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Tema nr. 1 

ETNOPSIHOLOGIA – PENTRU O ARHITECTONICĂ 

INTERDISCIPLINARĂ 
 

➢ 1. Definiţie de lucru 

 

Etnopsiholgia este o ştiinţă hibridă, născută pe calea unei interdisciplinarităţi 

structurale, care se preocupă de studierea identităţii etnice. 

 

O astfel de derulare definiţională încearcă să răspundă la o întreită interogaţie, care 

va contura întreaga noastră călătorie prin destinul disciplinei: 

 

Interogaţie privitoare la obiectul de studiu 

al Etnopsihologiei (E): 

Teritoriul vizat de conţinutul răspunsului: 

CARE ESTE obiectul de studiu al E?  

 

– identitatea etnică (IE). 

CUM ESTE obiectul de studiu al E?  

 

– structura IE. 

DE CE ESTE configurată IE într-un mod 

particular?  

 

– factorii social-istorici ai formării IE. 

 

➢ 2. Hibridare sau interdisciplinaritate structurală? 

 

Pentru a situa dezbaterea asupra statului epistemologic al Etnopsihologiei pe solul 

cel mai fertil, se impune să ne întoarcem la începutul deceniului VIII, cînd, sub 

presiunea structuralismelor atotputernice în epocă, şcoala franceză de Psihologie a 

popoarelor a resimţit criza de identitate a disciplinei şi a inaugurat o serie de colocvii ce 

au pus în discuţie nucleul tare al statutului său ştiinţific1. S-au confruntat atunci două 

perspective majore: pe de o parte abordarea clasică, restrictivă, conform căreia, pentru 

a-şi revendica un statut ştiinţific autonom, Etnopsihologia, ca orice ştiinţă, trebuie să-şi 

fixeze o serie de „obiecte” de studiu individualizate, observabile şi formalizabile, un 

ansamblu de fenomene şi de legi proprii, pe de cealaltă parte o abordare mai largă, mai 

sintetică, integrativă, proprie unui demers preponderent hermeneutic, care fără să refuze 

imperativele perspectivei clasice, propunea un salt calitativ fecund în jurul conceptului 

de interdisciplinaritate structurală. În editorialul numărului II din 1971 al periodicului 

Ethnopsychologie, număr care va găzdui cele mai dense pagini asupra tematicii 

identităţii Psihologiei popoarelor, se recunoştea interiorizarea momentului de răscruce 

prin care trecea comunitatea etnopsihologilor, şi se aprecia că „deşi a primit de mult 

acordul publicului, [Etnopsihologiei, n. ns.] i-a fost refuzată susţinerea experţilor”, 

îndeosebi datorită ”ezitării principiilor”2 care au construit cîmpul de lucru al disciplinei. 

Se impunea, aşadar, o precizare a conceptelor, metodelor, a tipurilor de interogaţii care 

se cuvin asumate şi a celor care, deşi atrăgătoare, se cuvin de-acum ignorate. 

 
1 Cele trei colocvii de referinţă, care au marcat decisiv evoluţia disciplinei, şi care au contribuit la 

maturizarea sa, s-au desfăşurat la Universitatea Paris X, în decembrie 1970, apoi în februarie şi martie 

1971, iar cel din urmă în mai 1973. De atunci universitatea pariziană a devenit centrul cel mai însemnat al 

noii şcoli franceze de Etnopsihologie, orice reconstrucţie ulterioară avînd printre protagoniştii principali 

pe participanţii la dezbaterea iniţială, şi pe discipolii acestora. 
2 Ethnopsychologie, II / 1971, pg. 143. 
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Necesitatea exersării perspectivei clasice va fi susţinută de Marcel Boisot, care 

recunoscînd deschiderea multidisciplinară a Etnopsihologiei, invoca trei tipuri de 

interdisciplinaritate posibile, care să reunească resursele disciplinelor particulare într-o 

cercetare de factură etnopsihologică1: 

- interdisciplinaritatea liniară – cu un caracter cumulativ, în care, de exemplu, o 

lege existentă într-o disciplină îmbogăţeşte ansamblul formalizat al altei 

discipline (un fel de extensie „liniară”, în „planul disciplinelor”);  

- interdisciplinaritate structurală – un pas spre sinteză, prin care se realizează o 

generalizare pe o a „treia dimensiune”, ridicată „deasupra planului celorlalte”;  

- interdisciplinaritate restrictivă – în care se refuză „osmoza reciprocă” în 

schimbul unei întîlniri pe interfeţele disciplinelor (fig. 1). Astfel, influenţele 

mutuale se exercită prin stabilirea de constrîngeri reciproce, fiecare disciplină 

impunînd propriile sale limite cu care intră în relaţie cu „vecinele ei” (Boisot 

prezenta exemplul urbanismului, care îşi realizează interdisciplinaritatea pe 

„interfeţe”, limitat fiind de sociologie, demografie, ecologie, economie prin 

nivelele permise de concentrare a populaţiei, nivelul de zgomot, nivelul de 

investiţii şi resurse angajate şamd). 

 

Fig. 1 

          Zona „interzisă” 

         D2 

          interfaţa 

                        Zona „interzisă”  D1 

                                                        Zona de confluenţă         D3    Zona „interzisă” 

 

D4 

 Zona „interzisă” 

 

 

 Autorul francez pleda pentru o dezvoltare a Etnopsihologiei în două stadii 

succesive, cel al unei: 

I – interdisciplinarităţi liniare, în care conceptul de etnie reuneşte într-un spaţiu 

multidimensional, domeniile istoriei, sociologiei, geneticii, religiei, dreptului, 

lingvisticii; şi cel al unei 

II – interdisciplinarităţi structurale, dar numai în măsura în care va fi capabilă să 

răspundă propriilor sale ambiţii şi angajamente. 

 

 Termenul de interdisciplinaritate structurală rămînea, prin urmare, în viziunea 

lui Boisot, numai un deziderat, şi, totodată, aducea cu sine o anumită ambiguitate. 

Interdisciplinaritatea structurală nu putea fi înţeleasă, însă, doar în această manieră 

simplistă, declarativă, ci trebuia mers la rădăcina problemei, reprezentată de 

interferenţele dintre discursul ştiinţific, cel ideologic şi canonul definiţiilor statutului 

ştiinţific. Perspectiva integraţionistă a fost furnizată de J. R. Ladmiral2, care pleca de la 

două întrebări fundamentale: 

- Este Etnopsihologia o ştiinţă? 

- Dacă da, este o ştiinţă interdisciplinară? 

 A răspunde la aceste întrebări înseamna a recunoaşte prezenţa a două piedici 

care intervin în cursul formulării unor răspunsuri care se doresc coerente: 

 
1 M- Boisot – Les modeles în Ethopychologie, II / 1971, pg. 145-152. 
2 J. R. Ladmiral – Le discours scientifique în Ethopychologie, II / 1971, pg. 153-191. 
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- piedici de natură instituţională, regăsite în atitudinea tradiţional ostilă, chiar 

dacă nu declarativă, a departamentelor universitare la proiectele de natură 

interdisciplinară, fiecare facultate sau departament încercînd să-şi consolideze 

autonomia, prestigiul şi terenul de investigaţie pe un teritoriu „independent”, 

care să-i asigure dezvoltarea ulterioară (în primul rînd administrativă) fără 

imixtiunile „intruşilor”; 

- piedici de natură epistemologică, care sugerează ca prin însăşi definiţia sa, 

interdisciplinaritatea refuză un statut teoretic unitar sau unificabil. 

 

 Autorul francez aprecia că dacă cele două constatări dobîndesc o valoare 

axiomatică, concluzia logică este că Etnopsihologiei trebuie să i se refuze calificativul 

de ştiinţă. Dar cele două piedici derivă dintr-un sistem de reprezentări ideologice, 

identificate cu pozitivismul, devenite, în cheia lecturii socialului propusă de Michel 

Foucault, un fel de „formulări hegemonice” asupra discursului intelectual dintr-o 

anumită societate, transformate într-o adevărată lentilă deformată prin care se citeşte 

realitatea ştiinţifică. Aşadar, ştiinţa (îndeosebi cea umanistă) nu se reduce la un 

ansamblu de obiecte, fenomene, legi supuse constrîngerilor cuantificărilor, ci reprezintă 

teorii, perspective, care implică un demers calitativ. Aşa cum subliniase şi 

epistemologul vienez K. Popper, teoria nu trebuie privită ca un sistem de axiome reunite 

într-un întreg teoretico-deductiv, ci ca o sumă de enunţuri problematizabile, supuse 

necontenit examenului critic, experimental1. Prin urmare, progresul în ştiinţă nu trebuie 

identificat cu o acumulare stereotipă de cunoştinţe („legi”, „fenomene” etc), ci cu o 

îmbogăţire şi o restructurare progresivă graţie acestei problematizări, prin care teoria 

este deschisă unei întemeieri experimentale mereu mai cuprinzătoare şi mai nuanţate. 

Etnopsihologia respinge, astfel, reducţia pozitivistă şi se supune diferenţierii propusă de 

H. G. Gadamer între ştiinţele istorico-hermeneutice şi cele experimental-formale, 

ştiinţele umane revendicîndu-şi predominant cel dintîi rol2, căci obiectul lor nu este 

„natural”, iar metoda pe care o exersează – hermeneutică – nu este strict experimentală.  

 Ni se propune o epistemologie a interdisciplinarităţii care integrează demersul 

etnopsihologic, dar care redimensionează ideile lui Guy Michaud, un alt lider de şcoală 

din deceniile VIII-IX, care sugerase prezenţa a patru trepte terminologice ale 

interdisciplinarităţii3: 

- multidisciplinaritatea (mD) – juxtapunerea unor discipline diverse conform 

intereselor cercetării; 

- pluridisciplinaritatea (pD) – gruparea disciplinelor învecinate; 

- interdisciplinaritatea (iD) – cooperarea metodologică reală a discursurilor 

ştiinţifice centrate pe „probleme de frontieră” (les problémes carrefour); 

- transdisciplinaritatea (tD) – efortul de sinteză axiomatic şi de formalizare 

logico-matematică prin care s-ar împlini dezideratul localizării unui „adevăr 

general” valabil prin intermediul unei teorii generale a sistemelor. 

 

 Astfel, dacă primul nivel, cel al multidisciplinarităţii (mD) nu este specific 

problematicii etnopsihologice, fiind realizat sub semnul aditivităţii disciplinare, cel din 

urmă, transdiciplinaritatea (tD), reprezintă „o speranţă ideală de convergenţă 

epistemologică” nerealistă4, pe care deceniile care au trecut de la lansarea acestei 

dezbateri au invalidat-o drastic. J. R. Ladmiral analizează versiunile mediane ale 

 
1 K. Popper – În căutarea unei lumi mai bune, Humanitas, Bucureşti, 1998, pg. 11-40. 
2 H. G. Gadamer, apud. J. R. Ladmiral, op.cit., pg. 164. 
3 G. Michaud – Note sur le concept d’interdisciplinarité, OCDE, Paris, 1969. 
4 J. R. Ladmiral, op.cit., pg. 178. 
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interdisciplinarităţii, introducînd conceptul de cîmp problematic, înţeles ca şi teritoriu 

de probleme şi instrumente de sondare a răspunsurilor la problemele formulate. 

 

   

 

                            D1                    D2 

                                                                                                            Fig.2 

 

  

                            pD = D1          D2  

 

  

 D1                 D2  

Fig.3 

 

 

 

 

  

 

 

                                           D1                              D2 

 

 Dn                                                                    Dn 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                              D3                                                     Fig. 4 

 

                                                                                                            

etapa1:  pD = D1         D2  

 

etapa2: problemă aporetică                          iD = D1
 

 D2 

 

etapa3: disciplină nouă D3; cîmp problematic nou Dn = D1+D2. 

Notele specifice ale pD şi ale iD: 
pD ID 

- presupune acumularea; 

- reprezintă o categorie 

didactică; 

- reprezintă o categorie 

preparatorie a iD. 

- presupune specializarea; 

- reprezintă o categorie de 

cercetare; 

- este singura 

interdisciplinaritate veritabilă, 

valorificînd resursele iD 

structurale propuse de Boisot. 

iD = D1
 

 D2 

 

iD 
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În cazul Etnopsihologiei, care reuneşte un cîmp problematic de extremă 

complexitate (identitatea etnică), se impune depăşirea etapei 1 (pD, fig 2), pentru a se 

ajunge în faţa unei probleme aporetice [problemă înţeleasă ca o dificultate greu de 

depăşit, care nu poate fi soluţionată apelînd la reunirea cîmpurilor problematice aferente 

domeniilor autonome de acelaşi nivel, impunînd inovarea şi saltul calitativ] (iD, fig. 3). 

Se depăşeşte, astfel, simplul cadru de colaborare dintre discipline şi se ajunge la 

creearea unei discipline noi (D3), mai profunde, ce construieşte un cîmp problematic 

nou (Dn), care este mult mai larg şi în alt plan al abordării decît domeniile iniţiale D1 şi 

D2 (fig.4). 

 

Aşadar, cîmpurile problematice particulare care au în vizorul lor problema 

aporetică a identităţii etnice (şi ne referim îndeosebi la istoria mentalităţilor, 

antropologia culturală, literatura comparată, sociologia istorică şi politică, psihologia 

socială, lingvistica, semiologia) construiesc un domeniu nou, propriu unei noi 

discipline, „Etnopsihologia”, care este mai vast şi mai complex decît cîmpul 

problematic al domeniilor angajate în această colaborare, aducînd chiar o zonă de 

noutate semnificativă (Dn) [vom vedea, în paginile următoare, că ne vom referi 

îndeosebi la auto şi heteroimaginile etnice furnizate de maniera de lectură imagologică]. 

Filosoful francez conturează în acest mod profilul unei Etnopsihologii de largă 

extensie, cu un cîmp problematic specific, privită ca ştiinţă fenomenologică, care 

construieşte descrieri şi interpretări proprii abordărilor istorico-hermeneutice. Totodată, 

sugerează şi cîteva direcţii de studiu, care s-au dovedit fecunde în anii ce au urmat1: 

- identitatea culturală;  

- contactul şi schimburile interculturale; 

- Europa ca şi unitate culturală, printr-o abordare complementară practicii 

politice şi teoriilor politologice; 

- minorităţile etnice.  

Cît priveşte denominaţia disciplinei, ne aflăm din nou în registrul ambiguităţii, 

întrucît: 

- nu este vorba numai de un dialog între două ştiinţe particulare; 

- termenii nu sunt comutabili; 

- cîmpul problematic este incomparabil mai vast decît ar putea să se presupună 

de către neiniţiaţi, tocmai din acest motiv propunîndu-se o „re-botezare” a 

disciplinei în Etnoantropologie, sugerîndu-se, astfel, deschiderea considerabil 

lărgită a perspectivei sale, probînd caracterul inovator rezultat în faţa unei 

probleme aporetice de o asemenea profunzime. Constatarea se întîlneşte cu 

observaţiile epistemologilor de astăzi, care recunosc prezenţa inovaţiei în 

ştiinţele sociale, cel mai adesea, „la intersecţia dintre discipline”2.  

  Deşi reticenţi în faţa operaţionalizării obsesive a conceptului de 

interdisciplinaritate (care a generat şi o serie de excese de instrumentalizare), M. Dogan 

şi R. Phare susţin, în esenţă, acelaşi tip de demers. Fragmentarea neîntreruptă a ştiinţelor 

sociale în specializări înguste, proprie dezvoltării iniţiale, a fost urmată de recombinări 

ale specialităţilor în mod transversal, în cîmpuri hibride. Specializarea, care generează 

fragmentarea disciplinară, are limite naturale, iar cercetările care inovează trebuie să 

recombine fragmentele domeniilor hibride, tocmai în virtutea paradoxului densităţii, 

 
1 Ibidem, pg. 187. 
2 A se urmări viziunea exprimată într-un întreg volum care s-a impus în dezbaterile epistemologice asupra 

interdisciplinarităţii: Mattei Dogan şi Robert Phare - Noile ştiinţe sociale. Interpenetrarea disciplinelor, 

trad.rom. la Ed. Alternative, Bucureşti, 1997.  
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care afirmă că dacă un număr foarte mare de oameni de ştiinţă investighează o 

disciplină, inovaţiile majore s-au produs deja1. Aşadar, Etnopsihologia răspunde unei 

probleme aporetice (identitatea etnică), recombinînd zonele interogative disciplinare 

centrate pe problematica identitară, produce o sinteză pe calea unei interdisciplinarităţi 

structurale, delimitează un cîmp problematic distinct, cu un remarcabil potenţial de 

înnoire şi inovare, şi devine, astfel, altceva decît vechea şi (consumata) „Psihologie a 

popoarelor” de odinioară. 

 

➢ 3. Conceptul de etnie 

 

O incursiune terminologică de neevitat o constituie studiul bilanţ al disciplinei din 

acelaşi număr al revistei de Psihologie a popoarelor, redactat de G. Michaud2. Firesc, 

conceptul central, cel de etnie, are parte de un tratament special, din perspectiva 

lingvisticii. Redactată în termeni de lexeme şi seme (şiruri de termeni şi ariile lor 

semantice), definirea etniei se realizează prin juxtapunerea semnificaţiilor celor mai 

multe concepte alternative, înscrise într-o serie paradigmatică (precum popor, populaţie, 

rasă, şamd, v. fig. 5). Dacă „teritorialitatea” apare la toate conceptele înrudite, etnia se 

diferenţiază nuanţat de fiecare. Astfel, se diferenţiază de rasă prin trăsăturile somatice, 

şi se poate substitui, cu prudenţă, „poporului”, care are o arie semantică mai vagă, 

întrucît nu se defineşte explicit prin „conştiinţa de sine” şi „trăsăturile voluntare”. 

Oricum, etnia rămîne cea mai bogată articulare semantică, mai bogată decît „naţiunea”, 

care nu răspunde criteriului limbii. Acest criteriu se dovedeşte a fi determinant în 

definirea etniei. Avem, aşadar, o definire a etniei nu atît ca realitate „naturală”, ci ca şi 

construcţie culturală realizată prin predominanţa factorilor sociali şi istorici, elementul 

lingvistic deţinînd un rol de prim plan3. Este o perspectivă care este tot mai des 

împărtăşită şi pentru care vom opta în paginile următoare. 

 

Reţinînd tocmai preponderenţa elementelor de natură culturală, cea mai influentă 

definiţie prin enumerarea notelor noţiunii de „etnie”, furnizată de John Hutchinson şi 

Anthony D. Smith, izolează şase înţelesuri complementare4: 

- un nume propriu, care identifică şi exprimă esenţa comunităţii; 

- un mit al unui strămoş comun, construit la nivelul imaginarului social, în care 

este introdusă ideea originilor comune şi a unui organism colectiv înzestrat cu 

un destin istoric special; 

- o memorie comună împărtăşită de către membrii comunităţii, cu ritualuri 

proprii, eroi şi evenimente comemorative; 

- elemente culturale adînc impregnate, deseori implicite, precum religia, normele 

sociale, limba; 

- legătura cu un pămînt al străbunilor (homeland), nu neapărat ocupat fizic de 

etnie, dar care construieşte un ataşament simbolic adînc între membrii 

comunităţii şi locul sacru al originilor;  

- un sens al solidarităţii comunitare. 

 
1 Mattei Dogan, Robert Phare, op.cit., pg. 8. 
2 G. Michaud – Architectures în Ethnopsychologie, II / 1971, pg. 311-333. 
3 Rolul central al limbii în definirea etniei este recunoscut şi de un analist al fenomenului de talia lui E. J. 

Hobsbawm – Naţiuni şi naţionalism, CEU Press – Arc, Chişinău, 1997, pg. 156. 
4 J. Hutchinson, A.D. Smith – Ethnicity, Oxford University Press, Oxford - New York, 1996/2018, pg. 6-

7. 
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fig. 5 

 

G. Michaud: 

Serie paradigmatică →Conceptul de etnie (ariile semantice ale diferitelor 

„colectivităţi”)1 

 

 
Lexeme  

 
 Seme 

Populaţie  Popor Rasă Etnie Naţiune Naţionalitate Stat 

Trăsături 

somatice 

0 (1) 1 (1) 0 0 0 

Limbă 0 (1) 0 (1) 0 0 0 

Obiceiuri 0 (1) 0 1 1 0 0 

Norme 

juridice 

0 (1) 0 1 1 1 1 

Instituţii 

politice 

0 (1) 0 0 1 (1) 1 

Instituţii 

socio - 

economice 

0 (1) 0 1 0 0 (1) 

Educaţie 0 (1) 0 1 1 1 (1) 

Artă-

literatură 

0 (1) 0 1 1 0 0 

Filosofie 0 (1) 0 1 1 0 0 

Religie 0 (1) 0 1 1 0 (1) 

Geografie 
(teritoriu) 

1 1 (1) 1 1 1 1 

Istorie 0 1 (1) 1 1 1 1 

Conştiinţă de 

sine 

0 0 1 1 1 1 1 

Voinţa de a 

trăi 

0 0 1 1 1 1 0 

 
- sistem de evaluare binar, unde 0 / 1 = prezenţa / absenţa semei pentru fiecare lexem în parte;  (1) = 

prezenţă nuanţată... 

 

 

Hotărîtoare în definirea etniei sunt, astfel, identificările subiective ale membrilor 

comunităţii cu destinul colectiv al „patriei”, aflate mai degrabă în registrul realităţilor 

subiective, decît al celor „obiective”. Ideea de proiect comunitar este susţinută şi de 

etnologul francez Jean Cuisenier, care defineşte etnicitatea ca fiind „acel ceva prin care 

un popor are identitate ca popor, (şi care, n.ns.) nu rezidă nici în limbă, nici în teritoriu, 

nici în religie, nici în cutare sau cutare particularitate, ci în proiectul şi activităţile ce 

dau sens folosirii limbii, stăpînirii unui teritoriu, practicărilor obiceiurilor şi riturilor 

religioase. Iar ceea ce se înţelege astăzi, după două milenii şi jumătate, prin etnii  (de la 

etnos = popor în greacă, n.ns.) sunt într-adevăr comunităţile care posedă un anume 

patrimoniu cultural, pe care-l transmit din generaţie în generaţie, pentru a se proiecta 

în viaţa actuală, pentru a da valoare identităţii lor şi pentru a o face cunoscută, uneori 

prin bombe şi arme (subl. ns.).2”                                                                               

 

 

 
1 apud. G. Michaud – Un concept à définir : l’ethnie în Ethnopsychologie, II , 1971 ; pg : 193-204 ;  a se 

vedea şi G. Michaud (sous la direction de) – Identités collectives et relations inter-culturelles, Complexe, 

Bruxelles, 1978, pg. 111-124, dar şi G. Michaud; E. Marc (Lipiansky) – Vers une science des 

civilisations?, Complexe, Bruxelles, 1981, cap. Semiotique et civilisation, pg. 99-154.                  
2 J. Cuisenier – Etnologia Europei, Institutul European, Iaşi, 1999, pg. 14. 
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 fig. 6 
 

 -  - membrii propriu-zişi ai „colectivităţii”  

 -           „etnie”     -       

 -                            - 

         note      

[v. matricea de mai sus] [românii, de exemplu],  iar la „civilizaţie” clasa de obiecte poate deveni, de 

exemplu,  „civilizaţia sud-est-europeană”.                                                    

conţinutul noţiunii            clasa de obiecte 

 

 Noţiunea de „civilizaţie” are o extensie mai largă decît cea de  „etnie”, întrucît 

are o notă mai puţin [limba], în rest prezentînd o arie semantică practic identică1 (fig. 6). 

Conceptul de civilizaţie este însă greu operaţionalizabil, Etnopsihologia 

instrumentalizîndu-l pe cel de etnie.  

 

➢ 4. Terminologie derivată. Problematică. Imperativul recuperării istoricităţii 

 

Conceptele alternative cu care lucrează Etnopsihologia derivă dintr-un 

concept-părinte încărcat cu halou semantic difuz, o adevărată „nebuloasă primitivă”2 – 

sufletul popoarelor –, care se naşte şi se propagă odată cu ideologia romantică, dar care, 

în pofida influenţei pe care a exercitat-o mai bine de un secol în discursul cultural, a fost 

treptat evitat datorită impreciziei pe care o aduce cu sine. Cele mai însemnate concepte, 

promovate la diferite nivele de complexitate, sunt: 

 

• Imagine / imaginar  - care în funcţie de gradul de generalitate la care se 

exprimă, poate fi: 

• reprezentarea pe care o comunitate etnică şi-o constuieşte despre ea 

însăşi (auto-imaginea) sau despre altă comunitate etnică (hetero-

imaginea); 

• reprezentarea pe care un strat semnificativ al unei comunităţi etnice şi-o 

elaborează despre sine sau despre un alt strat semnificativ al acesteia.  

Imaginarul reprezintă ansamblul reprezentărilor multinivelare produse de 

o comunitate etnică; i se asociază calificativul de social / etnic pentru a i se 

sublinia extensia şi dimensiunea sa colectivă. 

 

• Stereotip 

• „opinie gata formată, clişeu”3, presupune reducerea imaginii la cîteva 

trăsături proeminente, în general puţin structurate, care formează un fel 

de „caricatură a realităţii vidată de conţinutul său real şi complex”4. Este 

caracterizat prin rigiditate, simplificare extremă, este încărcat cu o 

afectivitate în general negativă, de unde definirea sa de către reputatul 

psiholog social Otto Klineberg ca şi o „gîndire autistă, independentă de 

realitatea exterioară”5. Stereotipul etnic se focalizează asupra unui grup 

etnic. 

 
1 A se vedea Fernand Braudel – Gramatica civilizaţiilor, Meridiane, Bucureşti, vol. I, 1994, pg. 25-57; 

unde sunt descrise civilizaţiile ca „spaţii, societăţi, economii şi mentalităţi colective”. Asupra abordării 

istoricului francez vom reveni pe larg. 
2 G. Michaud – Architecture, pg. 312. 
3 Cf. dicţionarului „Larousse”, ed. 1995, pg. 963. 
4 S. Marandon, apud. G. Michaud, op.cit., ibidem. 
5 O. Klineberg - Psychologie sociale, P.U.F., Paris, 1963. 
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• Mentalitate (naţională sau etnică) 

• Definind-o ca un „ansamblu de credinţe şi habitudini 

mentale ce informează şi comandă gîndirea unei colectivităţi”1, G. 

Bouthoul aprecia că mentalitatea reprezintă „elementul cel mai 

ireductibil” ce permite definirea unei societăţi, manifestîndu-se sub 

forma unei „sinteze vii şi dinamice”, infiltrată în structura de 

personalitate a fiecăruia dintre membrii săi, determinîndu-le modul de 

acţiune şi gîndire. Prin această „viziune globală asupra lumii”, 

mentalitatea devine un „condensat interiorizat al vieţii sociale” ce se 

proiectează asupra personalităţii ca întreg, accentuînd dimensiunile 

intelectuale şi cognitive ale acesteia2. 

  Adjectivul „naţional” sau „etnic” delimitează tipul de macrogrup vizat, 

definitorie rămînînd dimensiunea sa colectivă. Destinul termenului de mentalitate a 

cunoscut o largă afirmare în cadrul demersurilor ştiinţifice lansate de către Şcoala de 

la Annales, şi tocmai datorită vocaţiei sale de descoperire îndelung exersate îl vom 

trata ca un concept-călăuză în dezvoltarea epistemică ulterioară.  

 

• Caracterul (naţional sau etnic) 

• „Ansamblul modurilor obişnuite de a simţi şi acţiona ce disting un 

individ (subl. ns.) de altul”3. Cu o arie semantică apropiată celei de 

mentalitate, caracterul se particularizează prin dimensiunea sa 

individuală, dar poartă cu sine o doză ridicată de ambiguitate, dovadă şi 

definiţiile sale parţial divergente4: 

o La Senne: „ansamblu de dispoziţii congenitale ce formează 

[scheletul mental] al omului”. 

o Roger Mucchielli: „formă dinamică, psihofiziologică (sau 

somato-psihică) de comportamnte posibile”. 

Indiferent dacă accentul este pus pe dimensiunea intelectuală sau somatică, 

caracterul reprezintă o sinteză a diferitelor dimensiuni ale personalităţii şi se înfăţişează 

sub forma unei configuraţii sau structuri articulate. Dacă se extrapolează trăsăturile 

distinctive ale acestei structuri la o colectivitate determinată (etnică sau naţională, în 

cazul nostru) se naşte conceptul de „caracter naţional” sau etnic, accepţie cu care 

termenul a fost operaţionalizat de către Otto Klineberg. 

 

• Personalitatea de bază 

• Este definită de M. Dufrenne ca şi  „configuraţia psihologică particulară 

a membrilor unei societăţi date, care se manifestă printr-un anumit stil de 

viaţă (subl. ns.), asupra căruia indivizii îşi croiesc mai apoi propriile 

variante singulare”, sau „ansamblul trăsăturilor de personalitate pe care 

individul le primeşte de la societatea în care trăieşte ca model (subl.ns.) 

în cursul socializării”5. Abordările psihanalitice şi cele etnologice au stat 

la baza elaborării conceptului în Statele Unite, evoluţie care i-a asigurat 

şi combustia cu o serie de influenţe inconştiente provenite din procesul 

socializării, accentuînd centralitatea ideii eredităţii sociale. Fiind vorba 

 
1 Cf. Larousse, ed. 1995, pg. 647. 
2 G. Bouthoul – Les mentalites, PUF, Paris, ed. 1988, pg. 11. 
3 Cf. Larousse, ed. 1995, pg. 184-185.  
4 G. Michaud, op.cit., pg. 314-315. 
5 Ibidem, pg. 315. 
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de un tip de personalitate, conceptul este mai larg decît caracterul (parte 

a personalităţii), dar mai vag din punctul de vedere al extensiei sale, 

întrucît grupul asupra căruia se aplică este numit cu termenul generic, 

dificil de circumscris, de „societate”. 

• Conform convenţiilor de mai sus, personalitatea bază reprezintă suma 

trăsăturilor specifice identificate la toţi membrii unei societăţi 

determinate, rezultantă care îngăduie, la limită, să distingem, bunăoară, 

între comportamentul tuturor românilor şi cel al germanilor într-o situaţie 

dată. 

• În schimb personalitatea modală este cea care se regăseşte cel mai 

adesea la cea mai mare parte dintre membrii unei societăţi, reprezentînd, 

aşadar, un portret tendenţial.  

 

• Etnotipul  

• P. Griéger îl descrie ca fiind „o sinteză de proprietăţi generale ce 

formează substructura etniei”, iar B. Guillemain ca „un ansamblu de 

conduite legate între ele, repetabile şi descriptibile obiectiv, stabile şi 

generale într-o populaţie dată”1. Fie că este definit în termeni de 

proprietăţi sau de conduite, etnotipul ipostaziază o individualitate 

colectivă ce reuneşte trăsături tipice. 

Toate conceptele evocate au o istorie a lor, strîns legată de istoria disciplinei. 

Multe – mai ales cele din urmă (caracterul naţional, personalitatea de bază, etnotipul) - 

nu mai sunt astăzi decît un fel de metafore fertile de cunoaştere, fără să-şi mai revendice 

statutul de obiecte de studiu, puternice şi autonome. Rămîn, însă, pe mai departe, 

elemente desţelenitoare ale cunoaşterii, prin intuiţiile pe care le oferă şi prin stabilizarea 

unui prim nivel de reunire a datelor de teren, care îngăduie, mai apoi, derularea unor 

cercetări intensive mai profunde şi mai riguroase.   

 

• Problematică. Imperativul recuperării istoricităţii 

 

Se cuvin depăşite abordările unilaterale conform cărora se poate pune în 

evidenţă un determinism univoc, de tipul celui invocat de culturalismul american sau de 

către caracterologia europeană. Dacă în primul caz se insista asupra modului în care, cu 

necesitate, o anumită configuraţie mentală, un anumit mod de a privi lumea, un 

ansamblu de credinţe transpuse în atitudini şi conduite sunt, toate, produsul unei culturi 

prin intermediul instituţiilor primare şi secundare în cadrul procesului de socializare; în 

cel de-al doilea caz cultura proprie unei arii de civilizaţie este înţeleasă ca fiind expresia 

cea mai subtilă şi adîncă a unei anumite configuraţii a „caracterului etnic” sau a 

„mentalităţii naţionale”. Prin urmare, relaţia cultură-personalitate trebuie privită ca un 

dualism activ, în care schimburile şi influenţele modelatoare sunt reciproce. Un astfel de 

imperativ avea să fie formulat de Guy Michaud şi Edmond Marc (Lipiansky), în 

tentativa lor de a construi o teorie a civilizaţiei, prin sugestia oferită de a înţelege 

raportul civilizaţie (cultură) / popor (etnie) în termenii unei omologii, asemeni raportului 

stabilit între creaţie (operă) şi autorul său2: 

 

                          subiect colectiv    subiect individual 

 
1 apud. ibidem, pg. 315. 
2 G. Michaud; E. Marc (Lipiansky) – Vers une science des civilisations?, Complexe, Bruxelles, 1981, pg. 

101-105. 
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                    E              A 

                   -----   =    ----- 

                    C             O 
                                 „obiect” creat   „obiect” creat 

 

 Pentru descifrarea raportului etnie / cultură (civilizaţie), G. Michaud propune 

metafora arhitecturii, cea care „desemnează acel ansamblu complex de tradiţii, 

instituţii, opere, acel edificiu mereu în construcţie (subl.ns.), prin care comunitatea 

naţională sau etnică se proiectează fără încetare, se modelează, se descoperă pe sine, se 

afirmă şi se realizează, prin orchestrarea virtualităţilor sale şi prin care, asemenea 

arhitectului aplecat asupra operei, se mobilizează să introducă un sistem de relaţii şi de 

proporţii ce poate să exprime propriile sale valori şi concepţia sa asupra lumii, pe scurt, 

acel stil particular graţie căruia se poate recunoaşte o civilizaţie”1. Calea de cunoaştere 

adecvată nu poate fi decît o arhitectonică interdisciplinară, în care Etnopsihologia se 

prezintă întocmai ca un „cîmp magnetic”2 în care vin să  interfereze, alături de ştiinţele 

psihologice ce studiază subiectul colectiv, celelalte ştiinţe sociale ce se preocupă de 

obiectul creat (antropologia culturală, sociologia istorică şi politică, etnologia, 

semiotica şamd). Esenţial într-un astfel de demers rămâne recuperarea istoricităţii, 

exerciţiu fundamental al Etnopsihologiei, întrucît peisajul mental al unei comunităţi 

etnice / naţionale nu poate fi dezvăluit fără o cunoaştere prealabilă a influenţelor istorice 

succesive, deci fără surprinderea dinamicii evenimenţiale, conjuncturale, şi, mai ales, 

fără luarea în considerare a presiunilor „permanenţelor”. 

 

• Personalitatea etnică privită ca şi concept operaţional 

 

 Pornind de la o constatare din registrul evidenţelor: „este un fapt al observaţiei 

curente că grupurile etnice, mici sau mari, prezintă un ansamblu de trăsături comune 

relativ stabile”3, G. Michaud propune conceptul-sinteză de personalitate etnică, ce 

poate fi definit prin intermediul a patru principii distincte reunite4: 

- principiul de comprehensiune – 1 - precizînd trăsăturile particulare (factori 

sau proprietăţi psihologice ori somatice); 

- principiul de extensie – 2 – reţinînd acele trăsături comune membrilor unui 

grup considerat; 

- principiul de coerenţă – 3 – construind ansamblul trăsăturilor, mai mult sau 

mai puţin structurat; 

- principiul de permanenţă – 4 – recunoscînd relativa stabilitate a ansamblului 

în confruntarea cu diverse contexte situaţionale. 

 Personalitatea etnică - nucleul cel mai puternic al identităţii etnice - constituie 

însă, înainte de toate, o imagine (auto)referenţială, o reprezentare socială complexă, ce 

dobîndeşte un rol comunitar vital în confruntarea cu istoria. Aşadar, personalitatea 

etnică nu este un concept substanţial. Obiecţia legitimă, conform căreia ceea ce se 

probează la nivel individual ca şi configuraţie a personalităţii nu poate fi extrapolat la 

grupul integrator, poate fi depăşită printr-un transfer care nu mai este ilicit, prin 

vehicularea reprezentărilor sociale despre personalitatea de grup. Reflexia identitară se 

 
1 G. Michaud – Architecture, pg. 319. 
2 Ibidem, pg. 321. 
3 P. Griéger – La caractérologie ethnique, PUF, Paris, 1961. 
4 G. Michaud, op.cit., pg. 324. 
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elaborează în cîmpul problematic hibrid al Etnopsihologiei prin intermediul conceptelor 

liant mentalitate, reprezentări sociale, imaginar social,  care provin dinspre disciplinele 

de origine, dar care sunt înzestrate cu alte resurse semantice şi instrumentale în noul 

demers epistemic. În capitolele următoare vom acorda un rol privilegiat conceptului de 

imaginar social, deoarece este recunoscut şi operaţionalizat în cadrul fiecărei 

subdiscipline participante la această interdisciplinaritate structurală. 

 


