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Psihologia poporului/naţiunii 
între Kuhn şi Torquemada: 

Şi totuşi se mişcă…!

Daniel David

I N S I D E  T H E  B O XI N S I D E  T H E  B O X

Apariţia monografiei dedicate psihologiei 
românilor (David, 2015) a generat un 
tip de discuţii critice interesante, care 
problematizează nu atât conţinutul, cât 
demersul acesteia (ex. dacă există o psihologie 

a românilor, dacă un astfel de demers nu este inutil, 
etc.). În acest articol argumentez că astfel de reacţii 
sunt absolut normale în domeniul ştiinţei, dar că, în ţară, 
acestea reflectă acum un asincronism cu mediul ştiinţific 
internaţional. Înţelegând acest lucru, pledez pentru 
arderea etapelor sau, dacă nu vom fi capabili de acest salt, 
să trecem prin „revoluţia ştiinţifică” cu argumente noi, 
care nu reiau simplu formule deja epuizate în „revoluţiile 
ştiinţifice” care au avut deja loc la nivel internaţional. 
În acest context al argumentului pentru schimbarea 
paradigmatică, reliefez miza aplicativă a noii paradigme 
prin analiza problemei recente a imigranţilor din Orient 
şi a soluţiilor care pot veni şi cu sprijinul noii paradigme.

Fundamente de filosofia ştiinţei
După Thomas Kuhn (1962), ştiinţa evoluează prin 

schimbare de paradigmă. Asupra unui domeniu poate exista 
o paradigmă ştiinţifică influentă şi vorbim în acest caz de 
„cercetare paradigmatică” care adesea rezolvă probleme de 
tip puzzle (adică anticipate şi congruente cu paradigma). 
Nicio paradigmă nu este însă perfectă. Chiar şi paradigma 
influentă are limitele sale. Când se acumulează (a) o serie 
consistentă de date contrare predicţiilor paradigmei şi/
sau (b) probleme importante nerezolvate de paradigmă, 
aceasta intră în perioada de „criză”. În perioada de „criză” se 
naşte o paradigmă alternativă şi astfel apare ceea ce Kuhn 
numeşte „revoluţie ştiinţifică”, în care cele două paradigme 
se luptă între ele. „Revoluţia ştiinţifică” este una animată, în 
care adesea, pentru a-şi impune punctul de vedere, oamenii 

implicaţi utilizează un mixt de argumente academice şi 
retorice, adesea îmbrăcate polemic. „Revoluţia ştiinţifică” se 
poate termina:

1. prin victoria vechii paradigme, care însă, pentru a 
avea o victorie stabilă, trebuie să asimileze soluţii viabile 
ale paradigmei care a provocat-o şi/sau să găsească 
propriile soluţii la problemele cu care s-a confruntat şi 
care au declanşat „criza” şi „revoluţia”;

2. prin victoria noii paradigme, care însă, pentru 
a fi stabilă, trebuie să asimileze soluţii viabile ale 
paradigmei vechi şi să aducă ceva în plus (ex. soluţii 
la problemele pe care vechea paradigmă nu le putea 
rezolva).

Cred că, la aceste două posibilităţi, mai putem adăuga 
una - evidentă astăzi, deşi poate mai puţin evidentă la 
vremea când Kuhn şi-a elaborat modelul - şi anume când, 
după lupte îndelungate fără câştigător, cele două paradigme 
renunţă la a se mai confrunta, domeniul devenind într-un fel 
poliparadigmatic (multe ştiinţe socio-umane funcţionează 
în această logică). Într-un sens negativ, într-un astfel de 
mediu poliparadigmatic, influenţa uneia sau alteia dintre 
paradigme ţine mai mult de notorietate şi marketing, în 
condiţiile în care valoarea lor ştiinţifică este comparabilă. 
Într-un sens pozitiv, abordările poliparadigmatice pot oferi 
cunoştinţe diverse şi complexe, care duc la o înţelegere 
comprehensivă a fenomenului studiat.

Procesul de schimbare paradigmatică este unul în 
evoluţie continuă, nicio paradigmă nefiind văzută ca 
definitivă.

Psihologia popoarelor/naţiunii  
la nivel internaţional

În ceea ce priveşte tema „psihologiei popoarelor/
naţiunilor”, lucrurile au urmat aproximativ modelul 

kuhnian. Prima paradigmă articulată în care a fost studiată 
tema a fost Volkerpsychologie. Această paradigmă a 
fost provocată ştiinţific şi moral, fiind abandonată şi 
înlocuită relativ uşor cu paradigma psihologiei sociale 
(incluzând elemente de psihologie culturală). Această 
nouă abordare, pentru a avea abordări mai riguroase şi 
mai puţin criticabile, a fragmentat însă tema de studiu. 
Astfel am ajuns de la teme globale, precum „psihologia 
poporului/naţiunii”, la teme specifice şi/sau noi, precum 
„autostereotipul”, „conformismul”, „valori psihoculturale”, 
„interacţiuni/reprezentări sociale”, „psihologia grupurilor 
vulnerabile”, etc. Apariţia psihologiei interculturale – 
care propune o metodologie de comparaţie a atributelor 
psihoculturale în ţări/culturi diferite – relansează abordarea 
temei globale, într-o paradigmă nouă, cu o metodologie 
modernă. În concordanţă cu modelul kuhnian, au fost contre 
între psihologia socială/culturală şi cea interculturală, 
astăzi ajungându-se însă la o integrare sau mai degrabă la 
o coexistenţă poliparadigmatică, în care fiecare paradigmă 
are nivelul său de abordare, împreună oferind o imagine 
comprehensivă asupra fenomenului. 

În acest context există o resuscitare în literatura 
ştiinţifică de specialitate actuală a unor vechi sintagme, cu o 
semnificaţie însă modernă. Iată câteva (preluate din David, 
2015b):

• (psihologia poporului chinez/psihologia chinezilor) 
- Bond, M.H. (Ed). (1986). The psychology of the Chinese 
people. Oxford University Press. New York, NY; Bond, M.H. 
(ed.). (2000). The Oxford Handbook of Chinese Psychology. 
Oxford University Press: New York: NY

• (caracteristicile psihologice ale ruşilor) - Peabody, 
D. şi Shmelyov, A.G. (1996), Psychological characteristics 
of Russians. Europen Journal of Social Psychology, 26, 
507–512. 

•  (caracteristicile naţionale – se referă la cele 
psihologice şi sunt analizaţi americanii, englezii, germanii, 
francezii, italienii, ruşii) - Peabody, D. (2011). National 
characteristics. Cambridge University Press: New York 
(publicată prima data în 1985).

• Sintagme precum „profilul national de personalitate”, 
„profilul psychologic al naţiunii”, „psihologia americanilor”, 
„caracterul/personalitatea naţională”, etc. se regăsesc în 
literatura de specialitate modernă (vezi Schmitt şi colab., 
2007; Terracciano şi colab., 2005). Mai mult, profesorul 
Jason Rentfrow de la Universitatea Cambridge nu are 
nicio problemă să asume în interviurile publice din 2015 că 
cercetările sale vizează înţelegerea „psihologiei naţiunii” 
(se referă la britanici) sau că studiază „profilul psihologic 
al regiunilor” (vezi Rentfrow, 2013), iar asta nu stârneşte 
reacţii de mirare în secolul XXI.

Aşadar, ce înseamnă astăzi psihologia poporului/
naţiunii la nivel internaţional? Un ansamblu de atribute 
psihoculturale, stabilite adesea într-o metodologie 
comparativă interculturală, reunite într-un profil psihologic 
al poporului/naţiunii. Demersul este complet opus vechii 
abordări de tip Volkerpsychologie, fiind unul pozitiv, 
evitându-se concluziile peiorative sau naţionaliste: se 
punctează descriptiv rezultatele şi apoi se oferă sugestii de 
utilizare a aspectelor pozitive şi de corectare a celor mai 
puţin dezirabile, într-un limbaj etic.

Psihologia poporului/ 
naţiunii în România

Până la apariţia monografiei despre psihologia românilor 
(David, 2015), psihologia interculturală/transculturală era 
aproape necunoscută în ţară, în spaţiul public şi/sau chiar în 
ştiinţele apropiate. Chiar în psihologie    
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era relativ ignorată, existând doar un curs cu acest nume 
la Universitatea de Vest din Timişoara (acum opţional) 
şi teme în cadrul unor cursuri academice (inclusiv în 
cursurile mele). Deşi (Radu 1987) introduce probabil primul 
psihologia interculturală în România, la Universitatea 
„Babeş-Bolyai”, prima lucrare de specialitate consistentă 
apare în 2011 la Universitatea de Vest din Timişoara 
(Gavreliuc, 2011).

Scurt spus, monografia despre psihologia românilor 
(David, 2015) aduce în ţară o schimbare paradigmatică 
în abordarea temei. Speram ca în sincronismul actual 
favorizat de internet să nu trebuiască să repetăm „luptele 
paradigmatice” vechi din literatura internaţională. Văd 
însă că nu reuşim să ardem etape, ci parcurgem etapele 
kuhniene (incluzând reacţiile academico-polemice de genul: 
ba că nu există, ba că nu este nevoie de acest demers, ba că 
este problematic, ba că de ce… etc.). În acest proces, unele 
comentarii sunt similare celor utilizate în condamnarea lui 
Galileo Galilei în 1633:

„Propoziţia că soarele este centrul lumii este absurdă, 
falsă şi eretică, pentru că este contrară Bibliei” (citare 
aproximativă din Condamnarea lui Galileo Galilei în 1633)

Propoziţia că există o psihologie a poporului român/
românilor/naţiunii este absurdă, falsă şi eretică; pentru 
că este contrară paradigmei actuale (aplicare logicii 
inchizitoriale la schimbarea de paradigmă)

Sigur, nu contest că o propoziţie poate să fie absurdă sau 
falsă, dar în condiţiile în care o propoziţie a fundamentat 
paradigme deja utilizate în străinătate, a spune despre 
ea în ţară că este absurdă/falsă arată o neînţelegere 
clară a domeniului. Dar dacă aşa este contextul, este 
în regulă, ducem „revoluţia” şi în ţară, deoarece, într-o 
lume globalizată, în care ţările/culturile vin tot mai des 

în interacţiune unele cu altele, acest demers devine 
fundamental pentru ţară. Să-l analizăm succint, cu aplicaţii 
asupra valului recent de imigranţi din Orient.

Aplicaţii practice
Aşa cum spuneam, într-o lume globalizată în care (1) 

culturile interacţionează tot mai frecvent unele cu altele 
(uneori până la „ciocnirea civilizaţiilor”, în modelul lui 
Huntington) şi în care (2) circulaţia şi migraţia populaţiei 
sunt accentuate, o astfel de înţelegere a profilului 
psihocultural al ţării/culturii este fundamentală. Spre 
exemplu, ce cunoştinţe putem dobândi dintr-o astfel de 
nouă paradigmă, care să ne ajute apoi la interacţiunea cu 
noul val de imigranţi din Orient? Să analizăm succint câteva 
(după Hofstede şi colab., 2010; vezi şi David, 2015c):

(1) Imigranţii având un profil psihocultural, caracterizat 
printr-un nivel crescut de auto şi heterocomparaţie, să nu 
ne aşteptăm că vor putea fi trataţi cu minimum necesar (aşa 
cum sunt trataţi de obicei refugiaţii din faţă războaielor)! Ei 
aspiră la o poziţie similară cu cei mai realizaţi oameni din 
mediul în care trăiesc. 

(2) Imigranţii având un profil psihocultural dominant 
colectivist, instituţiile vestice bazate pe modelul autonom/
individualist nu li se vor aplica uşor (ex. decizii privind 
azilul prin analize individuale). Să ne aşteptăm de asemenea 
că, odată integraţi, imigranţii vor dori să-şi aducă şi restul 
colectivităţii apropiate (ex. familie/rude/prieteni).

(3) Imigranţii având un profil psihocultural în care 
incertitudinea faţă de viitor este greu de tolerat, dacă nu 
li se oferă rapid proceduri transparente şi predictibile cu 
privire la viitorul lor, asta va duce la frustrare/revolte.

(4) Imigranţii având un profil psihocultural caracterizat 
prin concentrarea puterii, ei aşteaptă mesaje şi au încredere 

în lideri reprezentativi, nu atât în instituţii democratice cu 
care este obişnuit Occidentul (ex. consilii/comisii).

(5) Profilul psihocultural al imigranţilor este mai 
apropiat de profilul psihocultural al românilor, decât al 
naţiunilor vestice. Asta poate face ca integrarea imigranţilor 
în ţară să se facă mai uşor, aceştia integrându-se relativ 
bine în colectivităţile româneşti, fără a crea spre exemplu 
„cartiere” segregate, bazate pe etnie/cultură/religie (cu s-a 
întâmplat adesea în ţările vestice).

Înţelegând aceste lucruri, atitudinea Uniunii Europene 
nu mai poate fi doar în propria paradigmă psihoculturală 
(ex. indivizi autonomi/distribuire a puterii/deschidere 
mai mare spre incertitudine), deoarece această atitudine 
va fi văzută ca una de respingere din partea imigranţilor, 
cu potenţial efect negativ asupra calităţii vieţii acestora. 
În contextul teoriei formei fără fond, trebuie să evităm 
atât forme fără fond, cât şi adaptarea formelor la conţinut, 
adaptare care schimbă însă esenţa formei. În noua 
paradigmă psihoculturală, forma trebuie să fie mereu 
adaptată contextului psihocultural, pentru a putem prinde 
conţinut. Această adaptare psihoculturală nu-i schimbă 
esenţa, ci o ajută să prindă conţinut! Aşadar, ce ar trebuie 
să facă Uniunea Europeană (inclusiv România)? Simplu 
şi sintetic spus, (1) să aibă un plan public cu reguli clare 
şi transparente pentru primirea imigranţilor (ex. ce pot 
spera în mod realist ca statut: refugiat/azilant/cetăţean), 
(2) gândit pe profilul colectivist al imigranţilor (ex. decizii 
la nivel de grup, nu la nivel de indivizi, care să ia în calcul 
tendinţa lor în viitor de a-şi reîntregi colectivitatea mai 
largă), (3) comunicat public de lideri ai Uniunii Europene 
(României). 

Concluzii
Se pare că din nou suntem oarecum asincroni cu 

literatura internaţională, cu cel puţin 20 de ani. Dar 
aici, lucrurile sunt poate de înţeles, deoarece în anii 
‘80 psihologia din România a fost practic interzisă ca 
specializare. 

Dincolo de luptele inerente unei „revoluţii ştiinţifice”, 
este totuşi paradoxal că, în aceste dezbateri din ţară, 
nepsihologii spun psihologilor dacă şi cum se poate face 
psihologia românilor. Aşadar, spre deosebire de Galileo 

Galilei, în faţa unor atitudini de tip inchizitorial, eu nu 
spun în şoaptă, ci explicit: „Totuşi se mişcă!”. Altfel spus, 
psihologia poporului român/românilor/naţiunii există şi 
trebuie înţeleasă ca un ansamblu de atribute psihoculturale 
ale cetăţenilor/populaţiei României, stabilite într-o 
logică comparativă interculturală, şi reunite într-un profil 
psihologic al poporului român/românilor/naţiunii (vezi 
David, 2015 pentru o discuţie asupra unităţii obiectului). 
Nici mai mult, nici mai puţin! Iar implicaţiile şi aplicaţiile 
acestei schimbări de paradigmă ne ajută să fim mult mai 
adaptaţi şi mai umani într-o lume globalizată.  n
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