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RECENZII

O carte în dezbatere: Daniel David, 
Psihologia poporului român. Profilul psihologic al 
românilor într‑o monografie cognitiv‑experimentală, 
Editura Polirom, Iaşi, 2015

Responsabilatea şi curajul recuperării 
unei teme sensibile, dar necesare

Ideea profesorului Daniel David de a realiza o amplă monografie cu privire la psihologia 
poporului român şi la profilul său psihologic, ca replică la distanţă de mai bine de un secol 
la lucrarea lui Constantin Rădulescu‑Motru, mi s‑a părut de la bun început îndrăzeanţă şi 
cuceritoare. Despre preocupările domniei sale în această direcţie am citit pentru prima dată 
pe HotNews.ro la sfârşitul lunii martie şi am înţeles imediat că demersul său răspunde unor 
nevoi fundamentale actuale ale românilor: identitare, culturale şi de autocunoaştere. Am 
decis imediat să îl invit pe prof. dr. Daniel David la o conferinţă publică pe care am 
organizat‑o la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la care au participat peste 700 de 
persoane. Am aflat cu acest prilej şi apoi, după apariţia volumului Psihologia poporului 
român, am înţeles că lucrarea propusă de autor are un fundament teoretic consistent, 
incluzând lucrări clasice/paradigmatice, studii directe şi indirecte moderne cu privire la 
psihologia poporului român, replici/dezvoltări ale unor cercetări internaţionale recente 
realizate cu o metodologie consacrată, care permite comparaţii variate cu alte popoare.

Contextul apariţiei volumului

Trăim astăzi într‑o lume globalizată în care ţările/culturile îşi sporesc interacţiunile şi 
interdependenţele, indiferent de distanţa geografică, astfel încât ceea ce se întâmplă într‑o 
parte a lumii are efecte şi în restul acesteia. Fizicienii teoriei haosului admit astăzi că în 
orice sistem dinamic, diferenţe iniţiale mici pot duce, în timp, la consecinţe mari neprevăzute 
(vezi butterfly effect). La rândul lor, economiştii semnalează faptul că sistemele economice 
naţionale pot fi extrem de sensibile la modificările relativ mici ale unor decizii politice sau 
la fluctuaţiile bursei dintr‑o altă ţară. În fine, procesul integrării europene şi dezvoltarea 
identităţii europene nu au produs aşteptata anulare sau diluare a identităţilor naţionale, 
conform teoriei multiculturalismului, ci un reviriment al lor şi un interes ştiinţific în creştere 
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faţă de această problematică. Este la fel de adevărat faptul că, atât la nivel individual, cât 
şi la nivel grupal, ceilalţi ne servesc ca oglindă în care ne reflectăm propria imagine, pe 
care o validează mai mult sau mai puţin, iar autocunoaşterea nu poate face abstracţie de 
perspectiva celorlalţi, fără a genera stări şi procese patologice.

Dacă monografiile anterioare au apărut într‑un moment semnificativ al evoluţiei istorice 
a naţiei române, cum afirmă Daniel David (2015), cele ale lui Drăghicescu şi Rădulescu‑Motru 
înainte momentului Marii Uniri de la 1918, cea a lui Ralea înaintea marii crizei economice 
interbelice şi cea a lui Vulcănescu în preajma celui de‑al Doilea Război Mondial, nici cea 
de faţă nu face excepţie de la această regulă. Ea a fost concepută şi realizată de‑a lungul 
unui întreg deceniu (2005‑2015), pe fundalul preocupărilor românilor pentru intrarea în 
spaţiul comunitar.

Daniel David a sesizat o lipsă inacceptabilă a continuităţii sintezelor româneşti complexe 
şi comprehensive cu privire la studiul psihologiei poporului român. Deşi studiile empirice 
cu privire la psihologia poporului român nu lipsesc de‑a lungul ultimului secol, ele nu au 
atins anvergura unei monografii exhaustive sau au fost subsumate preponderent abordării 
emice (din interiorul populaţiei) şi, foarte rar, celei etice (din afara culturii analizate) sau 
compa rative (emic‑etic). Monografia propusă specialiştilor, studenţilor şi publicului larg 
repară această „nedreptate istorică”, oferind spre analiză o sinteză actuală, excelentă a 
literaturii româneşti şi internaţionale. Prin natura sa aplicativă, prin implicaţiile sale euristice 
ştiinţifice, prin şansa la o mai bună autocunoaştere oferită românilor, prin contribuţia la 
cunoaşterea mentalităţii şi identităţii naţionale a românilor şi sugestiile privind căile posibile 
de actuali zare a potenţialului românesc, monografia îndeplineşte toate condiţiile pentru a 
deveni o lucrare reper în domeniu.

Întrebările introductive ilustrează foarte bine contextul apariţiei ideii realizării acestei 
lucrări, al motivaţiei şi competenţelor autorului ei. Se evită astfel riscul apariţiei unor critici 
sau interpretări nefondate, care ar putea însă umbri atmosfera din jurul lansării volumului. 
Poate că unii colegi „binevoitori” se vor fi întrebat: „Cum de a abordat un asemenea 
subiect?” sau vor fi spus: „E curajul neofitului!”. Intuind parcă acest gen de întrebări şi 
comentarii, autorul încheie inspirat introducerea cu răspunsul la întrebarea: „De ce eu?”. 
Daniel David îşi ia astfel măsurile de precauţie bine cumpănite ale cercetătorului care ştie 
foarte bine să‑şi evidenţieze şi să‑şi utilizeze expertiza, resursele şi să‑şi delimiteze clar 
domeniul de competenţă şi tema de cercetare. Dincolo însă de răspusul lămuritor oferit, 
apreciem că domeniile ştiinţifice nu se pretează teritorializării, iar dacă teritorializarea se 
produce totuşi, uneori, atunci este necesară şi acţiunea opusă, cea a deteritorializării.

Principalele axe şi dimensiuni ale demersului monografic

Combinând demersul empiric, fenomenologic şi hermeneutic, trecând peste fricile şi 
prejudecăţile care au acompaniat, au parazitat sau chiar au paralizat cunoaşterea în domeniul 
social, Daniel David demonstrează faptul că psihologia cognitivă interculturală matură se 
pretează la un demers constructiv comparativ, dominant etic, pe baza unor metode inter‑
naţionale. Autorul a identificat câteva studii cu impact major în psihologie ale unor autori 
care au investigat pe un număr mare de ţări/culturi valorile şi stereotipurile specifice 
naţionale (de exemplu, Terracciano, Abdel‑Khalek et al., 2005; Hofstede, 2001), din care 
analiza cazului românesc lipsea, a „corectat” această omisiune şi, pe baza analizelor 
secundare numeroase, a realizat diverse comparaţii între români şi alte popoare/culturi 
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pentru a întelege ce ne apropie şi ce ne îndepărtează de acestea. De asemenea, a sintetizat 
un număr uriaş de publicaţii şi rezultate ale unor studii româneşti.

Coordonatele principale ale lucrării se structurează pe mai multe axe, astfel:
a. Axa trecut‑prezent. Autorul face o prezentare sumară a istoriei cu suişuri şi coborâşuri 

a Völkerpsychologiei şi a evoluţiei ei spre psihologia socială, culturală şi interculturală. 
Sunt evidenţiate sintetic principalele etape ale dezvoltării domeniului, numeroasele limite 
depăşite şi cele trei mari abordări metodologice actuale: empirică, hermeneutică şi 
fenomenologică, cu diversele lor combinări posibile. O sumară trecere în revistă a 
lucrărilor cu privire la psihologia poporului român este realizată în baza următoarei 
taxonomii: lucrări clasice/paradigmatice, cercetări punctuale directe şi analize indirecte 
asupra psihologiei românilor. O atenţie mai mare capătă ulterior doar câteva dintre contribu‑
ţiile devenite clasice (Rădulescu‑Motru, Drăghicescu, Ralea, Vulcănescu şi Buricescu).

b. Axa fundamentelor teoretice şi metodologice. După precizarea conceptelor de rasă, 
etnicitate, naţionalitate şi popor sunt discutate principalele teorii care fundamentează 
monografia şi efortul realizării profilului psihologic al românilor: teoriile multimodale, 
teoria procesării informaţiilor, teoria psihometrică, teoria stereotipurilor, teoria atributelor 
centrale şi periferice. Psihologia socială a lui Brehm şi Kassin (1990) pare să fi inspirat 
excesiv prezentarea teoriei stereotipurilor şi cea a atributelor centrale, care se pretau la 
analize mai specifice din perspectiva imaginilor stereotipice şi a teoriei reprezentărilor 
sociale pornind de la lucrările lui Bourhis şi Leyens (1997), Abric (1984, 1995), Flament 
(1987, 1995) etc.

 Fundamentele metodologice pornesc de la analiza multinivelară (cognitiv, computa‑
ţional‑biologic, implementaţional etc.) şi multi‑, inter‑ şi/sau transdisciplinare (de 
exemplu, psihologie‑cultură, filosofia minţii – biologie, neuroştiinţe etc.). Rămâne însă 
întrebarea: care au fost criteriile de includere a studiilor/revistelor integrate în analizele 
secundare numeroase? Studiile cercetătorilor din sudul, centrul şi vestul ţării par a fi 
mult mai bine ilustrate în volum, iar cele din estul ţării mai puţin, deşi ele nu lipsesc. 
Analiza lor ar fi putut îmbogăţi cu siguranţă analizele secundare şi concluziile formulate.

c. Axa abordării empirice şi fenomenologico‑hermeneutice include cele trei capitole distincte. 
Autorul reuşeşte să sintetizeze şi să integreze un număr extrem de mare de date care cu 
siguranţă vor servi explicativ multor demersuri aplicative viitoare în ştiinţele sociale. 
Rezultatele a trei studii proprii noi sunt alăturate analizelor secundare numeroase şi 
integrate într‑o structură cu multe ramificaţii, extrem de complexă.

Primul capitol aplicativ prezintă valorile, normele şi axiomele socioculturale specifice 
românilor, indicând faptul că românii au un pattern colectivist, focalizat pe familie, muncă 
şi religie.

Al doilea capitol aplicativ vizează analiza profilului psihologic de adâncime şi a celui 
de suprafaţă, a discrepanţelor dintre „cum suntem” versus „cum credem că suntem” în 
cazul trăsăturilor de personalitate. Autorul combină analiza secundară a rezultatelor unui 
număr foarte mare de studii cu analiza datelor din studiile sale. În acest demers fenomeno‑
logico‑hermeneutic autorul a prezentat un amplu studiu în care a analizat urmă toarele 
stereotipuri: autostereotipurile românilor (cum credem că suntem) ca analiză princi pală, 
heterostereotipurile românilor (ce cred românii despre alte etnii) şi heterostereotipurile 
despre români (cum cred alte etnii că suntem).

În al treilea capitol aplicativ este propus un profil psihologic al românilor aşa cum 
rezultă din datele empirice (cum suntem şi de ce am ajuns aşa) şi din analizele fenome‑
nologico‑hermeneutice, cum credem/cred alţii că suntem şi de ce credem/cred astfel. Aşadar, 
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autorul a fost interesat nu doar de: (1) cum suntem şi (2) cum credem că suntem, ci şi de 
(3) discrepanţa dintre cele două, discrepanţă care este o formă de cogniţii iraţionale şi care, 
cu cât este mai mare, cu atât duce la dificultăţi mai mari de autoactualizare. Autorul a 
folosit metodologia articolului publicat în revista Science de Terracciano şi colaboratorii 
săi (2005), pentru a replica rezultatele obţinute de aceştia şi în cazul românilor şi a le 
extinde inovativ la indicatori noi.

Lucrarea se încheie cu necesarele concluzii generale, cu precizarea limitelor şi a impli‑
caţiilor lucrării.

Concluzii

Timpul va decide în ce măsură lucrarea va deveni o lucrare fundamentală care va sta la acelaşi 
nivel cu lucrările lui Drăghicescu, Rădulescu‑Motru sau Vulcănescu. Importanţa temei abordate 
în volumul recenzat a dat naştere unui număr mare de prezentări în mass‑media scrisă şi 
audiovizuală înainte de apariţia volumului şi au continuat şi după apariţia volumui lui, la 
începutul lunii iulie a anului curent. De asemenea, Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie 
(vol. 4, nr. 2, iunie 2015) a publicat prezentarea în avanpremieră a lucrării de către autorul 
ei şi patru recenzii ale unor psihologi din cele patru centre universitare majore în domeniul 
psihologiei (Anca Dobrean, Ticu Constantin, Dragoş Iliescu şi Florin Sava). Aceasta este 
probabil una din mai numeroasele recenzii postpremieră care vor apărea. Lucrarea trebuie 
citită şi savurată, descoperită şi înţeleasă în toate nuanţele şi implicaţiile ei.

Maria Nicoleta Turliuc1

Cu poporul la psiholog

Cu Psihologia poporului român, profesorul clujean Daniel David reînvie un subiect ce nu 
a încetat să provoace controverse în câmpul ştiinţelor socioumane, fie că este vorba de 
psihologie, sociologie sau antropologie: schiţarea unei caracterologii şi apoi conturarea 
unui portret psihomoral naţional. Tema era foarte disputată la cumpăna secolelor XIX‑XX, 
perioadă de pionierat a acestor discipline, dar şi de mari aşteptări legate de capacitatea lor 
de a deveni instrumente practice de construcţie a naţiunii, în condiţiile unui decalaj acut 
perceput între societatea românească şi cea occidentală. Iar complexele de inferioritate 
alimentate la nivelul elitelor au dat un profil şi o orientare aparte disciplinelor al căror 
proiect ştiinţificizant s‑a suprapus cu o aşteptare excesiv de optimistă faţă de eficacitatea 
„ingineriei” lor sociale. Aşa se face că, în prima jumătate a secolului trecut, sociologia gustiană, 
de pildă, se va legitima ca „ştiinţă a naţiunii”, urmând nu întâmplător un program intelectual 
analog „psihologiei poporului român” angajat de D. Drăghicescu şi de C. Rădulescu‑Motru. 
Etnopsihologia intenţiona să descopere „liniile cele mai generale şi… mai esenţiale ale 
mintalităţii şi ale caracterului nostru etnic” cum se exprima Drăghicescu în prefaţa volumului 
său (Din psihologia poporului român, Bucureşti, Librăria Leon Alcalay, 1907), propunându‑şi 
totodată să inventarieze „calităţi şi defecte” psihologice constitutive naţiunii. Psihicul etnic 

1. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.
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este privit ca o formă esenţială de capital, poate cea mai importantă pentru intelectualii 
vremii, cu multe deficienţe şi sever criticabil (Cioran, de pildă, va menţiona ritos „golurile 
istorice şi psihologice ale poporului român” când va deplânge eşecul său civilizaţional). 
Psihicul naţional este însă în egală măsură pentru aceşti vizionari, ameliorabil şi capabil 
de mobilizare în vederea unui proiect emancipator. Psihologul acţionează astfel ca un critic 
şi pedagog naţional, asumându‑şi o vocaţie care combină profetismul şi tehnocraţia.

Cartea lui Daniel David îşi asumă implicit această tradiţie şi acest program mobilizator – 
iar recursul la un titlu ce marchează explicit o continuitate de program cu proiectul naţional 
anterior celui de‑al Doilea Război Mondial are şi o valoare autodistinctivă, cu toate 
precauţiile pe care acesta şi le‑a luat ulterior. Pe de o parte, aşadar, cercetarea psihologului 
clujean se doreşte un fundament pentru politici sociale corective în raport cu „mentalul 
românesc”. La fel ca intelectualii interbelici, David îşi asumă un program modernizator, 
născut din confruntarea cu modelul occidental (nu cel european însă, precum în cazul 
predecesorilor, cât cel reprezentat de SUA). Din acest punct de vedere, nu avem de‑a face 
cu o schimbare semnificativă de perspectivă faţă de paradigma interbelică: la fel ca la 
predecesorii săi afectaţi de efectele decalajelor, cercetarea întreprinsă de autor este şi ea 
animată de la un capăt la altul de un duh al comparaţiilor între români (consideraţi deficitari 
sub aspectul mentalitar, mai „colectivişti”, cu un „stil cognitiv mai iraţional”, manifestând 
mai puţină încredere în semeni şi deci mai puţin prosociali) şi membrii culturilor „moderne” 
şi „avansate”, cum este cea americană, mai „individualistă” şi „prosocială”, în descrierea 
lui David. Aspectul acesta este cumva curios, fiindcă accesul la datele comparative inter‑
naţionale de care a putut dispune autorul ar fi permis o încadrare mai nuanţată a populaţiei 
din România, după o tipologie descriptivă mai largă, cu deschideri explicative mai importante 
în ceea ce priveşte încadrarea şi înţelegerea globală şi regională a decalajelor. Autocentrarea 
pe cazul românesc ca urmare a decupajului metodologic ales de autor reproduce astfel (în 
loc să reexamineze critic) aceeaşi perspectivă autodepreciativă cultural în care se plasează 
predecesorii lui Daniel David.

Pe de altă parte, volumul a făcut insistent, cu destul de mult înainte de apariţie, obiectul 
unei campanii de marketing în media mainstream, prin care proiectul ştiinţific al acestei 
lucrări a fost prezentat ca un eveniment crucial, cu totul aparte, realizat la standarde 
ştiinţifice care până acum păreau inaccesibile în România – o modalitate de exploatare a 
complexelor de inferioritate menită să întărească autoritatea ştiinţifică a cercetătorului. 
Interviuri ale autorului, conferinţe în avanpremieră şi articole conţinând analize care 
anticipau pe larg rezultatele cercetării au construit o aşteptare supradimensionată în raport 
cu mizele analitice ale cărţii, deplasând atenţia dinspre zona argumentării spre zona 
gestionării credibilităţii ştiinţifice. Astfel, advertorialul de pe blogul personal al lui Daniel 
David, de pildă, este simptomatic pentru componenta spectaculară pe care doreşte să o 
inducă un astfel de proiect‑eveniment şi pentru argumentul de autoritate sub care este acesta 
plasat: publicul şi jurnaliştii sunt invitaţi la o conferinţă de presă unde se va dezbate 
„profilul naţional (general) de personalitate al românilor, dar şi… profilul regional al 
acesteia, aşa cum rezultă din cele mai recente studii de psihologie realizate folosind 
metodologii validate la nivel ştiinţific internaţional (de exemplu, publicate în prestigioasa 
revistă Science şi/sau utilizate de profesori/cercetări de top de la universităţi de referinţă, 
precum Universitatea Cambridge)” (s.m., M.L.). Credibilitatea studiului se construieşte 
astfel în faţa unei largi audienţe prin fetişizarea anticipativă a unor marcatori de prestigiu 
ai ştiinţificităţii (Universitatea Cambridge, revista Science) şi mai puţin prin verificarea 
consistenţei interne a datelor şi a argumentaţiei. Publicul este plasat apoi de la bun început 
într‑un spaţiu al comparaţiei maniheice între mediul ştiinţific românesc (se subînţelege că 
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mai slab) şi cel străin (adică performant) – şi între ştiinţa „adevărată”, reprezentată de 
autor, şi cea „falsă” a celorlalţi. Conaţionalii critici cu studiul lui Daniel David (reali sau 
imaginaţi) sunt astfel ţinuţi la respect cu acelaşi tip de argument: „unii colegi din ştiinţele 
socioumane din ţară sunt încă sceptici şi puţin familiarizaţi cu literatura de profil internaţional”. 
Este un mod de a susţine de fapt, cu o aroganţă cam suficientă, că cine contestă lucrarea 
nu poate fi decât străin ştiinţei adevărate şi spiritului occidental.

Din păcate, astfel de sentinţe autolegitimante se întâlnesc presărate la tot pasul în volumul 
de faţă, care, totodată, atinge performanţa de a‑şi conţine propria promovare pe măsură ce 
aceasta se derulează. Rezultatele studiului fiind anunţate abundent şi descrise detaliat în 
articole apărute în avanpremieră care făceau trimiteri repetate la cartea ce stătea să apară, 
cititorul însă rămâne destul de descumpănit când, cu ediţia ieşită de sub tipar în faţă, observă 
că paginile de avanpremieră reprezintă chiar conţinutul propriu‑zis al volumului. Psihologia 
poporului român este astfel o carte care se face pe măsură ce se anunţă – şi se anunţă 
trimiţând la ceea ce încă nu e publicat. Nu mai e tocmai o surpriză astfel faptul că unul 
dintre studiile empirice cheie din cadrul cercetării, la care se face trimitere în carte (studiul 2, 
pp. 280‑285), este prezentat în volum doar în rezumat, acesta „fiind trimis spre publicare” 
în altă parte, astfel încât evaluarea acestei componente de bază a cercetării de faţă nu mai 
e posibilă. Însă cireaşa de pe tort o dă includerea în bibliografia lucrării a unei recenzii 
(elogioase) care vorbeşte deja despre cartea care deja a apărut (Dragoş Iliescu, „Cum se 
înţeleg rezultatele unui studiu din domeniul psihologiei interculturale”, Revista de Politica 
Ştiinţei şi Scientometrie, 4(2), iunie 2015, pp. 98‑102).

Obiectivul principal din această lucrare a profesorului Daniel David este alcătuirea unei 
descrieri a atributelor psihologice principale ale „poporului român” prin valorificarea 
cercetărilor empirice anterioare, pe de o parte – fapt care implică analize secundare de date 
supuse unor noi interpretări –, iar pe de altă parte, construirea, pe baza unor date noi, a 
unui profil de personalitate al „poporului” pe baza modelului „Big Five”, în interpretarea 
metodologică şi cu instrumentarul comparativ aplicat începând cu debutul anilor 2000 de 
o echipă de cercetători coordonaţi de Antonio Terracciano pe 50 de eşantioane naţionale mari. 
Demersul este unul specific psihologiei interculturale, iar modelul teoretic şi metodo logia 
utilizate de către cercetătorii americani cu care se asociază aici Daniel David încearcă să 
depăşească câteva dintre limitările cu care se confruntă psihologia experimentală, cum ar fi 
de pildă lucrul cu eşantioane „de convenienţă” de mici dimensiuni, nereprezentative statistic 
pentru populaţii de talie naţională. Investigarea trăsăturilor de personalitate se realizează 
printr‑un chestionar organizat pe cinci criterii principale (cei cinci factori) şi 30 de itemi 
descriptivi aplicat unor subiecţi cărora li se solicită să descrie comportamentul unui membru 
foarte apropiat din anturaj, chestionar în urma căruia rezultă un profil individual de 
personalitate. Aceste profiluri pot fi apoi comparate între ele interindividual, la nivelul 
scorurilor obţinute pe eşantioanele naţionale, sau „intercultural”, între eşantioane. Este 
important de reţinut în context şi că, în opinia iniţiatorilor americani ai acestui tip de 
investigaţie, toţi factorii care stau la baza modelului „Big Five” de personalitate (NEO‑PI‑R) 
au un fundament genetic, fiind într‑o bună măsură transmisibili intergeneraţional şi astfel 
destul de persistenţi în timp, cu transformări modeste pe măsură ce subiecţii avansează în 
vârstă. La nivelul comparabilităţii internaţionale, aceasta face ca diferenţele interindividuale 
în trăsăturile de personalitate din cadrul unei culturi să fie mult mai importante decât 
diferenţele interculturale (95% din varianţa măsurată provine din diferenţele interindividuale 
din interiorul a 51 de eşantioane naţionale şi abia 5% din varianţă este dată de diferenţele dintre 
eşantioanele naţionale selectate). „Este limpede că etnicitatea, cultura şi limba au o influenţă 
redusă asupra trăsăturilor de personalitate”, conchid astfel, prudent, autorii (Antonio 
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Terracciano şi Robert R. McCrae, 2006, „Cross‑cultural studies of personality traits and 
their relevance to psychiatry”, Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 15, pp. 176‑184).

Rezultă din descrierea oferită de chiar iniţiatorii acestei metode de analiză că o com‑
parabilitate de‑a lungul mai multor eşantioane naţionale ridică o serie de probleme şi că o 
punere în perspectivă sociologică sau antropologică devine necesară. Sintagma însăşi de 
„comparaţii interculturale” este mai curând generică, insuficient elaborată. Ea cores punde 
însă unei viziuni globalizante confortabile, care consideră statul drept unitate comparativă 
şi suprapune de o manieră cel puţin discutabilă statele cu naţiunile, societăţile şi culturile. 
Această abordare poate servi unei anumite viziuni specifice geopoliticii globale şi domeniilor 
de abordare proprii „relaţiilor internaţionale”, prin şabloanele uşor de instrumentalizat pe 
care le pune la dispoziţia strategilor globalizării. Pe de altă parte, ea trădează şi o anumită 
strategie de condescendenţă, cum ar spune Bourdieu, când cel care numeşte naţiunile 
„culturi” pretinde că vrea să le înţeleagă pe o bază echitabil egalizantă, minimalizându‑le 
în acelaşi timp importanţa şi rangul.

Alte dificultăţi evocate de promotorii înşişi ai acestei paradigme – şi care trebuiau poate 
mai atent luate în consideraţie la interpretarea datelor, mai ales pe eşantioane reduse, de 
tipul celor utilizate de Daniel David în lucrarea sa – sunt de natură tehnică, generate de 
rutinele uneori necritice ale cercetărilor de laborator. „Cea mai importantă limită a compa‑
raţiilor la nivelul culturilor a fost utilizarea eşantioanelor de convenienţă, care ar putea să 
nu fie reprezentative pentru întreaga populaţie. Studii ale trăsăturilor de personalitate 
autoraportate au fost realizate prin analize secundare de date colectate de diverşi cercetători 
dintr‑o varietate de eşantioane. Studiile noastre privind trăsăturile de personalitate evaluate 
de observatori s‑au bazat pe datele colectate de la studenţi, iar studenţii ar putea reprezenta 
un eşantion de elită, în special în culturile nonoccidentale. Datorită potenţialelor limitări 
induse de eşantioane nereprezentative, datele la nivel de cultură ar trebui să fie interpretate 
cu prudenţă pentru orice cultură particulară” (Terracciano şi Robert R. McCrae, op. cit.).

Problematica „psihologiei naţionale” – sau a „psihologiei naţiunii” – abordată din 
această perspectivă paradigmatică mai ridică însă o serie de dificultăţi suplimentare cărora 
nici autorii americani – şi nici Daniel David – nu le răspund. De pildă: cum poate aplicarea 
unor chestionare de personalitate la nivel individual să ia în considerare un nivel colectiv? 
Sau: cum se poate pune problema agregării unor rezultate individuale pentru a discuta 
despre o psihologie „naţională”? Abordările complementare înrudite, cum ar fi cele de 
psihologie socială care tratează această chestiune în termenii identităţilor colective nu sunt 
luate în discuţie: acestea ar fi putut revela în mod util că indivizii sunt de fapt purtătorii unui 
sistem de identificare cu grupurile de apartenenţă construite social, prin asumarea unui set 
de caracteristici considerate reprezentative pentru grupul în ansamblu. Paradigma cognitivistă 
invocă şi ea sistemele de categorizări sociale – simple sau multiple – puse la lucru de către 
indivizi pentru a gestiona loialităţile şi sentimentul apartenenţei de grup, iar această 
perspectivă mai nuanţată ar fi putut oferi un tablou şi mai adecvat al profilurilor vizate.

Este meritoriu însă că cercetarea lui Daniel David ia în considerare perspectiva dife‑
renţelor dintre autopercepţii naţionale şi heteropercepţii în formarea stereotipurilor, citând 
lucrări de sociologie sau de psihosociologie care la noi au început să investigheze fenomenul 
chiar la sfârşitul anilor 1990. (Unul dintre instrumentele cele mai frecvent utilizate pentru 
a descrie aceste fenomene este grila celor 24 de atribute definitorii ale grupurilor etnice, 
elaborată în cadrul Barometrelor Relaţiilor Etnice – BRE, finanţate de Centrul de Resurse 
pentru Diversitate Etnoculturală începând cu anul 2000 – serie de anchete din păcate 
necitate în bibliografie, dar atribuită în schimb sociologului Vasile Dâncu, care o preluase 
din BRE). În modul de funcţionare al mecanismelor de stereotipizare (auto‑ şi heterogrupale) 
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etnocentrismul, de pildă, joacă un rol pivotal. Din păcate, acest aspect, care ar fi putut 
clarifica ceva din logicile sociale ale percepţiilor despre sine şi despre alţii ai membrilor 
grupurilor, este ignorat de analizele secundare ale lui Daniel David. O anumită familiarizare 
cu metodologia sociologică de anchetă ar fi fost astfel necesară într‑un asemenea demers, 
ca şi o problematizare a principiilor – sociale sau economice – de diviziune internă ale 
societăţilor luate în discuţie.

Cu un nivel de elaborare conceptuală insuficient articulat şi ignorând perspectivele 
complementare, nu este de mirare că unele noţiuni‑cheie ale studiul rămân neclarificate. 
„Prin psihologia unui popor – spune autorul, înţelegem atributele psihologice ale populaţiei/
cetăţenilor unei ţări/culturi, măsurate cu instrumente riguroase, într‑o logică a comparaţiei 
interculturale. Aceste atribute psihologice pot fi apoi reunite într‑un profil psihologic al 
naţiunii (national profile/psychology of nation). Acest demers modern nu trebuie confundat 
cu demersul vechi de Volkerpsychologie («psihologia popoarelor»), demers vetust, depăşit 
ştiinţific şi moral şi care, prin esenţializarea unor atribute psihologice – există anumite 
aspecte psihologice esenţiale unui popor, adesea susţinute genetic şi transmise nemodificat 
prin secole – a alunecat adesea sau a fost folosit în scopuri negative”.

Distanţarea de vechiul model psihologic de inspiraţie wundtiană este benefică în context 
(autorul a fost etichetat pe nedrept ca rasist, pornindu‑se de la sugestia unei Volkerpsychologie 
induse de titlul cărţii), dar indecizia semantică persistentă între „populaţie”, „popor”, 
„cultură” şi „naţiune” nu este dublată de nici o tentativă de clarificare. Nu e limpede dacă 
pentru autor „poporul român” este mai mult decât o agregare de indivizi izolaţi şi pe ce 
bază se poate vorbi de o psihologie colectivă şi de comparaţii culturale. Ce anume ne poate 
face să vorbim de o „cultură” la o populaţie şi cât de omogene sunt „culturile” astfel 
comparate? Aşa că în subtextul discursului psihologului se fac simţite prenoţiuni contradictorii 
ale simţului comun precum o paradigmă etnonaţională, asumată tacit şi necritic, a omogenităţii 
culturale, inspirate de naţionalismul dominant. Aceasta tinde să ignore particularismele 
culturilor minorităţilor (de pildă, ale maghiarilor, romilor, germanilor etc.) şi, de asemenea, 
să oculteze diviziunile sociale, culturale, de stiluri de viaţă şi de valori, rezultate din clivajele 
de vârstă, educaţie sau de clasă ale societăţii. Iar când Daniel David vorbeşte de „poporul 
american” – constituit dintr‑un conglomerat multicultural şi social, cu clivaje mult mai 
profunde şi mai problematice –, paradigma comparaţiei „psihoculturaliste” pe eşantioane 
presupus omogene îşi dezvăluie şi mai mult lipsa de fiabilitate.

Dar dacă până aici putem vorbi de opţiuni paradigmatice şi de justificări teoretice 
asumate, există totuşi şi câteva neglijenţe deranjante, ce riscă să pună în pericol o bună 
parte din demersul interpretativ al autorului. Preluând din limba engleză chestionarul şi 
instrumentarul analitic ale cercetării, unele echivalenţe româneşti găsite de autor sau de 
colaboratorii săi pot distorsiona destul de mult sensul grilei de itemi descriptivi utilizaţi 
pentru trasarea profilurilor psihologice. În denumirea factorilor de personalitate (cei cinci 
„mari”), de pildă, agreeableness (şi nu agreability, cum e redat termenul în carte!) nu 
desemnează atât capacitatea de a fi plăcut („agreabil”) faţă de ceilalţi, cum e tradus şi înţeles 
termenul, ci aceea de a fi în acord cu ceilalţi, de a se plia pe ceilalţi, altruismul şi 
comportamentul prosocial fiind componentele definitorii majore. Conscientiousness, adică: 
organizat, calculat, orientat spre scop, spre deosebire de acţiunea haotică e tradus prin 
conştiinciozitate, adică disciplină şi simţ al datoriei – ceea ce este oarecum aproape, dar nu 
destul, de sensul originar. Gregariousness e stângaci tradus prin spirit gregar, fiindcă 
semnifică mai curând preferinţa de a fi în compania altora, nu neapărat aceea de a te lăsa 
dominat de mulţime; este echivalent mai curând cu sociabilitate sau cu convivialitate. Nu 
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e limpede cât din aceste devieri de sens afectează rezultatele şi interpretarea lor, dar este 
clar că vor trebui, într‑un final, reconsiderate.

Studiul etalează în general tehnicitate şi abundă în descrieri cantitativiste, dar unele 
elemente‑cheie de conceptualizare sau de metodologie sunt expediate totuşi superficial. 
Uneori, dificultăţile analitice sunt expediate sub etichete normativiste, făcând apel la 
autoritate (de genul „aşa e în ştiinţa modernă”; „în psihologie putem folosi eşantioane de 
convenienţă, fiindcă nu trebuie să cădem în extreme”; vom prefera instrumente de măsurare 
„consacrate internaţional” etc.). Alteori, formulări grăbite creează efecte terminologice 
deconcertante în raport cu designul metodologic şi cu obiectivele asumate (ca în „Discrepanţa 
dintre demersul empiric şi cel fenomenologic‑hermeneutic”, ca şi cum partea de cercetare 
calitativă nu ar fi tot empirică). Puţin comică şi – sperăm – fără alte conotaţii este însă 
ortografierea greşită a numelui jurnalistului care îi ia autorului un important interviu 
clarificator în platforma LaPunkt, reprodus la sfârşitul volumului: acesta se numeşte 
Cristian Pătrăşconiu, şi nu Pătrăşcoiu.

Daniel David este însă un profesor de psihologie cu o largă experienţă de clinician 
psihoterapeut cognitivist şi cu un potenţial de dezvoltare ştiinţifică remarcabil. Perspectiva 
din care abordează ideea „psihologiei poporului român” este însă, în ciuda ambiţiei de a 
oferi o sinteză comprehensivă, în prea mare măsură tributară unei viziuni aplicative prea 
cuminţi, fără mize problematizante sau deschidere teoretică mai largă. Ambiţios, dar şi 
puţin pripit pe alocuri, studiul său aşteaptă o clarificare mai atentă a anumitor premise şi 
o revizuire a unor detalii, pe măsura importanţei temei şi a notorietăţii de care se bucură 
analistul ei. În cele din urmă, este bine totuşi că autorul acestei „endoscopii” mentale nu 
e chirurg: ducând poporul doar la psiholog, nu există riscul ca aparatura de investigaţie 
să fie uitată înăuntru. 
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