valorile instrumentale, din tiparul lui „a fi”;

• registrul lui „a supravieţui”, impus individului de determinările social-politice 
discriminatoare este convertit în registrul lui „a deveni”, asociat de către 
comunitate activării valorilor instrumentale.

universului axiologic dominant:

• mută semnificativ accentul dinspre valorile asistenţiale, proprii unui subiect 
trăit de istorie, înspre valorile participative, ale subiectului care îşi trăieşte 
istoria. Tensiunea dintre cele două registre este ilustrată de disputa polară 
dintre valorile de nivel II ale satisfacţiei afective şi valorile de acţiune, în care 
cele din urmă obţin o îzbîndă simbolică remarcabilă.

nucleul reprezentării sociale identitare este format, de fapt, din doi poli ai 
reprezentării, construiţi în jurul a două ancore discursive puternice: “familia” şi 
“trauma”.



Interpretarea rezultatelor

Discutarea ipotezei nr. 3

Perspectiva teoretică capabilă să explice acest metabolism identitar este 
conturată în cadrul unui nou curent constituit în anii din urmă în cîmpul 
psihologiei sociale: psihologia narativă (narrative psychology):

(Bettelheim, 1976; Taylor, 1989; Bruner, 1990, 1991; Gergen, 1991, 
Edwards, Potter, 1992; Widdershoven, 1993; Crossley, 2000a, 2000b).

Analiză de varianţă a ierarhiei categoriilor valorice de nivel III şi II:

se observă existenţa unei diferenţe semnificative pe ansamblu între
categoriile valorice.

• la nivelul II: F(7, 33)=5,81; p<0,001;

• iar la nivelul III: F(3, 37)=6,11, p<0,001.

• totodată, şi la nivelul I se înregistrează o diferenţă semnificativă între
valorile instrumentale şi valorile finalităţi: t(39)=8,93; p<0,001.

Aşadar, se observă că pe măsura schimbării nivelului de analiză a
categoriilor valorice, avansînd către nivele din ce în ce mai înglobante, se
petrece şi o reconfigurare semnificativă a registrului axiologic, prin
schimbarea cu fiecare nivel a tipului de valori dominante, mutaţie care
contribuie la o reaşezare identitară pozitivă. În consecinţă, întrucît odată cu
această avansare în profunzime se produce şi o reconstruire a imaginii
identitare într-un alt orizont simbolic, însoţită de izbînda lui „a deveni” în
dauna lui „a supravieţui” şi a lui „a fi” în dauna lui „a avea”, putem decide
că ipoteza I3 este confirmată.



Interpretarea rezultatelor

Discutarea ipotezei nr. 4

DIALOGUL CU “CELĂLALT” – “CELĂLALT ETNIC”

 

Auto şi heteroimaginea etnică prin intermediul referinţelor valorice pozitive sau negative 
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Etnia 

intervievatu-

lui 
+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - 

Român 

(17) 

1 2 7 3 5 0 2 0 1 0 1 2 0 0 2 0 3 7 2 1 

German 

(8) 

10 3 9 7 7 2 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 3 4 2 1 

Maghiar 

(2) 

1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bulgar 

(5) 

2 2 2 0 3 1 2 0 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

 

0 0 

Evreu 

(2) 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 

Sîrb 

(1) 

2 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 

etnie 

 

17 9 22 13 18 3 10 1 6 1 2 11 0 1 2 0 7 12 5 6 

Total 

general 

(35) 

          89 

/ 

57 

         



Dinamici identitare bănăţene

Rezultatele noastre reconfirmă teoria identităţii sociale, evidenţiindu-se strategiile 
argumentative de definire se sine într-o lumină favorabilă, în cadrul grupului de 
apartenenţă, imaginile autoreferenţiale fiind puternic pozitive;

Cercetarea noastră a descris, totodată, mecanismele de articulare ale imaginarului 
identitar personal şi naţional, şi a identificat prezenţa unor diferenţieri semnificative, 
în funcţie de opt categorii atribuţionale supraordonate, între modul de structurare al 
imaginii de sine individuale şi colective;

Investigînd conţinutul imaginarului identitar naţional, am surprins numeroase zone de 
convergenţă cu autostereotipul etnic românesc, aşa cum s-a conturat acesta în cercetări 
precedente, ceea ce întăreşte argumentul conform căruia liniile forţă ale portretului 
identitar naţional se situează în registrul duratei lungi istorice;

O asemenea centralitate simbolică este susţinută şi de plasarea identităţii naţionale pe 
primul rang al categoriilor identitare cu care subiecţii se identifică, înaintea celorlalte 
identităţi sociale, precum cele regionale, locale, proxim-rezidenţiale, dar şi a celor 
supraordonate celei naţionale, precum cele europene sau globale, de „locuitor al lumii”. 

Rezultatele studiului în care ne-am angajat probează, în egală măsură, şi existenţa unor 
identităţi sociale nerelevante în definirea de sine, asumate cu rezerve de către 
participanţii la cercetare, precum cea „sud-est europeană” sau „central-europeană”. 



Dialogul cu “celălalt”

“Celălalt etnic”

„celălalt” privilegiat, în cazul românului bănăţean, este „neamţul” şi 

reciproc;

ţiganii” au parte de un alt portret complex, policrom, dar moderat negativ; 

auto şi heteroimaginile sunt grăitoare în a dezvălui imaginea de ansamblu 
a unui Banat al comunicării fertile, netensionate între etnii, întemeiată pe o 
istorie comună în care confluenţele sunt mult mai profunde decît 
divizările.

“Celălalt regional”
Oltenia devine polul negativ al referinţelor identitare interregionale;

Stereotipul regional moldovean este negativ, dar mai moderat depreciativ 
decît cel oltean;

Pe ansamblu, referinţele la „celălalt” regional sunt mai critice decît cele 
privitoare la „celălalt” etnic.

ce îl individualizează în mod fundamental pe „bănăţean” de „celălalt 
român” = bogăţia diferenţei = ethosul bănăţean al învăţării de la “celălalt 
etnic”.



Atitudinile etnice şi regionale ale 

locuitorilor din vestul României

evaluare-bilanţ, realizată pe un eşantion reprezentativ, asupra întregii cercetări;

identitatea socială a subiecţilor este o entitate precumpănitor construită social, în care 
graniţa dintre „noi” şi „ei” transgresează uneori criteriul etniei, „celălalt preţuit” fiind 
în primul rînd actorul social cu care subiectul întreţinut o istorie a relaţiei activă, 
nemijlocită, reciproc stimulatoare, indiferent de apartenenţa etnică, confesională sau de 
originea regională a partenerului de rol;

imaginarul identitar din această parte ţării se caracterizează printr-o considerabilă 
deschidere faţă de alteritate, în majoritatea registrelor indicatorii calculaţi de noi 
evidenţiind o stare de fapt mai favorabilă decît cea înregistrată în cercetări similare 
derulate la nivel naţional.

Imaginea rezultată este a unui Banat plural cultural şi valoric, caracterizat de o 
comunicare interetnică fertilă, ce se pliază pe un tipar permisiv al relaţiei cu 
„celălalt”, format într-o istorie multiseculară în care convergenţele interetnice şi 
interconfesionale au fost mult mai numeroase şi au avut un ecou mult mai adînc 
decît înfruntările. 

am identificat o serie de factori responsabili în articularea unei anumite atitudini faţă 
de sine, dar şi faţă de grupurile etnice şi regionale, punînd în evidenţă existenţa unor 
variabile independente de status (îndeosebi cele legate de straturile generaţionale şi de 
mediile de rezidenţă) ce configurează orientări specifice autoreferenţiale sau faţă de 
alteritate: vîrstele mai înaintate şi mediul rural sunt însoţite de o atitudine mai reticentă 
(cuantificată prin medii ale ICCS mai modeste) faţă de grupurile vizate. 


