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În consecinþã, prima comunicare globalã ºi paralingvisticã pe
care trebuie s-o facã Celãlalt pentru a nu ne pune în defensivã este
sã ni se prezinte în aºa fel încît conduita lui sã ne aparã ca inofensivã
ºi banalã. Inteligibilitatea socialã a conduitei sale se referã obligatoriu la obiºnuinþa de a vedea, la niºte norme comportamentale, la
conduite conforme ºi deci la anumite pattern-uri cunoscute. Conformismul autoprezentãrii, aºa cum a arãtat Goffman, apare aici ca o
comunicare ce anticipeazã reacþiile de apãrare ale Celuilalt1. Se ºtie de
altfel cã autoprezentarea inofensivã a fost ritualizatã în gesturi calme
de oferire, de semnalizare demonstrativã a intenþiilor: întinderea
mîinilor goale, ridicarea mîinii drepte goale, ridicarea mîinilor deasupra capului, drapelul alb etc.2.

3. Categorizarea activitãþilor celui care vine în bun-rãu
pentru mine
În ceea ce priveºte întîlnirea cu semenul, dupã problema definirii
acestuia în cunoscut-necunoscut, se pune problema de a evalua natura
relaþiei pe care o vom avea cu el. Categorizarea semenului se perfecþioneazã ºi devine astfel o categorizare fãcutã în termeni de valoare
egocentricã, adicã în termeni de bun/rãu în raport cu mine3.
Se ºtie cã, în general, ceea ce predeterminã categoriile percepþiei
sînt orientãrile sistemului de pertinenþã al individului4. Experienþe
1. E. Goffman, Les rites dinteraction, Ed. de Minuit, 1974.
2. Eibl-Eibesfeldt, op.cit., 1970, pp. 417-482, capitolul Léthologie de
lhomme.
3. H. Tajfel, La catégorisation sociale, în Introduction à la psychologie
sociale, coord. S. Moscovici, Larousse, 1972, p. 280.
4. Conceptul de sistem de pertinenþã (Schutz) înlocuieºte în psihologia modernã
ceea ce odinioarã primea numele de motivaþii ºi nevoi. Sistemul de pertinenþã reprezintã ansamblul mecanismelor afective ºi cognitive care intervin
în interpretarea lumii. El este orientat de mizele ºi de proiectele dominante ale actorului într-o situaþie datã.
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clasice din psihologia percepþiei aratã cã pragurile de percepþie sînt
cu atît mai coborîte cu cît elementele perceptibile se înscriu în
preocupãrile ºi valorile indivizilor1. Sensul lui bun sau rãu se
referã deci la aceste categorii de preocupãri. De exemplu, dacã un
subiect are intenþia de a se face plãcut, tot ce va permite acest mod
de expresie va fi bun ºi va declanºa o conduitã de apropiere-seducþie. Aºadar, voi reacþiona la venirea semenului în funcþie de
rezultatele obþinute prin evaluarea intenþiilor sale, transpuse în binomul bun sau rãu pentru mine. Conduita mea se va înscrie,
de altfel, în trei forme reflexe generale: evitarea, inhibiþia sau
apropierea.
Evaluarea intenþiilor se face plecînd de la reperarea declanºatorilor sociali, adicã a semnalelor precise ori ansamblurilor de
semnale (sau chiar a ºirurilor de semnale) care evocã imediat calitatea situaþiei de interacþiune ce va avea loc. Majoritatea acestor
semnale sînt de naturã paralingvisticã: mimicã, gesturi, atitudini,
tonalitate a vocii etc. Ele trimit la douã tipuri generale de relaþie:
relaþia amical-primitoare ºi cea ostilã, de respingere.
Întîlnim zîmbetul primitor la toate rasele omeneºti; dorinþa de a
relaþiona este redatã prin secvenþe identice de miºcãri ale unor elemente
faciale (privirea, coborîrea privirii, zîmbetul, întoarcerea privirii etc.);
braþul ridicat, cu palma înainte, se regãseºte pretutindeni ca gest de
întîmpinare; primirea amicalã este întotdeauna indicatã printr-o ridicare
din sprîncene, urmatã de un zîmbet. Aerul amabil, aerul deschis,
primitor sînt configuraþii faciale ºi atitudinale globale uºor recognoscibile. Cîteva dintre aceste semnale au fost ritualizate: darurile, conduitele
de liniºtire, de supunere, ospitalitatea ºi, în sfîrºit, politeþea. Toate
semnalele au aceeaºi finalitate: îl liniºtesc pe celãlalt, evitã sau îi
atenueazã alerta defensivã, îi permit apropierea, arãtîndu-i cã nu existã
nici o primejdie. La fel, existã semnale relaþionale care se raporteazã la
1. L. Postman, J. Bruner ºi E. McGinnies (1948), Valeurs personnelles en
tant que facteurs sélectifs dans la perception, trad. în A.Lévy, Psychologie
sociale. Textes fondamentaux, Dunod, 1970, pp. 125-138.
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relaþia ostilã, de respingere. Aerul ostil sau ameninþãtor, orgolios,
dispreþuitor þine de jocuri de fizionomie: tipul de privire, poziþia
muºchilor feþei, a sprîncenelor. ªi aceste semnale pot fi ritualizate:
demonstraþie de forþã, ameninþãri simbolice, simulacru de atac, gesturi
ostentative de refuz sau de mînie. Toate vor sã semnifice refuzul relaþiei,
sã-l facã pe celãlalt sã înþeleagã cã trebuie sã evite întîlnirea, sã se þinã
la distanþã.

Semnalele paralingvistice de mai sus îi permit individului sã
evalueze natura relaþiei viitoare ºi sã se situeze în raport cu aceasta.
El va putea fie sã-ºi abandoneze precauþiile, fie sã le sporeascã, fie
chiar sã evite întîlnirea.

4. Predispoziþia generalã faþã de semeni
Trebuie sã evocãm aici o problemã bine cunoscutã în psihologia
comunicãrii: faptul cã anumiþi indivizi comunicã foarte uºor cu
semenii, pe cînd alþii au darul de a stîrni de fiecare datã tensiuni.
Pentru numeroºi psihologi, prima modalitate de a trãi relaþia cu
semenii (deci, în general, calitatea relaþiei cu mama) lasã anumite
urme în psihic. Climatul din copilãrie ºi relaþiile cu mama modeleazã
un fel de predispoziþie generalã faþã de semeni, care va fi substratul
relaþiei pe care adultul va tinde sã o lege cu ceilalþi ºi deci substratul
comunicãrilor pe care le va putea realiza1. O mamã calmã, iubitoare
ºi încrezãtoare îºi ajutã copilul sã construiascã un fel de aptitudine
de a intra într-o relaþie de încredere cu semenii, care îl va ajuta în
toate comunicãrile sale. Invers, se ºtie cã toþi copiii maltrataþi, o datã
ajunºi adulþi, au mari dificultãþi în a stabili relaþii de încredere sau
de simpatie cu ceilalþi. Ei tind, dimpotrivã, sã aibã cu toatã lumea
relaþii tensionate, substratul unor comunicãri conflictuale.
Psihologii au demonstrat cã nu ajungem neutri la întîlnirea cu
semenii. Avem o predispoziþie generalã faþã de aproapele nostru care
1. A. Adler (1912), Le tempérament nerveux, Payot, 1976.
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ne va face sã fim din start mai mult sau mai puþin bine dispuºi faþã
de el ºi sã începem conversaþia mai mult sau mai puþin uºor, într-un
mod mai mult sau mai puþin încrezãtor sau defensiv. Aceastã dispoziþie generalã este reziduul tuturor experienþelor noastre relaþionale
cu semenii. Desigur, ea poate varia în funcþie de cum îl categorizãm
pe cel care vine spre noi (Oh! E de genul celor de care trebuie sã
mã pãzesc!), aºa cum poate varia în funcþie de experienþele pe care
le avem în viaþa de zi cu zi (Credeam cã relaþiile cu oamenii din sud
sînt superficiale, dar am învãþat sã-i deosebesc între ei dupã semne
foarte precise).

2. Identificarea semenilor
Existã trei niveluri posibile de identificare a semenilor: îl identificãm pe celãlalt într-un ansamblu cultural, într-un grup sau chiar
faþã de propria noastrã psihologie. E ca ºi cum am rãspunde succesiv
la urmãtoarele întrebãri: Cine este acest individ, dupã cutare sau
cutare criteriu cultural? Cine este acest altul, dupã criteriile de
evaluare a poziþiei sale într-un ansamblu social mai restrîns, cãruia
îi aparþin ºi eu? Cine este acest semen, dupã propriile-mi criterii
psihologice de evaluare a oamenilor1? De foarte multe ori, cele trei
niveluri de evaluare a celuilalt funcþioneazã în acelaºi timp, cãci
sîntem cufundaþi permanent în triplul context al societãþii ambiante,
al grupurilor de apartenenþã ºi al relaþiilor noastre interindividuale.
În funcþie de situaþiile sociale în care se gãseºte actorul social,
accentul va fi totuºi pus pe unul sau altul dintre aceste contexte.

1. Cf. cele trei niveluri de identificare a semenilor în A. Mucchielli, Lidentité,
PUF, col. Que sais-je?, cap. Lidentification dautrui, pp. 31-37.
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1. Identificarea socialã
Evaluarea celuilalt se face automat ºi inconºtient. Ea este legatã de
percepþia însãºi. Sã percepi o persoanã înseamnã sã o clasezi în
anumite categorii semnificative din punct de vedere cultural, sã iei
cunoºtinþã de statutul ºi de rolul sãu.1 Mai înseamnã, atunci cînd
relaþia este individualizatã, sã o situãm psihologic faþã de noi înºine.
Fiecare societate, fiecare grup ºi fiecare individ posedã un repertoriu de identitãþi care face posibilã cunoaºterea celuilalt. Indicii
care definesc elementele categorizãrii sociale sînt, în primul rînd,
toate semnele ºi elementele constitutive ale faþadei sociale (semnele
exterioare, aparenþe etc.)2. Aceste semne sînt în esenþã de naturã
culturalã, adicã dobîndite prin participarea la societate. Învãþarea
socialã constã în faptul de a înmagazina informaþii pentru a putea
repera imediat, la semenii noºtri, acele elemente care vor permite
identificarea lor.
Fiecare epocã istoricã a unei societãþi îºi secretã, de altfel, propriile personaje sociale, stereotipuri constitutive pentru imaginarul
social, care servesc la înþelegerea celorlalþi. În secolul al XIX-lea,
romancierii francezi descriau rentierul, bãcanul, notarul, femeia-cum-se-cade, grizeta, credincioasa, scriitoarea pedantã, puºtiul
parizian etc. În zilele noastre, mass media ºi moda marionetelor
televizate deseneazã caricatura tehnicianului, a politicianului, a
sportivului de performanþã, a jurnalistului, a omului de ºtiinþã mediatic º.a.m.d.
V. Packard relateazã cazul amuzant al unei femei din înalta societate
care, îmbrãcîndu-se cam în pripã ca sã se plimbe la þarã (rochie veche,
batic peste pãrul nepieptãnat, unghii nefãcute etc.), se opreºte într-un
1. J. Stoetzel, La psychologie sociale, Flammarion, 1963, p. 215.
2. Cf. A. Mucchielli, Lidentité, PUF, col. Que sais-je?, cap. Lidentification
dautrui, pp. 31-37.
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magazin de lux, în care dintotdeauna voise sã intre, însã nu avusese
timp. Vînzãtoarea o întîmpinã nu tocmai amabil ºi îi prezintã o rochiþã
de nimica, ieftinã, ceea ce o jigneºte pe doamnã ºi o face sã iasã. A doua
zi, îmbrãcatã normal, este primitã cu deferenþã în magazin de cãtre
aceeaºi vînzãtoare, care de altfel nici nu o recunoaºte.1

Experimentele privind identificarea semenilor aratã cã evaluarea
se face mai curînd cu ajutorul formelor perceptive (Gestalten), sesizate
imediat ca totalitãþi reperabile, decît cu ajutorul semnelor izolate2.
De exemplu, le-au fost prezentate unor subiecþi douã fotografii ale
unor personaje, cu cerinþa sã identifice individul din fotografie. Dupã
ce au dat definiþia, au fost intervievaþi cu scopul de a se afla care erau
indicatorii sociali dupã care s-au ghidat pentru a face identificarea.
Una dintre fotografii înfãþiºa un american de culoare, baterist de jazz
celebru (cãsãtorit, cu doi copii), ajuns la Paris, într-o garã, pentru a da
un concert. Analiza rãspunsurilor privind identificarea personajului din
fotografie a relevat douã mari categorii de evaluãri: 1) cele care cad în
capcana unei definiþii bazate pe elementele: negru = imigrant = muncitor, garã = muncitor feroviar = hamal; la acestea se adaugã cascheta
uniformei, rezultatul fiind bagajist (Gestalt: garã-negru-caschetã);
2) cele care rezistã inducþiei pe baza acestor elemente (îndeosebi a
elementului garã, perceput ºi aici înaintea altora), care iau în considerare
atitudinea generalã (destindere, privire, îmbrãcãminte), apoi indiciile ce
confirmã prima impresie  opunîndu-se deci definiþiei de bagajist
(bagaje, bijuterii, mîini) , ºi care conchid cã este vorba de un cãlãtor
(Gestalt: garã-atitudine generalã-bagaje-îmbrãcãminte-mîini-lanþ-caschetã-bijuterii).
Se remarcã faptul cã prima Gestalt este mai scurtã decît a doua. În
ambele tipuri de evaluare, atribuirea sensului se face plecîndu-se de la
decor (gara); aceasta dã, împreunã cu indiciile negru ºi caschetã,
ideea de bagajist, dar asociatã unui ansamblu de elemente complementare (disonante faþã de ideea de bagajist) oferã evaluarea corectã.
1. V. Packard, A lassaut de la pyramide sociale, Calmann-Lévy, 1960.
2. A. Mucchielli (1978), Les réactions de défense dans les relations interpersonnelles, ESF, 1980, exerciþiu, pp. 18-27.

