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Modernitatea între tradiþie ºi post-modernism
Sociologia, în devenirea ei ca ştiinţă, a căutat din totdeauna să se legitimeze prin predicţii
asupra evoluţiei societăţii şi prin propunerea de programe de corectare a eventualelor
disfuncţionalităţi implicate de aceste prognoze.
Până spre mijlocul secolului XX, atenţia sociologiei schimbării sociale s-a concentrat asupra
transformării colectivităţilor arhaice, tradiţionaliste, în societăţile moderne de astăzi. Modernizarea
a fost asociată industrializării, urbanizării, raţionalizării (şi birocratizării), secularizării. Economicul,
socialul, culturalul şi politicul au fost privite ca evoluând împreună în această direcţie.
Transformarea celor patru sisteme a fost considerată în general drept cvasi-simultană, indiferent de
opţiunea pentru un determinism al economicului (Marx, Durkheim) sau culturalului (Weber) sau
pentru interdependenţa celor patru sfere ale vieţii sociale (Inglehart).
Ultimele decenii au readus în prim plan o întrebare veche: ce va fi după? Lumea vestică
(vest-europeană şi nord-americană) a fost luată drept punct de reper, model al evoluţiei. În acest
spaţiu, modernitatea era deja generalizată.
Ceea ce avea să vină a fost numit de unii post-industrialism (Bell), post-capitalism (Bendix)
sau post-fordism (Lash şi Urry). Accentul pe schimbarea modurilor de producţie este evident în
acest caz. O a doua şcoală, mai influentă, şi-a definit predicţia în termeni mai degrabă culturali.
Societatea viitorului a fost etichetată drept post-modernă, iar latura economicului a fost redusă la
consumerism (Baudrillard, Lyotard, Deridda etc.). Post-materialismul lui Inglehart se înscrie pe
aceeaşi direcţie, cu menţiunea că, în cazul explicaţiei sale, latura economică are o pondere egală cu
cea culturală.
Articolul de faţă face parte dintr-un studiu mai larg despre tradiţionalism, modernitate şi
post-modernitate, pe care încearcă să îl prefaţeze. Perspectiva abordării nu este una procesuală, ci
ţine de statica socială: obiectivul este descrierea unui singur moment în timp, chiar dacă multe
dintre explicaţii fac apel la procese sociale. Întrebarea pe care o pun este simplă: se îndreaptă
românii către o societate post-modernă –din punct de vedere cultural – sau aceasta reprezintă doar
o realitate specifică altor culturi?
România este fără discuţie o societate industrializată, relativ urbanizată, secularizarea este
relativ puternică la nivelul practicii şi în spaţiul public1, raţionalizarea – de asemenea. Securitatea
economică, a fost în anii ’60-’70 relativ puternică. Totuşi, declinul economic contemporan
afectează securitatea existenţială (scade nivelul de trai), punând sub semnul întrebării unul dintre
factorii care stimulează modernitatea culturală2. Pe de altă parte, comunismul, deşi în mare proiect
modernizator, a condus la dezagregarea societăţii civile, aceasta repliindu-se în dezvoltarea de reţele
sociale închise, cu slabe canale de comunicare între ele. Ordinea socială a fost întemeiată mai
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degrabă pe „teama instituţională”, decât pe încrederea în puterea raţionalizatoare a ştiinţei (vezi
Dumitru Sandu, 1999, p. 29). Să fie atunci românii mai degrabă tradiţionalişti sau modernişti?
Europa de Vest devine, aşa cum argumentează Inglehart, din ce în ce mai post-materialistă.
România îşi propune ca obiectiv prioritar „revenirea în Europa”, atât din punct de vedere economic
şi politic, cât şi social şi cultural. Să fie oare românii dispuşi să preia modele comportamentale şi
patternuri valorice post-moderne, ca şi consecinţă a unei tentative de sincronism, ca şi încercare de
a arde etapele?
Multe dintre studiile calitative din ultimii ani publicate în literatura sociologică românească
relevă evidenţe ce sugerează axa tradiţionalism-modernitate ca dihotomie fundamentală cel puţin
pentru spaţiul rural românesc3. Pe de altă parte, cel puţin elita intelectuală propune discuţiei publice
integrarea nu numai în structurile economice şi politice europene, ci totodată în cele culturale.
Trendul post-modern vest-european poate afecta nu numai elita, dat fiind consumul mediatic relativ
de ridicat din România marilor oraşe. Să conducă aceasta către disparităţi culturale importante între
spaţiile rurale şi cele urbane?
Ipoteza mea este că atât tradiţionalismul şi post-modernismul, dar mai ales modernismul pot
fi regăsite în spaţiul românesc ca şi patternuri culturale bine structurate. Cele trei orientări majore
caracterizează procesele universale ale modernizării şi postmodernizării. Provocările ultimilor
decenii adaugă o dimensiune importantă pentru schimbările culturale din spaţiul românesc şi anume
cea care opune încrederea şi participarea opţiunii pentru atomizarea societăţii şi închiderea
grupurilor sociale.
Obiectivul seriei de articole pe care o propun este acela de a explora teoretic şi empiric acest
spaţiu valoric, căutând să îl precizez. Pentru început însă, atenţia mea se concentrează asupra
modului de măsurare a acestor orientări valorice. Acesta este şi scopul central al acestui prim
articol. Structura textului respectă acest scop: prezint mai întâi principalele abordări ale
modernismului şi post-modernismului, propunând şi o sinteză proprie. Argumentez apoi asupra
consistenţei unei axe valorice tradiţionalism-modernitate-postmodernism, în contrast cu existenţă a
două dimensiuni distincte: o axă a modernismului şi o alta a post-modernităţii. În fine, mă
concentrez asupra modurilor de măsurare propuse în literatura acumulată pe această tematică şi caut
să propun un model de măsurare a tradiţionalismului, modernităţii şi postmodernităţii argumentând
şi asupra adecvării unei astfel de analize în cazul României. Abordarea teoretică este susţinută şi
susţine evidenţe empirice produse printr-o cercetare recentă asupra valorilor.
O istorie a umanităţii
Simplificând istoria umanităţii în încercarea de a identifica o singură dimensiune relevantă,
un observator extraterestru ar putea fi tentat să reducă întreaga evoluţie a organizării sociale la
istoria modurilor de schimb. Karl Polanyi sugera, o astfel de posibilitate: darului i s-a adăugat
schimbul, mai întâi cel în natură, apoi cel monetar, pentru ca apoi redistribuirea să apară şi ea
revoluţionând întreaga societate. Istoria umanităţii ar putea fi astfel marcată de succesiunea apariţiei
şi dezvoltării modurilor de schimb, principalele ere istorice fiind caracterizate de răspândirea
majoritară a unui tip de schimb sau a altuia.
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Observat de undeva din spaţiul cosmic, Pământul ar evolua precum în jocurile pe calculator:
imaginea sa ar fi mai întâi o mulţime de puncte nemişcate, corespunzând gospodăriilor (triburilor)
autarhice. Apoi, între unele dintre aceste puncte, ar apărea nişte fluxuri luminoase unidirecţionate,
repetându-se la intervale regulate de timp, când intr-o direcţie când în alta. Trecerea de la dar la
schimb ar putea fi marcată de multiplicarea acestor fluxuri, transmisia intre două puncte
realizându-se acum pe două „fire”, direcţionate în sensuri opuse. Înlocuirea dominaţiei trocului cu
cea a schimbului de piaţă (monetar), ar implica organizarea reţelelor de schimb (a fluxurilor
luminoase) în jurul unor puncte mai luminoase, fluxurile dinspre şi înspre acestea fiind mult mai
intense. În fine, o ultimă schimbare ar aduce după sine apariţia unor cerculeţe extrem de bine
luminate către şi dinspre care ar exista fluxuri legându-le de toate celelalte puncte dintr-un spaţiu
geografic mai însemnat: punctele care intră în reţele de fluxuri extrem de intense trimit mai multe
impulsuri către cerculeţele din spaţiul lor geografic şi primesc în schimb mai puţine; punctele
rămase mai în afara fluxurilor luminoase, primesc impulsuri însemnate dinspre cerculeţe şi trimit
mai puţine semnale către acestea. Aceasta ar fi redistribuirea în lumea de astăzi, dominând
organizarea socială modernă.
O astfel de istorie nu poate însă rămâne de sine stătătoare. O mulţime de întrebări se ridică:
ce a determinat evoluţia modurilor de schimb? Să fie progresul tehnic sau schimbarea
mentalităţilor? Sau schimbarea modurilor de schimb dominante să fi fost la originea tuturor
celorlalte transformări?
Problema primatului unuia sau altuia dintre aceste constructe seamănă izbitor cu chestiunea
oului şi a găinii. La o scară mai largă, problema poate fi reformulată în termenii opoziţiei intre
cultură şi economie4.Căutând în general să rezolve această dilemă, sociologii au propus în principal
trei soluţii: Marx a invocat primatul economicului asupra socialului şi culturalului, în binecunoscuta
sa teorie despre determinismul relaţiilor de producţie asupra structurii sociale şi a ideologiilor.
Weber s-a plasat pe o poziţie opusă, argumentând asupra influenţei valorilor culturii protestante
asupra dezvoltării modului de producţie capitalist. În fine, Parsons a rezolvat problema intr-un mod
original, sugerând evoluţia simultană a modurilor de producţie şi schimb, a organizării sociale, a
relaţiilor sociale şi a valorilor şi credinţelor. Toate acestea se modifică împreună, fiind
interrelaţionate, ca părţi inseparabile ale aceluiaşi întreg: sistemul social al acţiunii5. Într-o abordare
mai recentă, Inglehart (1998) se plasează pe o poziţie similară cu cea a lui Parsons, argumentând
asupra interdependenţei între economic, politic şi cultural. Inglehart prezintă argumente empirice
convingătoare asupra influenţei schimbărilor din fiecare dintre sisteme asupra celorlalte.
Tabelul 1 sintetizează principalele abordări ale trecerii dinspre societăţile arhaice spre cele
contemporane. Emile Durkheim (1893) a sesizat că societăţile arhaice, în dezvoltarea lor au trecut
de la preponderenţa modurilor de producţie axate pe activităţi nespecializate, în care toţi cei care le
practicau performau roluri similare, către generalizarea unor activităţi complexe, puternic
specializate pe segmente ale producţiei. Polanyi, dar şi Simmel, insistă asupra apariţiei schimbului
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3

propriu-zis, reglementat de legile pieţei şi reglat de apariţia monedei care devine principalul mediu
de schimb. La nivel social, solidaritatea organică ia locul celei mecanice, impunând noi moduri de
organizare şi integrare: tribul începe să îşi piardă din importanţă în faţa familiei extinse. Nu
supravieţuirea este cea care primează, ci cea a indivizilor şi grupurilor restrânse. Necesitatea
asigurării unei securităţi sporite contribuie în cele din urmă (alături de alţi factori) la apariţia
statului.
Tabelul 1. Evoluţia in timp a celor patru subsisteme ale sistemului social al acţiunii
Economic

Politic

[Moduri de producţie /
schimb]
Nespecializat,
neprelucrat / dar, troc
Puternic specializate
(diviziunea muncii) /
moneda, schimb de piaţă
Industrializare /
Redistribuire, Piaţă

[Scopul organizării
sociale]
Securitate
(socială, a speciei)

Computerizare,
consumerism

Comunitatea
(Social)
[Integrare]

Socio-cultural
(Cultural)
[Menţinerea
structurilor latente]

Solidaritate mecanică

Securitate
(individuală)

Solidaritate organică

Tradiţionalism

Bunăstare socială

Solidaritate socială
(cetăţenie socială)

Modernism

Autorealizare,
Acceptarea diferenţelor
autoexprimare
(solidaritate diferenţială)
(bunăstare individuală)

Post-modernism

Analizând evoluţia modurilor de producţie, Daniel Bell plasează industrialismul în centrul
schimbărilor din societate umană (1976, p. xii). Economia pre-industrială era una predominant
extractivă, bazată pe agricultură, pescuit, cherestea şi alte resurse naturale precum gazele naturale şi
petrolul. Industrializarea a impus o economie axată predominant pe prelucrarea materiilor prime şi
pe producţia de serie. Post-industrialismul a mutat accentul pe tehnologia informaţiei, cu accent pe
telecomunicaţii şi computere.
Modernitatea aduce cu sine generalizarea familiei nucleare, industrializarea, primatul
statului naţiune. Obiectivul politic nu mai este simpla asigurare a securităţii indivizilor, ci furnizarea
unui nivel satisfăcător de bunăstare pentru întreaga societate. Aşa cum notează T.H. Marshall,
accentul se mută de pe simpla cetăţenie pe cetăţenia socială, cu drepturile asociate, şi în primul rând
cu cel la protecţie socială. Statul devine un prieten al individului, fiind, prin raţionalitatea sa
asigurată de o birocraţie formată din experţi, singurul administrator capabil al avuţiei colectivităţii.
El asigură formarea bunurilor comune şi rezolvă disfuncţiile pieţei. Redistribuirea se adaugă
schimbului de piaţă, aşa cum observă Karl Polanyi.
Asigurarea nevoilor de bază (în termenii lui Maslow) face ca indivizii să fie mai interesaţi
de trebuinţe de un nivel mai înalt, tinzând spre autorealizare. Accentul cade pe diferenţă şi pe
acceptarea celuilalt. Egalitatea de şanse este redefinită ca optimizarea şanselor individuale de
autorealizare. Statul ca principal instrument al furnizării bunăstării începe din nou să fie privit ca un
inamic, ca un administrator ineficace prin normativitatea sa. Obiectivul organizării sociale este
furnizarea bunurilor comune, dar mai ales a celor specifice pentru satisfacerea nevoilor considerate
acum fundamentale. Specificitatea este determinată însă prin identităţi culturale, astfel că
descentralizarea apare ca un obiectiv fundamental (Leonard, 1997, p.163-164). Activitatea
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economică este dominată de automatizare şi computerizare, accentul căzând pe producţia de
cunoştinţe. Structura socială se modifică şi ea: nivelul de educaţie creşte, iar indivizii sunt ocupaţi
predominant în sectorul serviciilor şi în cel al producerii de cunoaştere.
La nivel cultural, toate aceste schimbări se reflectă în schimbarea raporturilor între
răspândirea a trei patternuri valorice esenţiale: tradiţionalismul, modernismul şi postmodernismul.
Ele constituie punctul central de interes al demersului de faţă. Se impune aşadar analiza lor
separată.
Modernitate şi Tradiţionalism
Modernitatea, ca şi caracteristică culturală, a fost multă vreme în centrul atenţiei sociologiei
şi celorlalte ştiinţe sociale. Nu mi-am propus aici să trec în revistă întreaga literatură, bogată, ce
analizează fenomenul. Voi sublinia în această secţiune principalele caracteristici ale modernităţii,
aşa cum le-a surprins Alex Inkeles. De altfel, sinteza lui Inkeles reprezintă principalul punct de
referinţă în majoritatea abordărilor ulterioare.
Inkeles îşi întemeiază abordarea pe analiza atentă a principalelor teorii ale modernizării, dar
şi pe studiul datelor empirice provenite din cercetări multinaţionale, argumentând asupra
universalităţii tendinţei spre modernizare.
Omul modern, arată Inkeles, este în primul rând deschis la schimbare, preferând adeseori căi
noi de face lucrurile. Aceasta presupune şi o tendinţă de acceptare a riscului. Modernitatea implică
creşterea independenţei faţă de autoritatea tradiţiei. Noile drumuri sunt alese „raţional”, prin apelul
la o autoritate aleasă (lideri politici sau sindicali) sau la una epistemică. Credinţa în eficacitatea
ştiinţei şi a medicinei implică respingerea fatalismului şi abandonismului ca strategii de viaţă.
Investirea în educaţie se impune ca obiectiv major al oamenilor moderni. Consumul cultural,
dorinţa de a fi informat se înscriu pe aceeaşi dimensiune. Planificarea joacă şi ea un rol important
în strategia generală de succes. În fine, omul modern este unul activ, responsabil, caracterizat de un
nivel ridicat al participării la viaţa socială şi politică. Societăţile moderne se caracterizează mai
degrabă prin culturi politice participative, în termenii lui Almond şi Verba.
Tradiţionalismul în schimb este caracterizat prin culturi politice parohiale sau dependente.
Indivizii preferă „căile bătute”, modurile obişnuite de a face. Tradiţionalistul este mai puţin
predispus la asumarea riscului şi preferă autoritatea bisericii şi cea a statusului moştenit. Lipseşte
interesul pentru planificare şi raţionalizare. Birocraţia este puţin dezvoltată.
Pentru Inglehart (1997, p. 27), tradiţionalismul a apărut ca o necesitate legată de apariţia
statului. Aceasta a descurajat mobilitatea socială, impunând accentuarea cutumelor şi obiceiurilor, a
obligaţiilor faţă de comunitate şi a normelor religioase puternice. O dată cu acumularea economică,
inovaţia şi individualismul au început să primeze în faţa regulilor tradiţionale ale respectului
ierarhic şi obligaţiilor comunitar-religioase. Siguranţa unei vieţi predestinate a dispărut odată cu
secularizarea normelor sociale, indivizii începând să fie expuşi incertitudinii axiologice.
În fapt, aşa cum arată Giddens, „modernitatea este o cultură a riscului” (1991, p. 3). Ea
reprezintă o „ordine post-tradiţională”, dar nu una în care „siguranţa tradiţiilor şi obiceiurilor a fost
înlocuită cu certitudinea cunoaşterii raţionale”.
Analizând determinanţii modernizării, Inkeles (1996, p. 575) observă că modernitatea
culturală apare ca o consecinţă a socializării individului. Pe de o parte este socializarea primară, cu
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accent pe educaţie. Cu cât indivizii sunt mai instruiţi, observă Inkeles, cu atât ei sunt mai predispuşi
către modernism. Însă, „nu cunoştinţele învăţate în şcoală, ci orientarea generală [...], modul de
organizare [...] însuşit” sunt cele ce determină orientările moderniste. Pe de altă parte, o influenţă
importantă o are şi socializarea târzie: angajarea în întreprinderi moderne este strâns corelată cu
modernitatea individuală. Cu alte cuvinte, socializarea primară şi mediul în care individul evoluează
îşi pun amprenta pe orientarea sa tradiţionalistă sau modernistă.
Postmodernitatea
Pentru Daniel Bell, în societatea pre-industrială, munca (viaţa) reprezenta un joc împotriva
naturii. Societatea industrială, modernă a făcut ca munca să devină un joc împotriva naturii
fabricate. În fine, post-industrialismul schimbă complet accentele, munca constituind un joc între
persoane care învaţă unele de la altele.
Accentul cade acum pe diferenţe, pe acceptarea celuilalt, pe toleranţă. Toate acestea într-un
mediu în care valoarea fundamentală a vieţii o reprezintă auto-exprimarea. Aşa cum remarcau John
Gibbins şi Bo Reimer (1994), postmoderismul presupune întâi de toate interesul pentru nevoi de tip
superior. Expresivismul şi realizarea propriului stil de viaţă sunt trăsăturile omului postmodern.
Spre deosebire de modernism, concept bine închegat din punct de vedere al conţinutului,
postmodernismul se află încă în faza embrionară, de definire a sa. Aşa cum remarca Inglehart,
„termenul are astăzi atâtea sensuri, încât nu mai indică aproape nimic” (1997, p. 12). Cu toate
acestea, forţa simbolică a etichetei este suficient de puternică pentru a-l determina pe Inglehart să îşi
numească teoria asupra schimbării sociale drept teorie a postmodernizării.
Dincolo de diversitatea care caracterizează abordările postmodernităţii, câteva linii comune
ies în evidenţă. Este vorba despre acceptarea diversităţii, accentuarea identităţilor culturale,
creşterea spectaculoasă a consumului cultural şi investirii în educaţie, precum şi respingerea
autorităţii birocratice a statului în favoarea mutării responsabilităţii la nivelul autorităţii locale şi
chiar a unor asociaţii non-guvernamentale.
Explicaţiile trecerii de la modernism către post-modernism converg şi ele către un model
comun. Se argumentează asupra faptului că schimbările ce au caracterizat procesul de modernizare
şi-au atins limitele, impunând regândirea întregului sistem social. Este în fapt o modificare a
factorilor de risc: de la lupta pentru asigurarea securităţii materiale se trece la încercarea de
rezolvare a incertitudinilor axiologice. În plan cultural, aşa cum notează Inglehart,
postmodernizarea are în centrul său schimbarea de la orientări materialiste spre orientări
post-materialiste.
Ipoteza socializării este una dintre cele două asumpţii ale lui Inglehart în explicaţia pe care o
furnizează: valorile de bază ale unui individ reflectă condiţiile în care acesta a crescut şi şi-a
dezvoltat personalitatea. Indivizii socializaţi în medii securizate, în care nevoile lor de bază (în
termeni de hrană, locuire, securitate) au fost îndeplinite, vor fi mai preocupaţi de satisfacerea unor
nevoi superioare precum auto-realizarea. Cei care, ca şi copii, au trăit în medii socio-economice
afectate de subdezvoltare şi foamete, în condiţii de nesiguranţă socială, vor fi preocupaţi mai întâi
de toate să îşi satisfacă nevoia de hrană şi alte trebuinţe de bază.
Cea de-a doua ipoteză cheie care stă la baza teoriei lui Inglehart este cea a rarităţii. Similară
principiului diminuării utilităţii marginale din economie, ipoteza rarităţii susţine faptul că
6

priorităţile individului în selecţia nevoilor de bază reflectă mediul socio-economic în care acesta
evoluează: el va acorda o mare importanţă acelor bunuri care se găsesc relativ rar pe piaţă (1998, p.
33).
Tradiţionalism – Modernism – Postmodernism: o axă valorică?
Conceptul de valoare este utilizat în sociologie în legătură cu norme, obiceiuri, maniere,
ideologii (van Deth şi Scarbrought, 1994, p. 21). Fără a constitui moduri de acţiune, ele reprezintă
principiile care stau spatele acţiunilor, comportamentelor, atitudinilor. Valorile nu pot fi observate
direct şi se constituie în concepţii ale desirabilului. Valorile sunt de natură socială, fiind determinate
de mediul în care individul a fost socializat şi de cel în care evoluează. Ele nu determină direct
atitudinile. Un set de atitudini este explicat de mai multe „concepţii asupra desirabilului”. Toate
aceste concepţii se grupează în orientări de valoare (Jan van Deth şi Elinor Scarbrought, 1994,
p.42).
Tradiţionalismul, modernismul şi postmodernismul reprezintă astfel de orientări de valoare.
Ele se comportă ca realităţi latente ce guvernează modul în care indivizii se raportează la mediul
social.
Întrebarea care se ridică este dacă aceste trei orientări valorice reflectă un continuu,
constituindu-se ca puncte pe o singură dimensiune sau dacă se grupează în perechi pe două
dimensiuni distincte: axa modernizării şi cea a postmodernizării.
Tabelul 2. Procesele modernizării şi postmodernizării culturale
ORIENTĂRI ÎN CEEA CE
PRIVEŞTE …

Raportul individ colectivitate

PROCESE

POSTMODERNIZARE
Dezvoltare economică şi comunitară Dezvoltare individuală
Afirmarea identităţilor sociale
Dispariţia colectivităţilor închise
MODERNIZARE

Individualizare
Raportul între normele Secularizare
tradiţionale şi religioase
şi cele raţionale
Încredere în legitimitatea ştiinţei şi
tehnicii
Valori familiale
Emergenţa orientărilor legate de
nuclearizarea familiei
Organizarea socială
(statul)
Principii ce guvernează
strategiile de viaţă
Raportarea la celălalt
Prioritatea acordată
diferitelor resurse

Individualizare
Secularizare
Emergenţa noilor mişcări religioase
Încredere (moderată) în legitimitatea
ştiinţei şi tehnicii
Acceptarea ca normale a unor noi
forme familiale şi norme sexuale:
familii monoparentale, homosexuale
etc.
Birocratizare, centralizare
Descentralizare, privatizarea
serviciilor sociale
Prioritate acordată creşterii
Prioritate acordată auto-realizării şi
economice
auto-exprimării
Planificare
Planificare & Hedonism
Normativitate
Acceptarea diferenţelor, toleranţă
Încredere în ceilalţi
Investiţii în capital educaţional
Investiţii în capital educaţional,
consum cultural ridicat
Utilizarea capitalului social,
Participare în societatea civilă,
participare la viaţa politică şi socială declinul vieţii politice
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Explicaţia apariţiei şi dezvoltării fiecăreia dintre aceste trei complexe valorice este similară:
Inkeles, Giddens sau Inglehart au insistat asupra rolului socializării în formarea modernismului
şi/sau postmodernismului.
Elementele componente ale proceselor de modernizare şi postmodernizare sunt similare
(vezi Tabelul 2). Elementele de continuitate vizează individualizare, secularizarea şi investiţia din
ce în ce mai ridicată în capital educaţional. Diferenţele sunt mutarea accentului de pe raţionalitatea
statului birocratic pe cea a sistemelor expert comunitare, cele mai în măsură să identifice nevoile
specifice ale unui spaţiu social sau geografic. Statul îşi pierde astfel din atribuţii în favoarea
autorităţilor locale şi organizaţiilor nonguvernamentale.
Schimbarea accentului de pe dezvoltare economică (siguranţă materială) pe auto-exprimare
şi calităţii vieţii nu reprezintă o modificare fundamentală între cele două procese, ci dimpotrivă,
probează continuitatea firească dintre ele:
Ulrich Beck6 arată că trecerea de la tradiţionalism la modernitate presupune o schimbare în
modul de percepere al riscurilor la care sunt expuşi indivizii. Se trece astfel de la o societate
caracterizată prin insecuritate materială la una în care această problemă este rezolvată, însă
incertitudinea axiologică creşte. Conflictele distribuţionale asupra „bunurilor” (proprietate, venit,
locuri de muncă) se transformă în conflicte distribuţionale asupra „relelor” (riscul tehnologiei
nucleare, al cercetării genetice, ameninţări ecologice). Reprezentând toate acestea grafic (vezi
Figura 1), aş nota faptul că schimbarea descrisă de Beck este mai largă, definind un trend în care
modernitatea nu reprezintă decât un punct pe o posibilă curbă de stabilitate. Mai mult,
post-modernitatea poate să nu reprezinte decât tot un punct oarecare şi nu capătul evoluţiei.
Figura 1. Schimbare socială şi riscuri asociate
Insecuritate
materială

Tradiţionalism
Conflicte distribuţionale asupra “bunurilor”
(venituri, proprietăţi, locuri de muncă)

Modernitate

Conflicte distribuţionale asupra “relelor”
(riscul tehnologiei nucleare, cercetării
genetice, probleme ecologice)

Post-modernitate
Incertitudine
axiologică
Practic, modernizarea marchează reducerea incertitudinii existenţiale (materiale). Aceasta se
realizează prin prioritatea acordată dezvoltării economice. O dată ce pragul critic este depăşit,
procesul continuă, însă ritmul este mai lent dată fiind preocuparea sporită pentru satisfacerea
nevoilor legate de autorealizare. Apariţia acestei preocupări este influenţată însă de asigurarea
6

Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, 1992, apud Inglehart (1997), p. 36
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securităţii materiale. Ritmul dezvoltării economice, aşa cum sugerează şi Inglehart (1995, 1997),
determină şi este determinat de măsura în care indivizii acordă prioritate trebuinţelor superioare.
Tradiţionalismul, modernismul şi postmodernismul par a fi faţete ale aceluiaşi tip de
orientare valorică mai largă. Problema este cea a necoliniariţăţii dintre cele trei puncte (tipuri ideale
de orientări valorice). În termeni matematici, putem spune că tradiţionalismul, modernismul şi
postmodernismul sunt puncte coplanare, dar unindu-le nu obţinem o dreaptă, ci o curbă. Dacă unele
dintre procesele ce determină structurarea acestor orientări sunt similare, altele provoacă deplasări
ale conceptelor în aşa fel încât dreapta pe care o definesc devine o curbă.
Modele de măsurare
Opţiunile metodologice de analiză empirică reflectă această situaţie: Gibbins şi Reimer
(1994) folosesc în analiza lor asupra postmodernismului doi indici prin care încearcă să îl măsoare:
postmodernismul umanist şi postmodernismul instrumentalist. Dumitru Sandu (1996), propune doi
factori, unul indicând orientările tradiţionaliste, celălalt pe cele moderniste. Ronald Inglehart şi Paul
Abramson (1995, 1997, 1998) propun tot doi factori: unul opune la cele două capete ale dimensiunii
descrise orientările către modele tradiţionale de autoritate, iar la celalalt capăt autoritatea
secular-raţională; al doilea factor reflectă raportul între prioritatea acordată trebuinţelor de
supravieţuire şi securitate faţă de cea acordată nevoilor superioare, de auto-exprimare şi autorealizare. Cei doi factori sunt practic cei care identifică cele două aspecte de continuitate:
secularizarea şi mutaţia de la materialism spre postmaterialism. Altfel spus, primul surprinde mai
degrabă procesul de modernizare, iar al doilea pe cel de postmodernizare.
Din păcate nici unul dintre aceste modele nu permite surprinderea la nivel individual a
poziţiei pe axa tradiţionalism-modernism-postmodernism (TMP). Modul de construcţie a indicilor
în cele trei cazuri fie nu este foarte satisfăcător din punct de vedere al completitudinii, fie nu este
adecvat analizei la nivel individual.
Modelul lui Inglehart (1995, 1997), proiectat pentru analize la nivel agregat (naţional) nu se
pretează analizei la nivel individual. Multe dintre cele 47 de variabile a căror variaţie este explicată
prin analiza factorială reprezintă agregări de variabile fictive (dummy). La nivel naţional ele se
constituie în variabile continue, însă la nivel individual rămân variabile dummy, nefăcând altceva
decât să împartă eşantionul în numeroase subeşantioane, împiedicând astfel orice inferenţă
statistică.
Loek Halman şi Ruud de Moore (1994), citează analize similare realizate de diverşi alţi
autori. Însă, ca şi în cazul lui Inglehart, toate acestea nu oferă soluţii pentru analiza valorilor la nivel
microsocial.
Alex Inkeles, analizând modernitatea şi tradiţionalismul, recurge şi el la construirea unor axe
surprinzând aceste valori latente extrem de generale. Metoda utilizată este tot analiza factorială,
derulată însă la nivel individual. Problema rămâne însă cea a analizei exclusive a orientărilor
moderne şi tradiţionaliste.
Atât Inglehart, cât şi Inkeles utilizează în analizele lor un număr important de indicatori ai
orientărilor valorice. Analiza factorială le permite reducerea spaţiului dimensiunilor în cauză la
esenţialul său. Inglehart identifică astfel postmaterialismul ca şi element cheie şi indicator suficient
de puternic pentru postmodernitate, în timp ce Inkeles identifică şi el un factor de „modernitate
9

generală” pentru a cărui măsurare este nevoie doar de o baterie de 12 itemi.
Ca şi în cazul lui Inkeles, modelul propus de Dumitru Sandu (1996), prezintă neajunsul de a
identifica doar factori legaţi de modernizare, postmodernizarea neintrând în discuţie în cazul
analizei sale. În plus, factorul de tradiţionalism şi cel de modernitate rezultă din analize separate,
neconstituindu-se în axe ortogonale ale aceluiaşi spaţiu.
În mod similar, Gibbins şi Reimer (1994) îşi propun să descrie doar orientarea postmodernă.
Mai mult aceştia reduc această orientare la două dimensiuni considerate cheie: expresivismul şi
umanismul sau instrumentalismul în funcţie de abordare (Gibbins şi Reimer distingând două tipuri
de postmodernism: hedonist şi orientat către viitor). Practic cei doi, insistând asupra diferenţelor
dintre teoriile postmodernităţii culturale, identifică două tipuri de postmodernism: primul se înscrie
în linia lui Inglehart şi pune accentul pe auto-realizare şi planificare. Al doilea aduce în prim plan
auto-exprimarea şi hedonismul. Ambele curente au în comun între altele acceptarea diferenţelor şi
toleranţa. Putem însă considera auto-exprimarea ca şi o formă de auto-realizare şi invers (Gibbins şi
Reimer chiar fac acest lucru, deşi nu explicit: definind expresivismul ca şi dimensiune esenţială
pentru ambele tipuri de postmodernism, opţiunea metodologică implicită este cea a echivalenţei
menţionate). Pe de altă parte, societatea postmodernă este, indiferent de perspectivă, una a
diferenţelor şi a acceptării diferenţelor, a toleranţei şi înţelegerii. Aceasta înseamnă că în
surprinderea filonului postmodern comun nu are mare importanţă opţiunea hedonistă sau pentru
planificare. Un model comprehensiv ar trebui să facă totuşi această distincţie după precizarea axei
TMP.
Tradiţionalism, modernitate şi postmodernitate culturală în România
Dintre abordările propuse mai sus, modelul cel mai dezvoltat rămâne – cu toate neajunsurile
sale – cel al lui Inglehart. Ceea ce îmi propun în continuare este o încercare de adaptare a acestui
model la analiza la nivel micro (individual) în ce priveşte orientările valorice ale societăţii
româneşti contemporane.
Pentru aceasta îmi propun o analiză oarecum similară ca mijloace cu cea propusă de
Inglehart: pornind de la baza de date EVS’99 pentru România7, utilizez analiza factorială pentru a
explica variaţia unui set de orientări valorice considerate drept ilustrative pentru cele două procese
de schimbare socială universal valabile, conform autorului invocat. Validez apoi teoretic rezultatele
empirice.
Diferenţele în abordare sunt atât „tehnice” cat şi de natură teoretică, explicativă. În primul
rând, aşa cum am arătat, modelul propus de Inglehart prezintă dezavantajul neadecvării la analiza la
nivel individual, necesitând adaptarea. Pentru aceasta, pentru fiecare din principalele orientări de
7

EVS’99 (European Values Survey) reprezintă varianta din 1999 a cunoscutei cercetări internaţionale, realizate din
cinci în cinci ani în ţările Europei. În România, proiectarea chestionarului şi colectarea datelor a fost realizată în iulie
1999 de către ICCV în colaborare cu Universitatea Bucureşti (grantul CNCSU 120/1999) şi EVS Foundation.
Coordonatorii proiectului au fost Lucian Pop, Mălina Voicu şi prof. dr. Cătălin Zamfir. Chestionarul a conţinut 362 de
itemi dintre care majoritatea de opinie (262 de itemi de opinie comuni ). Eşantionul proiectat a fost de 1200 de subiecţi
(1177 de repondenţi), metoda de selecţie fiind una stratificată, straturile fiind determinate de apartenenţa localităţilor la
ariile culturale propuse Dumitru Sandu, de mediul de rezidenţă şi de mărimea localităţii (patru tipuri de oraşe şi două de
sate, în funcţie de numărul locuitorilor lor). În interiorul straturilor selecţia localităţilor a fost aleatoare, la fel cum
aleator au fost selectate secţiile de votare de referinţă în cadrul fiecărei localităţi alese. Subiecţii au fost selectaţi la
întâmplare de pe listele electorale ale acestor secţii.
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valoare investigate am propus indici distincţi, adeseori calculaţi ca scoruri factoriale. În analiza
factorială finală am căutat să explic variaţia acestor indici, renunţând la introducerea directă ca
variabile dependente a variabilelor manifeste ce caracterizează aceste orientări latente. Am realizat
astfel o analiză factorială de nivelul doi8.
A doua diferenţă apare la nivel teoretic şi provine din disimilarităţile în ce priveşte modul de
construcţie pentru unele orientări valorice în spaţiul cultural românesc şi cel vest-european,
diferenţe implicate de explicaţia axată pe ipoteza socializării. Practic, istoria ultimilor 40-50 de ani,
diferă semnificativ din punct de vedere cultural între ţările ex-comuniste şi celelalte societăţi. La
nivelul valorilor religioase, al orientărilor faţă de stat şi al celor faţă de femei, modelele de
socializare sunt altele în estul decât în vestul Europei sau în America. Teoria lui Inglehart, în ciuda
universalităţii sale, este o teorie care are ca punct de pornire universul cultural vestic. La nivelul
analizei globale este logic ca trendurile majore ale modernizării şi postmodernizării să se menţină,
indiferent de existenţa unor abateri de la pattern pentru câteva cazuri (ţări) pe un număr totuşi redus
de dimensiuni (maxim 10 din cele aproape 50 analizate). Robusteţea modelului permite acest lucru.
Mutând însă analiza la nivel macro, şi mai ales în unul din aceste cazuri care se abat de la regulă
pentru orientările în cauză, modul de integrare al acestora în modelul explicativ se schimbă. Asupra
acestor schimbări voi argumenta în momentul în care mă voi referi la fiecare din dimensiunile în
cauză în parte.
Rezultatele analizei factoriale sunt sintetizate în Figura 29. Primele trei componente extrase
explică 37% din variaţia totală. Cifra este mică în comparaţie cu cea raportată de Inglehart (primele
două componente extrase explicau 51% din variaţie). Ea trebuie interpretată însă ţinând cont de
câteva alte fapte. În primul rând este vorba de erorile care afectează măsurarea. Acestea se simt
mult mai puternic în cazul analizelor la nivel individual, în timp ce la nivel agregat tind să se
compenseze. Se adaugă aici mărirea complexităţii spaţiului analizat prin includerea variabilelor
legate de planificare şi de importanţa acordată familiei. În fine, o a treia problemă este legată de
numărul redus de cazuri: doar 826 de repondenţi (72%) au răspunsuri valide pe toate dimensiunile
analizate (pentru cei aproape 60 de itemi luaţi în analiză, care pot fi regăsiţi în anexa 3).

8

Totuşi, din motive tehnice, nu am utilizat analiza path (modele cu ecuaţii simultane) ca instrument de analiză. Motivul
este legat de numărul mare de variabile a căror investigare este implicată de explicaţia teoretică. Astfel, chiar şi în
condiţiile în care sunt câteva variabile latente unic determinate (explicând un singur item), modelul ar fi prezentat un
număr uriaş de grade de libertate, generând în final indici de adecvare ridicaţi aproape indiferent de structura grafului
explicativ.
9
Vezi Anexa 4 pentru alte detalii asupra analizei factoriale. Precizări sintetice privind modul de construire al
indicatorilor folosiţi ca date de intrare pot fi regăsite în anexele 1, 2 şi 3.
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Figura 2. Principalele trei componente ale spaţiului valoric românesc
neasumarea riscului
autoritatea religiei
planificare

dezv. tehnol.
particip. politică
încredere în oam.

nevoi superioare
ecologie

respinge diferenţele
participare civică

normativitate generală

participare civică

statul=resposabil

autoritatea religiei

ecologie

familia e mai importantă

normativit. gen.
postmaterialism

postmaterialism

normativitate generală
familia=m. importantă

nevoi superioare
neasum. riscului
familia=m. imp.

statul=resposabil

nevoi superioare

neasumarea riscului

resping diferenţe

participare civică

fatalism
postmaterialism

statul=resposabil

toleranţăfam. & sex.

C1 - tradiţionalism

C2 - postmodernism

C3 - participare

Figura prezintă primele trei componente obţinute în urma analizei factoriale a spaţiului valoric
românesc. Analiza factorială este adecvată datelor empirice (KMO=0,766). Extracţia a fost
realizată prin metoda analizei componentelor principale. Variaţia totală explicată de cei trei factori
19%+10%+8%=37%. Poziţia indicatorilor în structura factorilor este dată de saturaţiile asociate.
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Figura 3. Principalele două componente ale analizei factoriale
,8
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participare civica
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autoritatea religiei
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postmaterialism
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C2 - postmodernizare

-,2
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-,5
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Analizând comparativ rezultatele raportate de Inglehart pentru analiza inter-naţională a
valorilor legate de postmodernitate şi cele prezentate în Figura 2 se remarcă o primă diferenţă
extrem de importantă: cele două componente extrase sunt inversate. Figura 3 pune mai bine în
evidenţă acest lucru: prima componentă extrasă sugerează un factor al evitării riscului, intoleranţei
şi a acceptării autorităţii religiei. Statul primează în faţa individului în ceea ce priveşte furnizarea
bunăstării. Cea de-a doua dimensiune, mai puţin importantă ca pondere în explicarea variaţiei totale
este una a postmodernizării: creşterea importanţei dezvoltării tehnologice, orientarea către nevoi
superioare (timp liber şi autorealizare), participarea civică şi asumarea riscului ilustrează acest
lucru.
Practic avem de-a face cu o axă a tradiţionalismului, în timp ce cea de-a doua surprinde mai
degrabă orientările postmoderniste. Analiza lui Inglehart sugera în principiu aceleaşi două
dimensiuni, numai că importanţa lor relativă se afla în raport invers: prima postmodernizarea.
Explicaţia rezidă probabil în specificul celor două analize: analiza comparativă a lui
Inglehart se desfăşura pornind de la date de intrare ilustrând spaţiile valorice din 43 de ţări.
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Patternul sesizat se referea la o schimbare culturală globală, în care nu toate societăţile se aflau în
acelaşi stadiu. Dacă ţările vest-europene şi nord-americane se plasau în cadranul
„postmodernitate - modernitate” (aveau valori mari atât pe dimensiunea postmodernizării, cât şi pe
cea a modernizării), ţările Europei Centrale şi de Est defineau cadranul
„modernitate - modernitate”10. În schimb, analiza prezentată în graficele de mai sus, este realizată
tocmai în una din ţările din acest din urmă cadran, o societate în care socializarea târzie se
realizează într-un mediu caracterizat de o ridicată nesiguranţă socială, având efecte de frânare a
postmodernizării şi chiar de demodernizare în ce priveşte unele dimensiuni.
Una dintre principalele probleme cu care s-au confruntat românii după 1989, a fost cea a
supravieţuirii şi dezvoltării individuale într-un mediu caracterizat de o incertitudine ridicată.
Societatea propusă de statul comunist impunea un set de norme extrem de precise, inflexibile, statul
utilizând frecvent şi cu multă hotărâre forţa de coerciţie pentru a impune respectarea acestora.
Evenimentele din decembrie 1989 au dus la disoluţia acestui sistem normativ: au apărut noi moduri
de viaţă, noi oportunităţi de dezvoltare, statul s-a implicat mult mai puţin în structurarea vieţii
sociale. Mai mult, au apărut o mulţime de partide şi asociaţii civice, fiecare propunând principii şi
moduri specifice de organizare ale societăţii. Aşa cum sugera Cătălin Zamfir, „formularea de soluţii
alternative reprezintă o sursă importantă de incertitudine” (1990, p.46). În societatea românească,
schimbarea a fost bruscă: de la soluţia unică a drumului către „societatea socialistă multilateral
dezvoltată”, către puzderia de partide apărute după Revoluţie. Incertitudinea persistentă determină,
în linia explicaţiei lui Inglehart, orientări valorice tradiţionaliste: individul încearcă să îşi reducă
incertitudinea prin apelul la reţete deja verificate. Tradiţia spune în acest caz că statul este cel care
ordonează şi structurează viaţa socială11. Biserica, ca realitate exterioară, se constituie şi ea într-o
posibilă soluţie de răspuns la dilema devenită fundamentală: cum să stăpâneşti necunoscutul astfel
încât să obţii de la el şi resursele necesare supravieţuirii. Preocuparea pentru nevoi superioare,
dezvoltarea unor tehnologii care să contribuie la satisfacerea acestora, acceptarea principiului că
fiecare grup îşi poate dezvolta stiluri distincte de viaţă devin întrebări secundare. Cu alte cuvinte,
modernizarea primează în faţa postmodernizării.
Revenind la Figura 3 să notăm poziţia aparent nefirească a opţiunii pentru planificare în
nucleul orientării tradiţionaliste. Orientarea către planificare este, aşa cum arată teoreticienii
schimbării culturale 12 , unul dintre aspectele raţionalizării ce însoţeşte trecerea de la societăţile
tradiţionale la cele moderne. În cazul societăţii româneşti, deja modernizate, planificarea modului
de cheltuire a banilor constituie în primul rând o opţiune impusă de necesităţi legate de
supravieţuire, în condiţiile rarităţii resurselor13. Aceasta face ca prezenţa sa în nucleul de valori
10

scoruri mici la postmodernizare şi mari la modernizare
Este normal ca, în acest context, indivizii provenind din spaţii sociale închise, cu o educaţie mai redusă şi mai în
vârstă să fie mai degrabă orientaţi către stat ca furnizor al bunăstării. Realităţile descrise şi explicate într-un articol mai
vechi (Mălina Frunză şi Bogdan Voicu, 1997) susţin o astfel de ipoteză: locuitorii unui sat izolat din Bărăgan,
provenind dintr-un mediu social nu numai închis, dar şi (relativ) sărac în resurse materiale şi în capital educaţional,
păreau a aştepta totul de la stat, chiar dacă refuzau declarativ să i se supună (statul era reprezentat ca nedispunând de
întreaga sa autoritate tradiţională, modul de organizare comunist subminându-i poziţia de „prieten” al individului).
12
Inkeles, de exemplu.
13
Să notăm faptul că cei care optează pentru planificare dispun de venituri semnificativ mai mici decât restul populaţiei
investigate: F1,1051 (ANOVA)=15,4, semnificativ pentru p<0,0005.
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„tradiţionaliste” să nu fie întâmplătoare.
Pentru dimensiunea postmodernizării, datele empirice indică faptul că opţiunea pentru
planificare nu prezintă o importanţă deosebită. De altfel, aşa cum sugerează Gibbins şi Reimer, pot
fi identificate două tipuri de postmodernişti: instrumentalişti (pragmatici) şi umanişti (hedonişti). Cu
alte cuvinte, în societăţile industriale avansate, în care dimensiunea postmodernizării este cea mai
importantă, o a treia dimensiune ar putea surprinde tocmai această orientare către prezent
(hedonistică) sau către viitor (planificarea). România nu se află însă în această situaţie.
O a doua aparentă abatere de la teorie o reprezintă prezenţă indicatorului de toleranţă
familială şi sexuală pe axa modernizării şi nu pe cea a postmodernizării. Indicatorul explică
acceptarea ca justificată a divorţului, avortului şi relaţiilor extraconjugale, ca şi a homosexualităţii.
Să notăm mai întâi că toate acestea erau formal înfierate de ordinea comunistă, ordine impusă prin
tradiţie, în cazul nostru. Să punctăm şi faptul că, aşa cum arată şi Dumitru Sandu (1996)
modernitatea culturală este în general asociată cu reformismul, cu orientarea pro-schimbare socială.
Din acest punct de vedere, indicatorul în discuţie se constituie şi teoretic ca fiind mai degrabă un
indicator al modernităţii.
Indicele de postmaterialism propus de Inglehart se referă în primul rând la orientarea
valorică din plan politic, contrapunând libertatea cuvântului şi participarea la decizia politică – pe
de o parte, menţinerii ordinii şi luptei împotriva creşterii preţurilor. Primele două aspecte reprezintă
şi ele drepturi confiscate în perioada comunistă, astfel încât opoziţia hotărâtă faţă de ele constituie o
rupere de tradiţie în sine. Astfel, indicele în cauză îşi găseşte mai degrabă locul pe axa
modernitate-tradiţionalism, decât pe cea a postmodernizării, aşa cum se întâmplă în societăţile în
care nu se realizează transformări structurale ale modului de organizare socială.
De altfel, celelalte orientări valorice care definesc mixul postmodern sunt orientări către
satisfacerea de nevoi superioare: autoexprimare, preocuparea pentru protecţia mediului şi chiar
participarea la viaţa socială. Atitudinea de asumare a riscului se înscrie în tendinţă firească a
postmodernizării (vezi Figura 1). Respingerea normativităţii ca principiu existenţial constituie un
element patternului de acceptare a diferenţelor, o altă componentă a „postmodernităţii standard”,
aşa cum am prezentat-o teoretic.
Teoriile postmodernităţii converg în general în a argumenta asupra faptului că aceasta
continuă procesul de secularizare ce însoţeşte trecerea de la tradiţionalism la modernitate.
Secularizarea se produce însă mai ales la nivelul practicii religioase, nu neapărat la nivelul credinţei.
Mai mult, postmodernitatea, ca lume a diferenţelor, se manifestă prin existenţa unei mulţimi de
mişcări şi credinţe religioase alternative la cele tradiţionale. În aceste condiţii, poziţia religiozităţii
pe axa postmodernizării tinde să fie mai degrabă pozitivă, aşa cum o probează şi datele empirice.
Postmodernitatea presupune dezvoltarea de stiluri de viaţă proprii, independente de
„normativitatea” societăţii tradiţionale. În fapt, normalul devine diferitul, mai exact acceptarea
acestuia. Individul este principalul responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă cu sine. Aceasta ar
impune o plasare a fatalismului, în partea de jos a graficului din Figura 3. Totuşi, elementul
dominant al structurării întregului spaţiu valoric pe curba TMP – incertitudinea existenţială – face
ca liberul arbitru să nu fie asociat cu vreuna dintre principalele două componente ale acestui spaţiu.
Lipsa percepută de soluţii pentru problemele societăţii este probabil unul dintre factorii care
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influenţează mai puternic „fatalismul” individual decât orientarea postmodernă14.
De altfel, fatalismul este contracarat de oferirea de soluţii prin participarea la construcţia lor.
A treia componentă extrasă prin analiza factorială este cea care confirmă acest punct de vedere.
Această dimensiune este una a participării şi încrederii. Este valorizată responsabilitatea
individuală, fiind respins statul ca scut protector în faţa provocărilor vieţii. Stilurile de viaţă diferite
sunt acceptate, însă rămâne rezerva distincţiei clare între bine şi rău: participarea trebuie să aibă o
ţintă bine precizată, iar nevoile pe care le rezolvă sunt mai degrabă cele de bază.
Cele trei dimensiuni reflectă dilemele societăţii româneşti contemporane: opţiunea pentru
menţinerea sau schimbarea vechii ordinii sociale (axa modernizării); direcţia de dezvoltare în
următorii ani (axa postmodernizării); modul de realizare a schimbării (axa participării).
Determinismul social al valorilor individuale este evident, iar spaţiul descris apare drept consistent.
Concluzii
Important este pentru moment să reţinem faptul că tradiţionalismul, modernismul şi
postmodernismul sunt repere ideatice ale spaţiului valoric de oriunde. Formele pe care le îmbracă
ele prezintă evidente tendinţe universale, dar sunt modelate în funcţie de caracteristicile istorice ale
societăţii în care sunt măsurate. Mai mult, elementul de legătură central este incertitudinea, modul
ei de structurare internă, raportul între latura sa materială şi cea axiologică.
România nu se abate de la această regulă. Datele par a indica două dimensiuni puternice,
consistente ce descriu spaţiul cultural: una este cea a modernizării, iar a doua sugerează
postmodernizarea. Modul de rezolvare a incertitudinii este cel mai puternic asociat cu ambele
dimensiuni. O a treia axă este impusă de „tranziţia” postcomunistă: cea a participării.

14

Cum însă ancheta ce furnizează materialul empiric pentru acest articol nu prezintă şi măsuri ale optimismului, testarea
acestei ipoteze rămâne în sarcina articolelor viitoare.
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ANEXA 1.

Indicatorii folosiţi în analiza factorială (EVS’99): descriere

BISERICA („autoritatea religiei”)
Indice al încrederii în faptul că biserica poate oferi soluţii la problemele sociale şi individuale. Calculat ca scor factorial.
Explică variaţia itemilor v111-v114 (vezi anexa 3). Variaţia totală explicată de factor este 61% (KMO=0,741).
ECOLOG („ecologie”)
Indice al interesului pentru protejarea mediului, calculat ca indice aditiv din v8 şi v9.
POSTMAT („postmaterialism”)
Indice al orientării postmaterialiste calculat pornind de la itemii v190 şi v191, pe baza metodologiei clasice propuse de
Inglehart.
ANTIRISC („neasumarea riscului”)
Scor factorial reflectând preferinţa pentru ceea ce este obişnuit şi pentru strategii de viaţă „sigure”. Explică 48% din
variaţia variabilelor s6, s7, s8, o22 (KMO=0,679).
NEVSUP („orientare spre nevoi superioare”)
Scor factorial reflectând orientarea spre autodezvoltare şi timp liber în detrimentul beneficiilor materiale (banilor).
Explică 30% din variaţia variabilelor v4, v192, v193, v195, v95 (KMO=0,629).
RESPING („respinge diferenţele”)
TOLSEX („toleranţă familială şi sexuală”
NORMATIV („normativitate generală”)
Scoruri factoriale definitorii pentru acceptarea diferenţelor între oameni şi a stilurilor alternative de viaţă. Matricea
componentelor este redată mai jos (cifrele reprezintă coeficienţi de saturaţie). Variaţia totală explicată este
26%+15%+12%=53% (KMO=0,671).
STATUL („statul=responsabil”)
Component
1 - RESPING 2 - TOLSEX 3 - NORMATIV
,807
-,106
,736
-,166
,108
,673
-,294
-,347
-,189
,766
,158
,766
-,304
,572
,569
-,255
,908

V61 people with AIDS
V63 homosexuals
V53 different race
VV259 imigrantii sa isi pastreze obiceiurile
VV234 divort - justificat
VV233 avort - justificat
VV232 homosexualitate - justificat
VV230 rel. extraconjugale - justificat
VV100 exista o limita clara intre bine si rau

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Indice al reprezentării statului ca prim furnizor al bunăstării individuale. Calculat ca scor factorial, indicele explică 45%
din variaţia variabilelor v186 v189 o19 o20 o21 (KMO=0,730).
PARTPOL („participare politică”)
Scor factorial ce reflectă interesul pentru politică şi importanţa percepută a politicii. Explică 49% din variaţia
variabilelor v5, v7, vvv185 (recodare a v185) şi v263 (KMO=0,679).
FAMILIA („familia este mai importantă”)
Indice aditiv reflectând preferinţa pentru familie faţă de prieteni şi de muncă (s3, s4).
VV194 („dezvoltarea tehnologiei OK”)
Credinţa că dezvoltarea tehnologiei ar trebui să aibă mai mare importanţă în viitor. Variabilă dummy recodificată din
v184.
PLANIFIC („planificare”)
Credinţa că planificarea este mai bună decât cheltuirea banilor fără un plan. Variabilă dummy calculată din s6.
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INCRED („încredere în oameni”)
s9: „Încredere în oameni, în general”, scală de patru puncte.
FATALISM („fatalism”)
Credinţa în predestinare ca opusă liberului arbitru. Scală de 10 puncte (v67).
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ANEXA 2.

Indicatorii folosiţi în analiza factorială (EVS’99): modul de obţinere (SPSS)
mis val vv4 (99).
var lab vv4 'importanta timp liber'.

*******************
** BISERICA **
******************.
recode v111 to v114 (1=copy) (2 98 99=0) into vv111
vv112 vv113 vv114.
exe.
FACTOR
/VARIABLES vv111 vv112 vv113 vv114 /MISSING
LISTWISE /ANALYSIS vv111 vv112
vv113 vv114
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/ROTATION NOROTATE
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=biserica) .
var lab biserica 'autoritatea religiei'.

compute vv95=-v95.
recode vv95 (-98=3) (-99=99).
mis val vv95 (99).
var lab vv95 'munca pe primul loc'.
recode v192 v193 v195 (1=copy) (else=0) into vv192
vv193 vv195.
var lab vv192 'bani - mai putina importanta'
/vv193 'importanta muncii - scade'
/vv195 'accent pe dezv individuala'.
exe.
FACTOR
/VARIABLES vv192 vv193 vv195 vv4 vv95 /MISSING
LISTWISE /ANALYSIS vv192
vv193 vv195 vv4 vv95
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=nevsup).
var lab nevsup 'orientare spre nevoi superioare'.

*****************************
*** ECOLOG, POSTMAT
******************************.
mis val v8 v9 (99 98).
compute ecolog=8-v8-v9.
var lab ecolog 'ecologie'.
exe.
compute postmat=0.
if v190=2 | v190=4 postmat=1.
if v191=2 | v191=4 postmat=postmat+1.
var lab postmat 'postmaterialism'.
exe.

******************
** toleranta, normativitate
******************.
recode v230 v232 v233 v234 (98=5.5) (else=copy) into
vv230 vv232 vv233 vv234.
mis val vv230 vv232 vv233 vv234 (99).
var lab vv230 'rel. extraconjugale - justificat'
/vv232 'homosexualitate - justificat'
/vv233 'avort - justificat'
/vv234 'divort - justificat'.
recode v259 (1=copy) (else=0) into vv259.
var lab vv259 'imigrantii sa isi pastreze obiceiurile'.
exe.

*****************************
*** ANTIRISC
******************************.
compute ss7=-s7.
compute ss8=-s8.
recode ss7 ss8 (-99=99).
recode o22 (98=5.5) (else=copy) into oo22.
recode s5 (2=0) (else = copy) into ss5.
mis val ss5 ss7 ss8 oo22 (99).
exe.
FACTOR
/VARIABLES ss5 oo22 ss7 ss8 /MISSING LISTWISE
/ANALYSIS ss5 oo22 ss7 ss8
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/ROTATION NOROTATE
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=antirisc) .
var lab antirisc 'neasumarea riscului'.

recode v100 (1=copy) (else=0) into vv100.
var lab vv100 'exista o limita clara intre bine si rau'.
exe.
FACTOR
/VARIABLES vv230 vv232 vv233 vv234 vv259 v53 v61
v63 vv100
/MISSING LISTWISE /ANALYSIS vv230 vv232 vv233
vv234 vv259 v53 v61 v63 vv100
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=resping) (fac2_1=tolsex)
(fac3_1=normativ).
var lab normativ 'normativitate generala'.
var lab tolsex 'toleranta sexuala si familiala'.
var lab resping 'respinge diferentele'.

**********************************************************
NEVSUP - bani&securitate vs. timp liber&autorealizare
*********************************************************.
compute vv4=-v4.
recode vv4 (-99=99).
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********************************
STATUL (individul vs. stat)
********************************.
recode v186 v189 o19 o20 o21 (98=5.5) (else=copy) into
vv186 vv189 oo19 oo20 oo21.
mis val vv186 vv189 oo19 oo20 oo21 (99).
var lab vv186 'staul responsabil de bunastare'
/vv189 'statul controleaza firmele'
/oo19 'proprietatea de stat mai mare'
/oo20 'statul responsabil pentru pensii'
/oo21 'statul responsabil pentru locuire'.
exe.
FACTOR
/VARIABLES vv186 vv189 oo19 oo20 oo21 /MISSING
LISTWISE /ANALYSIS vv186
vv189 oo19 oo20 oo21
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=statul).
var lab statul 'statul e responsabil'.

*****************************
participare civica
*****************************.
compute vv179=-v179.
compute vv180=-v180.
compute vv181=-v181.
compute vv182=-v182.
compute vv183=-v183.
recode vv179 to vv183 (-98 -99=-4).
exe.
compute vv48=-v48.
recode vv48 (-99 -98=99).
mis val vv48 (99).
exe.
compute asociat=sum(v30 to v44)- v34.
var lab asociat 'nr. asociatii in care e membru'.
exe.
FACTOR
/VARIABLES vv179 vv180 vv181 vv182 vv183 vv48
asociat /MISSING LISTWISE
/ANALYSIS vv179 vv180 vv181 vv182 vv183 vv48
asociat
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA FACTORS(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=partasoc).
var lab partasoc 'participare civica si asociationism'.

*****************************
participare politica
*****************************.
recode v7 (98 99=-99) (else=copy) into vv7.
compute vv7=-vv7.
var lab vv7 'discuta politica'.

*************************
******* familism
*************************.
compute familia=0.
if s3=1 familia=1.
if s4=1 familia=familia+1.
exe.

recode v5 (98=2.5) (99=-99) (else=copy) into vv5.
compute vv5=-vv5.
var lab vv5 'politica=importanta'.
compute vvv185=0.
if v185=98|v185=99 vvv185=1.
var lab vvv185 'nu are pozitie politica'.
recode v263 (98=3) (99=-99) (else=copy) into vv263.
compute vv263=-vv263.
var lab vv263 'interes pt politica'.
mis val vv7 vv5 vv263 (99).
exe.

******************************************
dezv tehnol, planific, incred, fatalism
*****************************************.
compute vv194=0.
if v194=1 vv194=1.
var lab vv194 'dezv tehnol'.
exe.

FACTOR
/VARIABLES vv7 vv5 vvv185 vv263 /MISSING
LISTWISE /ANALYSIS vv7 vv5 vvv185
vv263
/PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT BLANK(.10)
/PLOT EIGEN
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/CRITERIA ITERATE(25)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL)
/METHOD=CORRELATION .
ren var (fac1_1=partpol).
var lab partpol 'participare politica'.

compute planific=0.
if s6=1 planific=1.
var lab planific 'planificare'.
exe.
compute incred=-s9.
recode incred (-99=99).
mis val incred (99).
var lab incred 'incredere in oameni'.
exe.
recode v67 (98=5.5) (99=-99) (else=copy) into fatalism.
compute fatalism=-fatalism.
mis val fatalism (99).
exe.
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ANEXA 3.

EVS’99: Itemii folosiţi în analize

Vă rugăm să ne spuneţi, cât de importante sunt următoarele lucruri în viaţa dvs.
Destul de
important
2
2

Foarte important
V4. Timpul liber
V5. Politica

1
1

Puţin important Deloc important NS
3
3

4
4

NR

98
98

99
99

v7. Când vă întâlniţi cu prietenii discutaţi probleme politice frecvent, ocazional sau niciodată?
1. Frecvent
2. Ocazional
3. Niciodată
98. nu ştiu
99. NR

În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

1

2

3

4

98 99

1

2

3

4

98 99

V8. Aş da o parte din venituri dacă aş fi sigur că aceşti bani vor fi folosiţi
pentru a preveni poluarea de către diferite organizaţii
V9. Aş fi de acord cu o creştere a taxelor dacă banii rezultaţi ar fi folosiţi
pentru prevenirea poluării

Deloc NS NR

Pe lista următoare sînt trecute diferite grupuri de persoane. Aţi putea, vă rugăm, să alegeţi pe aceia pe care nu iaţi dori ca vecini? (Codificaţi un răspuns pentru fiecare
MENŢIONAT
1
1
1

v53. Persoane de rasă diferită de a dvs.
v61. Persoane care au SIDA
v63. Homosexuali

NEMENŢIONAT
0
0
0

V67. Unii oameni cred că au libertate totală de alegere şi de control asupra vieţii lor, iar alţi oameni cred că

indiferent ce fac nu pot influenţa ce li se întâmplă în viaţă. Vă rugăm să folosiţi scala următoare pentru a indica
câtă libertate de alegere credeţi că aveţi dvs.?
1.
Nu am deloc

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
Am libertate deplină
NR=99

Nu ştiu = 98
În ce măsură sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii?
Cu totul de
De Nici de acord, nici
acord
acord
împotrivă

Mai mult
împotrivă

Cu totul
împotrivă

4

5

NS NR

V95. Munca trebuie să fie întotdeauna pe

primul loc, chiar dacă înseamnă mai puţin timp
liber

1

2

3

98

99

v100. Când discută despre ce e bine şi ce e rău, oamenii pot avea păreri diferite. Dvs. ce credeţi mai degrabă:
1.

Există o limită clară între ce este bine şi ce este rău. Aceste limite sunt valabile în orice situaţie.

2.
3.

Nu există o limită clară între ce este bine şi ce este rău. Ce este bine şi ce este rău depinde de la situaţie, la situaţie.
Nu sunt de acord cu nici una
98. NS
99. NR

În general, credeţi că biserica oferă răspunsuri potrivite la...
Problemele morale şi nevoile individului
Problemele vieţii de familie
Nevoile spirituale ale oamenilor
Problemele sociale din ţară

V111.
V112.
V113.
V114.

Da
1
1
1
1

s3. Cum vă place mai mult să petreceţi timpul liber, cu familia sau cu prietenii?
1. cu familia
2. cu familia şi cu prietenii
3. cu prietenii
s4. Ce este mai importantă în viaţă: familia sau munca pe care o ai?
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Nu
2
2
2
2

NS
98
98
98
98

NR
99
99
99
99

99. NR

1. familia

2. amândouă

3. munca

În general, în viaţa de zi cu zi, preferaţi …
s5.
1. ce este obişnuit
sau
s6. 1. să planificaţi modul de cheltuire a banilor

2. ce este nou
99. NR
2. să îi cheltuiţi fără nici un plan
sau

Credeţi că …
s7.
E mai bine să ai un salariu mic dar sigur,
decât unul mare dar nesigur
s8.
În viaţă omul e bine să se călăuzească după
obişnuinţă

99. NR

În foarte mare
măsură

În mare
măsură

În mică
măsură

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

puţină
3

foarte puţină
4

NR
99

foarte multă
1

Cât de multă încredere aveţi în …
s9. oameni, în general

99. NR

multă
2

În foarte mică NR
măsură

V185.
În materie de politică, oamenii vorbesc despre “stânga“ şi “dreapta“. În general vorbind, unde v-aţi
plasa pe scala de mai jos?

1.
Stânga

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Nu ştiu = 98

10.
Dreapta
NR= 99

Acum, am dori să ne spuneţi părerea dvs. privind următoarele afirmaţii folosind scala de 10 puncte. 1 înseamnă că sunteţi cu
totul de acord cu afirmaţia din stânga, iar 10 că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia din dreapta. Puteţi alege, bineînţeles,
orice cifră intermediară pentru a vă nuanţa cât mai bine răspunsul.
V186.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fiecare individ ar trebui să îşi asume mai multă
responsabilitate pentru propria bunăstare

8.

9.

10.

Statul ar trebui să îşi asume mai multă
responsabilitate pentru bunăstarea fiecăruia
Nu ştiu = 98

NR= 99

v189.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Statul ar trebui să acorde mai
multă libertate firmelor

9.

10.

Statul ar trebui să
controleze mai mult firmele
Nu ştiu = 98

NR= 99

o19.

1.
2.
3.
Proprietatea privată ar trebui să se
extindă şi să se dezvolte

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
Proprietatea de stat ar trebui să se
extindă şi să se dezvolte
Nu ştiu = 98
NR= 99

1.
2.
3.
4.
5.
Fiecare individ ar trebui să fie responsabil pentru
asigurarea propriei pensii

6.

7.

8.
9.
10.
Statul ar trebui să fie responsabil pentru
pensia fiecăruia
Nu ştiu = 98
NR= 99

o20.

o21.

1.
2.
3.
4.
5.
Fiecare individ ar trebui să fie responsabil pentru
condiţiile în care locuieşte

6.

7.
8.
9.
10.
Statul ar trebui să fie responsabil de condiţiile de
locuit ale fiecărui cetăţean
Nu ştiu = 98
NR= 99

o22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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7.

8.

9.

10.

Oamenii ar trebui să fie mai precauţi înainte de
a face schimbări importante

Niciodată nu vei realiza ceva important în viaţă
dacă nu acţionezi cu îndrăzneală
Nu ştiu = 98
NR= 99

V190.
Se discută mult despre lucrurile cărora trebuie să li se dea întâietate, în următorii 10 ani în ţara noastră.
Dacă ar fi să alegeţi, care dintre următoarele lucruri vi se pare mai important? (O SINGURĂ ALEGERE)
A doua alegere (v191)
Prima alegere (v190)
Menţinerea ordinii în ţară
1
1
Oamenii să aibă un cuvânt mai greu de spus cu privire la
2
2
deciziile importante ale guvernului
Lupta împotriva creşterii preţurilor
3
3
Protejarea libertăţii cuvântului
4
4
Nu ştiu
98
98
NR
99
99
V191.
Care ar fi al doilea lucru ca importanţă? (O SINGURĂ ALEGERE)

Vă voi citi o listă cu câteva schimbări care ar putea să apară în modul nostru de viaţă în viitorul apropiat. Dacă
acestea s-ar produce, aţi spune că ar fi mai bine, mai rău sau nu vă pasă?
Bine Rău
Nu-mi pasă
Nu ştiu NR
V192.
Banii şi bunurile materiale să aibă mai mică importanţă
1
2
3
98
99
V193.
Importanţa muncii în viaţa noastră să scadă
1
2
3
98
99
V194.
Dezvoltarea tehnologiei să aibă şi mai mare importanţă
1
2
3
98
99
V195.
Să se pună mai mult accent pe dezvoltarea fiecăruia
1
2
3
98
99

Pentru fiecare din afirmaţiile următoare, vă rog daţi câte o notă de la 1 la 10, unde 1 înseamnă că nu sunt justificate
deloc, iar 10 înseamnă că sunt total justificate.
v1. Bărbaţii sau femeile căsătorite să aibă relaţii sexuale extraconjugale (în afara familiei)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Niciodată justificat

9.

Nu ştiu = 98

v232.
1.

NR= 99

Homosexualitatea
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Niciodată justificat

NR= 99

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
Întotdeauna justificat
NR= 99

8.

9.
10.
Întotdeauna justificat
NR= 99

Nu ştiu = 98
Divorţul

1.
2.
Niciodată justificat

3.

4.

5.

6.

7.
Nu ştiu = 98

v263. Cât

10.

Avortul

1.
2.
Niciodată justificat
v234.

9.

Întotdeauna justificat
Nu ştiu = 98

v233.

10.

Întotdeauna justificat

de des urmăriţi evenimentele politice în ziare, la radio sau la televizor?
1. Zilnic
2. De câteva ori pe săptămână
3. Dată sau de două ori pe săptămână
4. Mai rar
5. Niciodată
98. Nu ştiu
99. NR
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ANEXA 4.

Rezultatele analizei factoriale

Indicatorii explicaţi
ANTIRISC
neasumarea riscului
BISERICA
autoritatea religiei
ECOLOG
preocupări ecologice
FAMILIA
familia este mai importantă
FATALISM
fatalism
INCRED
încredere în oameni
NEVSUP
orientare spre nevoi superioare
NORMATIV
normativitate generală
PARTASOC
participare civică şi asociaţionism
PARTPOL
participare politică
PLANIFIC
planificare
POSTMAT
postmaterialism
RESPING
respinge diferenţele
STATUL
statul e responsabil
TOLSEX
toleranta sexuala si familială
VV194
dezvoltarea tehnologică e prioritară
variaţie explicată

saturaţii

comunalităţi

c1 - tradiţionalism

c2 - postmodernism

c3 - participare

-0,64

-0,05

0,07

0,53

-0,44

0,13

0,16

0,46

-0,34

0,39

0,42

0,36

-0,28

0,61

-0,15

0,13

-0,08

0,09

0,64

0,13

-0,02

-0,06

-0,35

0,38

0,01

0,73

0,03

0,48

0,05

0,55

0,25

0,15

0,06

-0,11

0,60

0,44

0,29

-0,13

-0,19

0,42

0,30

-0,17

-0,44

0,29

0,32

-0,13

0,17

0,24

0,36

0,06

-0,35

0,25

0,54

-0,06

0,06

0,32

0,62

0,26

-0,01

0,42

0,64

-0,30

-0,18

0,53

19%

10%

8%
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