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ABSTRACT 
 

THE INVESTIGATION OF THE IDENTITY AND ATTITUDES OF ROMANIANS 

 
The object of this qualitative sociology study was to emphasize the identity 

attributes of Romanians today: what they think of themselves as a people and what 
Romanians who live in the country or in other countries in the world think about 
Romania. The theoretical framework was established by social identity theory and by 
social representations research. For the gathering of data, I used a questionnaire with 
open questions and the reflection-and answer-triggering method, using as stimulus 
patriotic-themed songs: lyrics from the national anthem and another patriotic song 
very well known in Romania, entitled “God, protect the Romanians!”. For the analysis 
of qualitative data, I used a category scheme specific for social representations, and at 
the end of the article I synthesized the data in the form of “storytelling” representative 
for four social categories included in the research: students, managers, pensioners and 
Romanian migrants abroad. The data obtained point to an identity crisis among these 
categories of Romanians: this crisis takes the form of a negative national identity. In 
terms of the social identity theory (Tajfel), it means that Romanians have in general a 
negative image when comparing themselves with other nations and they feel it like a 
strong discomfort. 

 
Keywords: social identity, national identity, identity attributes, social 
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INTRODUCERE 

De-a lungul ultimelor două decenii, imaginea României în Europa a fost mai 
degrabă negativă decât pozitivă (Nicolescu et al., 2006). La nivelul discursului 
public, având ca principal instrument presa internaţională, au fost construite şi 
vehiculate imagini ale unei Românii corupte, cu zone largi de sărăcie, cu copii 
instituţionalizaţi în condiţii improprii, cu mari dificultăţi în implementarea 
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legislaţiei europene, cu capacitate redusă de gestionare a fondurilor europene şi cu 
reţele consolidate de traficanţi şi cerşetori. 

În perioada premergătoare aderării României la Uniunea Europeană, presa de 
pe continent construia o imagine ambivalentă, în care termenul-cheie pozitiv al 
discursului mediatic era cel de „creştere”, iar termenul-cheie negativ era „corupţia” 
(Ibidem). Dincolo de imaginea reflectată în presă, sondajele de opinie efectuate în 
diferite ţări europene de-a lungul ultimilor cinci ani prezintă o imagine mai degrabă 
negativă a României şi, mai ales, a migrantului român. În 2008, 61% dintre 
cetăţenii spanioli aveau o părere proastă sau foarte proastă despre migranţii români 
în Spania, părerea lor fiind mai bună despre migranţii sud-americani, africani sau 
asiatici. În ceea ce priveşte percepţia faţă de România, cele mai mari scoruri au fost 
obţinute pentru itemii de asociere a ţării cu sărăcia, delincvenţa, problemele 
economice şi romii/ţiganii1. 

În Italia şi în Spania, principalele destinaţii ale emigrării temporare în 
perioada 2001−2006 (Sandu, 2010), studii recente despre imaginea României şi a 
migranţilor români au pus în evidenţă deficitul de imagine pe care românii îl au în 
relaţia cu partenerii europeni. În Italia, românii par a fi luat locul albanezilor ca 
„oameni negri” ai imaginarului colectiv, în special după intrarea României în 
Uniunea Europeană şi după afluxul de romi de cetăţenie română în Italia (Deaglio, 
2009, apud Cionchin, 2009). În perioada 2008–2010, pornindu-se de la „delicte 
săvârşite de români singulari în Italia, s-a ajuns să se eticheteze cu adjectivul 
criminal un întreg popor” (Pittau, Ricci, Timsa, 2010). 

Datele unui sondaj de opinie realizat în 2008 în Italia de către Agenţia de 
Strategii Guvernamentale2 arată că cetăţenii italieni văd România mai ales ca pe o 
ţară pauperă ce a avut mult de suferit, cu performanţe economice slabe, dar cu 
peisaje frumoase. Majoritatea italienilor consideră că aprecierile negative din presa 
italiană la adresa imigranţilor români sunt adevărate şi că imaginea României în 
Italia s-a schimbat în rău după venirea imigranţilor români. 

Şi în interiorul României imaginea cetăţenilor români despre ei înşişi şi 
despre ţară conţine elemente negative. Într-un recent sondaj de opinie care încerca 
să ia pulsul naţiunii pe problematica intrării României în Spaţiul Schengen – temă 
larg dezbătută la nivelul discursului public în anul 2011 – 80% dintre respondenţi 
considerau că vina pentru posibila neacceptare a României îi aparţine României 
însăşi, faţă de doar 14% dintre respondenţi, care spuneau că vina ar aparţine 
Uniunii Europene. De asemenea, 78% era procentul celor ce credeau că România 
se îndreaptă într-o direcţie greşită, 58% dintre respondenţi considerând că şi 
Uniunea Europeană face acelaşi lucru3. Datele furnizate de Eurobarometrul din 
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toamna anului 2010 pun în evidenţă un grad ridicat de pesimism al românilor 
comparativ cu alţi cetăţeni europeni: România ocupă penultimul loc în ceea ce 
priveşte nivelul satisfacţiei faţă de viaţă (45% dintre români se declară satisfăcuţi 
de viaţa lor, faţă de 78% – media europeană) şi se situează în grupul celor mai 
pesimiste ţări în aprecierea evoluţiei situaţiei economice interne4. 

Datele de mai sus au rolul de a face o introducere la tema identităţii româneşti în 
spaţiul european şi de a ajuta la formularea unei probleme de cercetare: au românii 
astăzi un complex identitar în relaţia cu Europa? Reformulată în termenii teoriei 
identităţii sociale (Tajfel, 1978), întrebarea se pune astfel: au românii astăzi o 
identitate naţională negativă, adică simt că aparţin unui grup etno-naţional mai 
puţin valorizat, prin comparaţie cu alte grupuri etno-naţionale ale Europei?  

În acest articol voi încerca să ofer un răspuns întrebărilor de mai sus privind 
identitatea românilor astăzi, răspuns obţinut în urma unei cercetări calitative care a 
utilizat cântecul patriotic ca stimul pentru identificarea atributelor identitare. 

CADRUL TEORETIC: TEORIA IDENTITĂŢII SOCIALE ŞI TEORIA  
REPREZENTĂRILE SOCIALE 

Tema identităţii, ca temă sociologică şi antropologică, a făcut o carieră foarte 
interesantă de-a lungul ultimelor decenii. Dialectica universal-local în abordarea 
chestiunii identităţii se regăseşte în expresii precum universalizarea naţionalismului 
ca pan-fenomen (Dieckhoff, 2003). Expresia, aparent surprinzătoare, se referă la 
răspândirea „ideologiei mobilizării specificităţii” la nivel mondial, căci în ultimele 
decenii „universalizarea naţionalismului a devenit o realitate care nu încetează să 
provoace efecte în cascadă” (Ibidem, p. 13). Dilemele majore provocate de 
procesul de globalizare (Waters, 2002) au primit un răspuns acceptabil, în procesul 
de construcţie europeană, prin intermediul principiului „unităţii în diversitate”. În 
domeniul sociologiei dezvoltării, de pildă, a fost formulată paradigma cultură-
dezvoltare (Cobianu-Băcanu, Alexandrescu, Cucu-Oancea, 2002), al cărei ax este 
dat de promovarea schimbării şi a inovaţiei sociale pe fundamentele culturale ale 
comunităţilor, regiunilor şi statelor. Cunoaşterea identităţilor culturale este 
esenţială în procesele de dezvoltare deoarece, pe baza lor, pot fi proiectate strategii 
de dezvoltare „compatibile cultural” (Kottak, 1990, apud Chelcea, 2006) şi pot fi 
mobilizate resurse specifice, altădată ignorate sau subutilizate.  

Pentru cei mai mulţi dintre noi, în cea mai mare parte a timpului, identitatea 
este neproblematică şi e ceva luat ca atare (Jenkins, 2008). Părem a fi conştienţi 
cine anume suntem şi cine sunt persoanele din viaţa noastră. Există însă situaţii în 
care identitatea poate deveni problematică. Acest lucru se întâmplă întotdeauna în 
relaţie. Mai precis, prin raportare sau prin comparaţie cu un altul: un alt individ sau 
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un alt grup social. Privind lucrurile din perspectiva „mozaicului etnic” al lumii 
contemporane, antropologul Gheorghiţă Geană susţine că orice entitate care şi-a 
găsit identitatea tinde să intre în contact cu alte entităţi similare. Acest „contact 
social” este dinamic, căci vor exista permanent interpretări şi reinterpretări ale 
identităţii, dar toate aceste reinterpretări pornesc de la o bază, de la un nucleu local, 
specific oricărei entităţi etnice (Geană, 1997). 

În anii ’70 ai secolului trecut, Henri Tajfel a elaborat teoria identităţii sociale 
pornind de la conceptele de categorizare şi comparaţie socială (Tajfel, 1978). 
Intenţia sa şi a colaboratorilor săi era aceea de a explica, din perspectiva 
psihologiei sociale, discriminarea şi conflictele dintre grupuri sociale cu identităţi 
etnice sau rasiale diferite. Teoria sa este utilă astăzi pentru explicarea percepţiilor 
intergrupuri şi a comportamentelor de mobilitate socială în Europa. Premisa teoriei 
identităţii sociale este că noi, indivizii, organizăm realitatea socială incluzându-ne 
pe noi înşine şi pe ceilalţi în categorii semnificative. Formarea identităţii sociale 
derivă astfel din percepţia categorială de sine, din conştiinţa apartenenţei şi din 
comparaţia socială cu alte categorii considerate semnificative. Tajfel a formulat 
ipoteza că indivizii aspiră la o identitate socială pozitivă (Tajfel, 1978). Acest lucru 
se întâmplă dacă grupurile cărora indivizii le aparţin sunt valorizate din punct de 
vedere social. Comparaţia între grupuri se face în termeni ierarhici: dacă in-group-
ul este considerat superior out-group-ului, atunci identitatea socială este pozitivă. 
Dacă in-group-ul este considerat inferior out-group-ului, atunci identitatea socială 
este negativă. Sintetizând, propoziţia de bază a teoriei identităţii sociale este 
următoarea: indivizii au nevoie de o identitate socială pozitivă, adică au nevoie să 
ştie că aparţin unor grupuri valorizate, apreciate în societate.  

Rezultatul comparaţiei sociale este o evaluare a sinelui: individul capătă 
conştiinţa valorii identităţii sale ca membru al diferitelor grupuri sociale. Tajfel 
discută cele două situaţii tipice care apar în procesul de comparaţie socială:  A. Prin 
comparaţia inter-grupuri, individul realizează că are o identitate socială pozitivă, 
care îl mulţumeşte şi îi conferă stimă de sine (positive self-concept). În consecinţă, 
el va căuta să-şi conserve identitatea pozitivă şi superioritatea faţă de cei cu care se 
compară, ori chiar să-şi extindă această superioritate. B. Prin comparaţia inter-
grupuri individul realizează că are o identitate socială nesatisfăcătoare, negativă 
(negative self-concept), ceea ce provoacă disconfort şi suferinţă. În acest caz, 
individul va fi motivat să schimbe ceva pentru a-şi îmbunătăţi stima de sine. 
Strategiile de acţiune adoptate depind de alternativele percepute în legătură cu 
raporturile dintre grupuri (cognitive alternatives). Astfel, dacă individul nu percepe 
existenţa unor alternative ale raporturilor dintre in-group şi out-group (avantajul 
out-group-ului este considerat legitim şi stabil), atunci se recurge la strategii 
individuale: strategia mobilităţii sociale (social mobility) sau strategia mobilităţii 
psihologice (psychological mobility), prin adoptarea de standarde şi atribute ale 
out-group-ului, în scopul creşterii stimei de sine. Dacă însă individul percepe 
existenţa unor alternative ale raporturilor dintre grupuri (avantajul out-group-ului, 
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este considerat ilegitim şi instabil), atunci strategiile de schimbare sunt mai degrabă 
colective:  strategii de creativitate socială sau strategii de acţiune socială radicală 
(marşuri, greve, proteste, boicoturi sau conflicte armate). 

Specific teoriei identităţii sociale este faptul că pune accent pe percepţia 
raporturilor dintre grupuri, pe semnificaţia şi pe interpretarea pe care indivizii o 
dau acestor raporturi.  Există astăzi multe fenome sociale care pot fi explicate prin 
teoria identităţii sociale: migranţii români care au părăsit ţara pentru că în România 
simţeau că nu au nicio şansă, migranţii români care s-au întors acasă (procesul 
numit „migraţia de revenire”, vezi Sandu, 2010), pentru că au suferit prin 
comparaţia lor cu autohtonii şi au perceput ca impermeabile graniţele dintre noi şi 
ei, percepţia interetnică şi sentimentul de teamă generalizată al românilor din 
Harghita privind forţa şi oganizarea lumii maghiare în care ei simt că nu vor putea 
pătrunde niciodată (Biro, Gagyi, 1999) ş.a.  

În afara teoriei identităţii sociale, un alt cadru teoretic util pentru problema 
noastră de cercetare este teoria reprezentărilor sociale. Pornind de la conceptul 
durkheimian de reprezentare colectivă ca ansamblu de credinţe şi sentimente 
specifice unui grup social, cuprinzând cunoştinţe, mituri şi ideologii, Serge 
Moscovici a pus bazele, în anii ’60, teoriei reprezentărilor sociale – fenomene 
psihosociale ce reprezintă o formă de conştiinţă particulară specifică grupurilor 
sociale (Neculau, 1997).  

Legătura dintre identitate şi reprezentările sociale este foarte strânsă. Vorbim 
practic de un raport de intercondiţionare: pe de o parte, reprezentările ajută la 
formarea identităţii, căci reprezentările sociale sunt elemente fundamentale în 
construirea ordinii sociale a lumii, în elaborarea semnificaţiilor despre oameni, 
lucruri, categorii, fenomene etc. Pe de altă parte, identitatea asumată determină 
formarea ori asimilarea de noi reprezentări sociale, în acord cu specificul cultural al 
grupurilor din care facem parte. Moliner (1993, apud Curelaru, 2006) arată că 
fiecare individ îşi defineşte identitatea în raport cu reprezentările sociale ale 
grupului propriu, reprezentările sociale intervenind direct în structurarea grupurilor 
şi în construcţia identităţilor sociale. 

Serge Moscovici a definit reprezentarea socială ca „sistem de valori, de 
noţiuni şi de practici relative la obiecte, aspecte sau dimensiuni ale mediului social 
care permit nu numai stabilirea cadrului de viaţă al indivizilor şi grupurilor, dar 
constituie în mod egal un instrument de orientare a percepţiei situaţiei şi de 
elaborare a răspunsurilor” (Moscovici, 1961, apud Nicolau, 1997, p 8). 
Reprezentarea socială nu este doar o simplă reflecţie asupra realităţii, căci ea 
presupune „organizarea semnificativă” la nivel mental a realităţilor sociale, 
manifestându-se totodată ca un „ghid” necesar în coordonarea acţiunii sociale şi a 
relaţiilor sociale (Abric, 2001). 

Pentru scopurile cercetării de faţă, am preluat din literatura de specialitate 
schema propusă de Mihai Curelaru (2006), ca instrument de analiză a conţinutului 
reprezentărilor românilor despre patrie şi despre identitatea naţională. Conform 
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acestei scheme, orice reprezentare socială are trei componente: cognitivă, afectivă 
şi comportamentală. Componenta cognitivă se referă la cogniţiile privitoare la 
obiectul reprezentării, împărtăşite de membrii unui grup. Activarea unei 
reprezentări sociale înseamnă, din punct de vedere cognitiv, utilizarea unor 
mecanisme de organizare a informaţiilor, iar principalele mecanisme de acest tip 
sunt: stereotipurile, categoriile şi scenariile (Moliner, 1996, apud Curelaru, 2006). 
Componenta afectivă cuprinde manifestările emoţionale asociate reprezentărilor 
sociale. Mai precis, cogniţiile sunt purtătoare sau producătoare de emoţii. 
Reprezentările sociale, întrucât angajează apartenenţele sociale ale indivizilor, au 
implicaţii afective şi normative (Jodele, 1998, apud Curelaru, 2006). Componenta 
comportamentală are la bază caracteristica cogniţiilor de a fi nu doar descriptive, ci 
şi prescriptive. Prin aceasta, reprezentările sociale orientează conduitele umane în 
formulări de tip normativ: „este necesar să...”, „trebuie să...” etc. 

Întregul fundament teoretic al studiului de faţă, în particular relaţia dintre 
identitate şi reprezentare, este văzută într-o perspectivă constructivistă, în care 
elementele fundamentale ale vieţii noastre sociale – identităţi, reprezentări, credinţe 
etc. – se compun şi se recompun permanent, în cadrul unui proces continuu de 
negociere a diferenţelor (Papastergiadis, 2000). Identitatea socială nu este un dat 
imuabil sau o caracteristică prescriptivă care „închide orizonturile” şi reduce 
individul sau grupul la un punct de origine. Având la bază concepţiile lui A. Schutz  
sau R.H. Turner, identitatea este văzută astăzi ca o construcţie simbolică menită să 
ne confere  recunoaştere ca indivizi sau ca grupuri şi capabilă să dea sens acţiunilor 
noastre (Pattarin, 2007). Originile şi influenţele sale sunt multiple, complexe şi 
adesea contradictorii, iar procesul permanent de reconstrucţie identitară face ca 
imaginea noastră în lume să fie mereu incompletă (Papastergiadis, 2000). Omul 
contemporan este pus în situaţia de a alege mereu atributele identitare pe care să le 
prezinte, în funcţie de situaţia socială (Melucci, 2000). Imaginea de sine pare a fi 
fragmentată, însă indivizii încearcă să-şi reprezinte propria identitate ca pe o 
imagine unitară.  

Nevoia de a se defini ca „eu” sau ca „noi” se manifestă permanent, prin 
raportare la ceilalţi, prin cunoaşterea lor, prin empatizare, prin diagnostice puse 
pentru a înţelege cine este celălalt, toate acestea derivând din nevoia de a construi 
cu ceilalţi raporturi de încredere (Melucci, 2000).  

În acest cadru teoretic, demersul de identificare a atributelor identitare care 
ne definesc pe noi ca „români”, prin comparaţie cu „alţii diferiţi”, devine logic şi 
util. Problema de cercetare este formulată interogativ: care sunt atributele identităţii 
naţionale ale românilor astăzi? Atributele identităţii, în cadrul acestui studiu, se 
referă la formulările subiecţilor referitoare la: cum suntem noi românii, ce simţim 
ca români când ne comparăm cu ceilalţi, de ce suntem aşa şi cum ar trebui să fim 
sau ce ar trebui să facem – este vorba deci despre atribute, raţionalizări şi chiar 
expresii normative asociate conceptului de identitate naţională.  
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METODOLOGIA CERCETĂRII 

Cercetarea atributelor identităţii naţionale este, în studiul de faţă, una de tip 
calitativ, având ca tehnică provocarea răspunsului scris la un stimul pe care l-am 
considerat original şi relevant: cântecul patriotic. Instrumentul de cercetare a fost 
un chestionar aplicat direct sau prin intermediul poştei electronice. Am selectat 
două elemente-stimul: un fragment dintr-un cântec patriotic binecunoscut în 
România şi un  fragment din imnul naţional. Am ales tehnica răspunsului provocat 
pentru că ea se utilizează larg în studiul reprezentărilor sociale, dar şi pentru un 
motiv mult mai puţin ancorat în lumea ştiinţificului: un grup de studenţi mi-a 
povestit că la petreceri este mare distracţie atunci când se face karaoke pe cântece 
patriotice şi pe cântece de pahar. Pornind de aici, am hotărât să aplic un instrument 
de cercetare în care versurile cântecelor cu mesaj patriotic să fie stimul pentru 
obţinerea de răspunsuri legate de atributele identităţii naţionale şi de reprezentările 
sociale despre patrie. Am realizat pretestarea cu studenţii la Sociologie, anul II, la 
Universitatea „Transilvania” din Braşov, la mijlocul lunii ianuarie 2011. Opiniile 
lor au fost favorabile, iar sugestiile mi-au permis îmbunătăţirea acestui instrument. 
Studenţii au declarat că este o cercetare originală, stimulativă şi utilă în „contextul 
ăsta de bulversare a valorilor” (Florin, student anul II).  

Pentru selecţia cântecelor am utilizat metoda anchetei, avându-i ca subiecţi pe 
studenţii la Sociologie. Scopul a fost acela de a obţine o listă cu cele mai 
semnificative cântece patriotice, în opinia lor, listă din care am ales primele două 
opţiuni în baza frecvenţei de apariţie. Astfel, primele două opţiuni au fost imnul 
naţional, „Deşteaptă-te, române” şi cântecul „Doamne, ocroteşte-i pe români”. 

Instrumentul de cercetare a fost un chestionar cu întrebări deschise, iar 
subiecţii cercetării au fost rugaţi să comenteze versurile şi să scrie tot ce doresc, 
legat de muzică, de cântăreţ sau de alte aspecte asociate versurilor respective, 
aspecte pe care ei le consideră importante. Pentru selectarea lotului de subiecţi am 
utilizat metoda bulgărelui de zăpadă, iar categoriile alese au fost următoarele: 
studenţi, manageri, migranţi români în străinătate şi pensionari. Numărul total de 
subiecţi care au completat chestionarul a fost de 42 (din 45 de chestionare trimise), 
din care 17 direct pe hârtie şi 25 prin poşta electonică. Culegerea datelor s-a 
desfăşurat în perioada 20 ianuarie – 10 februarie 2011. Lotul de subiecţi a avut 
următoarea structură: pe criteriul de gen, 17 bărbaţi şi 25 femei; pe criteriul 
ocupaţional, 17 studenţi, 12 manageri din firme mari şi mijlocii din România,  
6 migranţi români în străinătate (Italia şi SUA) şi 7 pensionari. Motivaţia alegerii 
acestor categorii de subiecţi a avut la bază următoarele premise: studenţii 
reprezintă generaţia tânără şi deciziile lor privind viitorul pot fi influenţate de 
reprezentările sociale despre ţară (Breakwell, 2001); managerii reprezintă o 
categorie profesională cu importante deschideri spre relaţii internaţionale, bazate 
atât pe valori de piaţă cât şi pe valori sociale de tipul responsabilităţii sociale 
(Reynaud et al., 2007) sau al economiei etnice (Lassen, 2006); pensionarii pot 
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aduce o perspectivă interesantă în cercetare din cauza interpretării comparative a 
regimurilor socio-politice diferite pe care le-au trăit în România; migranţii români 
în străinătate aduc o perspectivă „din exterior” şi au experienţa unei alegeri de 
social mobility – în termenii teoriei lui Tajfel. 

ANALIZA DATELOR 

Pentru analiza datelor calitative am utilizat tehnici specifice analizei de 
conţinut. Am realizat mai întâi o codare deschisă (Babbie, 2010; Scârneci, 2007), 
apoi am sintetizat datele după schema de categorii propuse de M. Curelaru (2006). 
Mai precis, am căutat în comentariile subiecţilor cercetării următoarele elemente:  
1. cogniţii: stereotipuri etnice/naţionale, categorii (încadrarea versurilor, comentarii 
faţă de mesajul transmis prin cântecul patriotic), scenarii (explicaţii, raţionalizări, 
comparaţii); 2. emoţii/sentimente exprimate şi 3. elemente prescriptive (sugestii de 
acţiune, de schimbare, de orientare a conduitelor). 

 

1. Atribute identitare ale românilor identificate la nivel de cogniţii. Am 
identificat 14 răspunsuri care conţineau stereotipuri etno-naţionale în comentariile 
la cântecul „Doamne, ocroteşte-i pe români” şi 11 răspunsuri în comentariile la 
imnul naţional. Stereotipurile se grupează, la rândul lor, în trei subcategorii: cum e 
poporul, cum e ţara şi cum e românul.  

 
Tabelul nr. 1 

Stereotipuri referitoare la români, ţară şi popor 

Stereotipuri / 
Cântece-stimul 

Stereotipuri despre popor Stereotipuri 
despre ţară 

Stereotipuri despre 
român 

Cântec A („Doamne, 
ocroteşte-i pe 
români”) 

Suferă. 
E trist. 
Sărac. 
Ne plângem prea mult. 
Are dragoste de ţară. 
Amărât. 
A speriat Europa. 
Ne autovictimizăm. 
Suntem sărăciţi economic şi spiritual.

Săracă. 
Bogată. 
Are resurse. 
Prost gestionată.
Credincioasă. 

Optimist. 
Credincios. 
Cere ajutor divin. 
Se teme. 

Cântec B 
(Imnul naţional, 
„Deşteaptă-te, 
române!”) 

Popor puternic. 
Popor adormit. 
În impas de secole. 
Veşnic asuprit. 
Nu ne-am trezit din somn. 
Nu suntem triumfători. 
Nu reuşim să ne croim o altă soartă. 
Popor care-şi elogiază cotropitorul.
Dăm vina pe factori externi. 
Imposibil de mobilizat când e necesar.

 Fixat în trecut. 
Are în sânge 

instinctul de 
apărare a patriei. 

Dă vina pe alţii. 
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Analiza datelor calitative pentru cântecul A pune în evidenţă asocierea 
subiectului „popor” cu cele mai multe atribute ale unei identităţi sociale negative. 
Poporul este în acelaşi timp victimă (suferă, e sărac sau sărăcit, e amărât), dar se 
şi autovictimizează (ne plângem prea mult, ne autovictimizăm), ori chiar „am 
speriat Europa”. În schimb, ţara şi românul nu sunt încadrate în acelaşi registru 
stereotipal: ţara e săracă, dar e aşa pentru că e prost gestionată, ţara e credincioasă 
şi totuşi e o ţară bogată, cu resurse; românul este optimist, credincios, dar se teme, 
ceea ce vine dintr-o perspectivă externalistă (nu e el, românul, vinovat, ci forţele 
exterioare lui). Observăm deci că identitatea negativă este mai degrabă asociată 
unui subiect colectiv  (poporul) decât ţării sau românului în sine, ca tipar etnic. În 
cazul cântecului B, imnul naţional, cele mai multe referiri se fac la acelaşi subiect 
colectiv – poporul român. Cu o singură excepţie (popor puternic), stereotipurile 
asociate poporului român au aici încărcătură negativă şi se înscriu într-o logică a 
autoînvinovăţirii, cu referiri totuşi şi la condiţii externe: popor adormit, nu reuşim 
să..., suntem în impas, nu suntem trimumfători, dar este aşa şi pentru că poporul a 
fost veşnic asuprit, în impas de secole. 

Logica stereotipizării devine explicabilă dacă sunt analizate şi celelalte două 
elemente ale cogniţiilor: categoriile şi scenariile. În cadrul categoriilor am reţinut 
din datele calitative referirile la mesajul transmis de cântecul respectiv, iar pentru 
scenarii am identificat explicaţiile, raţionalizările şi comparaţiile pe care subiecţii 
cercetării le fac în legătură cu conţinutul versurilor. 

Pentru cântecul A, mesajul se poate grupa în câteva categorii semnificative, 
prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul nr. 2 

Categorii de mesaj pentru cântecul  „Doamne, ocroteşte-i pe români” 

Mesaj focusat pe 
elementul religios 

Mesaj focusat pe 
probleme/suferinţă. 

Mesaj focusat pe 
reflectarea realităţii 

Mesaj focusat pe 
elementul istoric 

Importanţa religiei, a 
apelului la 
divinitate. 

O rugă la Providenţă. 
Rugă la Dumnezeu. 
Rugăciune frumoasă 

şi tristă. 
Cerere de ajutor 

către divinitate ca 
ultimă modalitate 
de salvare. 

Problemele cu care s-a 
confruntat ţara noastră 
de-a lungul istoriei. 

Fragmentare, disoluţie 
naţională. 

Problema unei Românii 
dezbinate. 

Suferinţa românilor din 
Transilvania aflaţi sub 
ocupaţie străină. 

E un fel de bocet fără 
speranţă. 

Versuri scrise în momente 
de grea suferinţă a 
poporului român. 

Reflectă realitatea azi. 
Starea actuală a ţării. 
Versurile descriu 

foarte bine situaţia 
actuală a României. 

Reflectă multă jale, 
ceea ce nu-i departe 
de adevăr. 

Mesaj legat de cererea 
actuală de autonomie 
a maghiarilor. 

Mi se par versuri 
mereu actuale. 

Ardealul e al nostru 
şi am ştiut să-l 
apărăm. 

Au fost multe războaie 
şi răscoale. 

Se încearcă 
conştientizarea 
contextului istoric al 
poporului român. 

Mă duce cu gândul la 
istoria neamului 
nostru. 

Trecut istoric de 
asuprire a românilor 
de către maghiari. 
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Încadrarea categorială a mesajului cântecului se asociază cu o notă pesimistă: 
subiecţii cercetării fie sunt de acord că prin conţinutul său cântecul reflectă 
realitatea (tristă), fie propun chiar ei cuvinte ce se încadrează în acelaşi registru 
semantic: tristeţe, disoluţie, probleme, suferinţă, bocet, jale etc. Pentru imnul 
naţional, mesajele diferă şi sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul nr. 3 

Categorii de mesaj pentru imnul naţional 

Mesaj focusat pe 
elementul istoric 

Mesaj focusat pe 
funcţia patriotică şi 

mobilizatoare a imnului

Mesaj focusat pe 
reflectarea realităţii 

Mesaj critic sau 
ironic 

Exprimă ideea unei 
origini nobile  a 
poporului. 

Promovează ideea 
eroilor naţionali. 

Apologia faptelor de 
vitejie ale 
înaintaşilor, uitaţi în 
istorie. 

O sinteză a istoriei 
noastre. 

Mândria că aparţinem 
unui trecut glorios. 

Cel mai important 
cântec al românilor. 

Versurile se referă la 
dorinţa românilor de 
a se păstra ca popor, 
ca ţară. 

E un îndemn la ieşirea 
din impas. 

Versurile sunt de 
încurajare.  

Îndemn pentru trezirea 
la realitate a românilor.

Îndemn la unitatea de 
acţiune a românilor 
pentru a-şi redobândi 
identitatea naţională. 

Mesajul e profund 
actual. 

Versuri reale şi în 
prezent. 

 

Pe vremea lui 
Băsescu ar fi mai 
indicată o manea ca 
imn naţional. 

Din nefericire, îl 
asociez cu clasa 
politică din 
România care e 
responsabilă de 
situaţia în care a 
ajuns ţara. 

Versurile nu se mai 
potrivesc astăzi. 

Nu reprezintă 
psihologia 
românului. 

 
Majoritatea comentariilor faţă de mesajul imnului conţin ideea unui deficit 

identitar, fie în formă constatativă, fie prescriptivă: trezirea la realitate, încurajarea 
pentru a schimba ceva, apelul la unitatea românilor, uitarea valorilor naţionale, 
lupta pentru un ţel comun etc. Este, de asemenea, de constatat consistenţa 
mesajului critic, conform căruia imnul naţional nu este considerat reprezentativ 
pentru realitatea naţională contemporană. Toate aceste comentarii denotă o 
semnificare negativă a propriei identităţi naţionale, aspect care va ieşi în evidenţă 
în continuare prin analizarea scenariilor cuprinse în reprezentările sociale despre 
români şi România.  

În discursul subiecţilor cercetării am identificat elemente care pot fi asimilate 
scenariilor din schema de categorii propusă de M. Curelaru. Am inclus aici toate 
aserţiunile ce cuprindeau explicaţii, comparaţii şi raţionalizări legate de identitatea 
naţională şi de situaţia actuală a ţării. Am grupat aceste unităţi de discurs în câteva 
tipuri, separat pentru fiecare dintre cele două cântece-stimul. Rezultatele acestei 
operaţii sunt vizibile în tabelul de mai jos: 
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Tabelul nr. 4 

Tipuri de scenarii (explicaţii, comparaţii, raţionalizări) 

Tip de scenariu Cântec A („Doamne, ocroteşte-i pe 
români”) 

Cântec B (Imnul naţional, 
„Deşteaptă-te, române!”) 

Religios Numai Dumnezeu ne mai poate ocroti. 
Tot ce ne-a mai rămas este credinţa. 
Dumnezeu e singurul care-i poate 

ocroti pe români. 

 

Istoric Au fost multe războaie şi răscoale. 
Românii au dorinţa de a nu se mai 

repeta experienţele trecutului sub 
dominaţie străină. 

Versurile sunt născute din istoria 
zbuciumată a ţării. 

Am luptat tot timpul pentru a fi 
liberi, încă din vremea dacilor. 

Starea actuală e generată de 
contextul politic al secolelor trecute. 

Politico-economic Deşi există resurse şi dorinţă de 
uniune, aceasta din urmă nu se 
concretizează. 

 

Critic  „Transilvania mea sfântă” nu mai e 
de actualitate, căci românii din 
Transilvania preferă să-şi cumpere 
proprietăţi în Ungaria. 

„Capul plecat sabia nu-l taie” – cu 
asta am pierdut mult pe parcursul 
istorie multimilenare. 

Cântecul nu ridică pe nimeni la 
luptă. Niciodată nu am făcut 
altceva decât să plătim taxe de 
protecţie.  

Mereu alţii sunt de vină pentru 
nereuşitele noastre, nu noi...! 

Comparativ  Francezii sunt mândri de imnul lor 
vechi şi revoluţionar, nu-l schimbă! 

Imnul trebuie respectat, aşa cum 
fac toate popoarele care se 
consideră civilizate. 

 
2. Emoţii/sentimente naţionale. Registrul tematic asociat elementelor 

afective este larg. La prima citire a materialelor calitative, impresia este că fiecare 
emoţie exprimată de subiecţi pare a fi diferită de toate celelalte. Şi totuşi, un efort 
de sintetizare a datelor scoate la lumină câteva tipuri de emoţii ce pot da seamă de 
existenţa unor tipuri sociale: cei care trăiesc intens cântecul patriotic şi se 
emoţionează, cei care declară că nu simt mai nimic, cei care se simt mobilizaţi sau 
revoltaţi pe realităţile actuale etc.  

Pentru realizarea unei liste de tipuri sociale am fost inspirată de schema de 
categorii a Ozanei Cucu-Oancea (2006), pe care am adaptat-o la situaţia de 
cercetare prezentă. Într-un studiu de sociologie noologică privind trăirea sărbătorii 
Crăciunului de către studenţi, autoarea a identificat cinci tipuri sociale: trăitorul, 
netrăitorul, nihilistul, vitalistul şi nostalgicul. În parte, aceste tipuri sociale păreau a 
se regăsi şi în cazul trăirii cântecului patriotic, astfel că am rescris această schemă 
de tipuri sociale adăugând două noi tipuri şi excluzând unul. În tabelul de mai jos 
am descris, pe coloana din stânga, tipul social identificat, iar pe coloana din dreapta 
am selectat date calitative ilustrative din chestionarele completate de subiecţii cercetării. 
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Tabelul nr. 5 

Tipuri sociale după „trăirea” cântecului patriotic (emoţii/sentimente exprimate) 

Tipuri sociale Cântec A („Doamne, ocroteşte-i 
pe români”) 

Cântec B (Imnul naţional, 
„Deşteaptă-te, române!”) 

Trăitorul: Declară că 
atunci când aude cântecul 
se emoţionează, vibrează, 
plânge sau simte mândrie 
naţională. 

Mă emoţionează de fiecare dată 
când îl ascult. 

Mă emoţionează, îmi vine să plâng. 
Vibrant, storci o lacrimă. 
Îl ascult cu mare plăcere, e 

emoţionant prin simplitate.  

Îmi place foarte mult, îl cânt cu 
drag de 1 Decembrie. Sunt versuri 
care te cutremură. 

Îmi inspiră respect. 
Mă emoţionează. 

Nostalgicul: Se gândeşte 
cu regret la trecut sau 
declară că trăieşte 
sentimente de milă şi 
compasiune faţă de 
propriul popor. 

Îmi produce sentimente de milă, 
de supărare şi de compasiune. 

Simt o strângere de inimă şi regret. 
Reflectă multă jale, prefer să-l aud 

cât mai rar. 

Respect, admiraţie pentru cei care 
au reuşit să facă ceva pentru 
ţară. 

Vitalistul: Trăieşte emoţia 
cântecului doar într-un 
context social, sportiv sau 
de divertisment. 

Se poate asculta la o nuntă la 4 
dimineaţa. 

Îmi aminteşte de Cenaclul Flacăra. 
Îmi aminteşte de întrunirile 

politice din anii ’90–’95 care se 
terminau cu acest cântec. 

Sunt mândră când aud imnul la 
întrecerile sportive. 

La început era foarte emoţionant 
şi încă transmite un sentiment 
patriotic când îl ascult la 
premierea unui sportiv sau 
echipe. 

Optimistul: Trăieşte stări 
de încredere, speranţă şi 
declară că acel cântec 
patriotic este un îndemn 
la schimbare în bine. 

Patos, entuziasm, sentimente bune 
legate de viitor.  

Îl simt ca pe un îndemn de a nu fi 
indiferenţi, de a ne păstra 
originile şi de a  fi uniţi. 

Îţi dă încredere în propriile forţe. 

Revoltatul: Cântecul îl 
face să trăiască sentimente 
de revoltă faţă de situaţia 
actuală a ţării şi faţă de 
clasa politică. 

 Când îl ascult îmi vine să-i strâng 
pe ăştia de gât... 

Nihilistul: Declară că nu 
simte nimic sau că acel 
cântec chiar nu este 
potrivit cu identitatea 
poporului român. 

Mă amuză, cândva versurile îmi 
stârneau o reacţie emoţionantă, 
mi se ridica părul pe mâini, dar 
acum nu mai simt nimic. 

Nu-mi inspiră mare lucru. 
Nu-mi place. Îţi lasă impresia că, 

orice ai face tu ca individ, nimic 
nu va merge şi speranţa rămâne 
numai la Dumnezeu. 

Detest imnul. Nu m-a mobilizat 
niciodată. Nu m-a făcut să fiu 
mândru că sunt român. 

Mi se pare destul de neinsipirat ca 
imn. 

Nu mi se pare potrivit ca imn din 
două motive: e prea lung şi nu 
ridică pe nimeni la luptă. 

 
3. Atribute identitare şi orientări de conduită. Cântecul A a produs doar 

două aserţiuni cu regim de prescripţii/orientări de conduită: „Trebuie să ne 
acceptăm soarta” (student, 20 de ani) şi „Ar trebui să ne îndreptăm atenţia şi 
sentimentele de compasiune spre alte popoare şi societăţi, indiferent că-i vorba de 
un cetăţean din Bagdad ciuntit de explozia unui kamikaze la supermarket, de un 
african ucis pentru diamantele care se află în ţara lui sau de un copil subnutrit 
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dintr-o favela braziliană. Lista poate continua la nesfârşit şi în orice moment al 
istoriei” (migrant în Italia, 41 ani). Imnul naţional însă a generat mai multe propoziţii 
prescriptive, pe care le-am grupat în două categorii (vezi tabelul de mai jos). 
 

Tabelul nr. 6 
Prescipţii generate de imnul naţional 

Tip de prescripţie Imnul naţional 
Apel la schimbare socială  

şi individuală 
Îndemnul de a alege o altă soartă e cel mai bun şi trebuie aplicat cât 

mai curând. 
Ar trebui să ne „deşteptăm” în adevăratul sens al cuvântului şi să 

facem ceva pentru ţară, să nu le fie ruşine urmaşilor. 
Suntem îndemnaţi să ne schimbăm şi să fim demni de originile noastre. 
N-ar fi rău să se deştepte ţara şi să meargă pe calea altor state  

ex-comuniste ca Cehia, Polonia etc. 
Cauzele „adâncirii” ar trebui căutate în interiorul nostru, al fiecărui 

individ. 
Apel la schimbarea de 

atitudine faţă de imn ca 
simbol naţional 

Toţi cetăţenii României ar trebui să-l cânte. 
Cântecul nu ar trebui uitat, dar imnul trebuie schimbat. 
Ar fi bine ca imnul naţional să fie difuzat pe fiecare post românesc, 

căci difuzarea imnului naţional ar aduce un strop de patriotism în 
sufletul românului. 

Ne trebuie un imn forever, precum au francezii, americanii... 
Imnul trebuie respectat. 
Există în imn simboluri puternice care ar trebui să fie un stimulent 

pentru păstrarea identităţii naţionale. 
 

Identificarea şi gruparea pe categorii a elementelor cognitive, afective şi 
prescriptive conţinute de reprezentările sociale despre români şi România în această 
cercetare de tip calitativ arată că avem, ca români, complexe identitare. Discursul 
subiecţilor cercetării, provocat de stimulul „cântec patriotic”, conţine foarte multe 
elemente care ne fac să acceptăm ca validă ipoteza identităţii naţionale negative, 
ipoteză ce ar putea fi confirmată printr-un studiu cantitativ la nivel naţional. 

Există mai multe forme prin care ipoteza identităţii negative este exprimată în 
discursul subiecţilor: prin stereoptipuri etno-naţionale cu încărcătură negativă, prin 
descrierea stării naţiunii în termeni de „problemă”, prin explicaţii care pornesc de 
la premisa unei situaţii nefavorabile a ţării, prin sentimente de tristeţe şi neputinţă 
sau prin enunţuri prescriptive ce fac apel la schimbare socială şi la ieşirea din „impas”.  

 
PREZENTAREA REZULTATELOR ÎN FORMA STORY-TELLING-ULUI 

 
Mi-am propus să sintetizez datele cercetării calitative într-o formă „tipic 

calitativă”: aceea a story-telling-ului (Scârneci, 2007). Story-telling-urile sau „poveştile 
de teren” au la bază ideea de „lumi construite” (Usher, 1997, apud Scarneci, 2007). 
Practic, cercetătorul lasă lumea descrisă/cercetată să vorbescă pentru ea însăşi. 
„Munca cercetătorului se limitează la îmbinarea materialelor, la punerea într-o 
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succesiune a materialelor de care dispune. Povestea este spusă prin intermediul 
vocilor subiecţilor” (Scârneci, 2007, p. 122). 

Tehnica alcătuirii de story-telling a fost utilizată în studii despre identitatea 
naţională, punând în lumină diverse „experienţe identitare” (Little, Froggett, 2010) 
precum asocierea de către femeile pakistaneze a suferinţei lor personale cu o 
identitate onorabilă (Grima, 1991, apud Little, Froggett, 2010) sau reconstruirea 
identităţii trecute, asociate comunismului, de către berlinezii din Berlinul de Est din 
perspectiva prezentului postcomunist (Andrews, 2000).  

Pentru a prezenta rezultatele cercetării într-o formă de poveste care 
reconstruieşte identitatea naţională am alcătuit patru povestiri de tip story-telling, 
fiecare dintre ele fiind reprezentativă pentru perspectiva celor patru categorii 
sociale considerate semnificative în cercetare: studentul, managerul, pensionarul şi 
migrantul român în străinătate. Datele culese îmi vor permite, în cadrul unor 
analize ulterioare, şi prelucrări calitative, în funcţie de alte criterii socio-demografice: 
vârsta, genul sau regiunea istorică a României din care provin subiecţii cercetării. 

 

Story-telling 1: Identitatea naţională din perspectiva studenţilor români 
Avem o ţară săracă, deşi ea în realitate este bogată. Versurile din cântece 

patriotice precum „Săracă ţară bogată, mult ai trăit supărată” reflectă corect 
realitatea. Poporul român e trist şi suferă, deşi ţara are resurse de toate felurile. 
Deşi există resurse şi afinităţi între oameni, parcă nimic bun nu se concretizează. 
Este adevărat că, de-a lungul istoriei, au fost multe răscoale şi războaie care au dus 
la fragmentare, la disoluţie naţională. Şi totuşi, ne plângem prea mult că suntem 
săraci şi că am suferit. În acelaşi timp, românul e optimist, crede că totuşi mai există 
o şansă şi are drag de ţară şi de Dumnezeu. Cel mai mult îşi pune speranţa în 
Dumnezeu. Dar cred că trebuie să fim atenţi, că, dacă ne agăţăm doar de elementul 
religios, nu vom putea fi niciodată o prezenţă puternică pe plan european.  

De cele mai multe ori simt neputinţă, milă şi îmi vine să plâng. Cântece 
patriotice, dacă ascult, mă emoţionează, dar parcă mai mult mă emoţionau mai 
demult, de mi se ridica părul pe mâini. Acum nu mai simt aşa. Imnul naţional îmi 
place doar când îl ascult la întrecerile sportive. Acum, pe vremea lui Băsescu, ar fi 
mai indicată ca imn o manea...  

Românii chiar sunt o naţiune adormită, aflată în stare letargică. Ar trebui 
totuşi să ne „deşteptăm”, să facem ceva pentru ţară. Să nu uităm că avem origini 
nobile şi nu ar trebui să ne fie ruşine nici nouă, nici urmaşilor noştri de cine 
anume suntem. 

 

Story-telling 2: Identitatea naţională din perspectiva managerilor români 
Poporul nostru se autovictimizează şi îşi plânge de milă. Asta e tipic pentru 

mentalitatea poporului român. „Capul plecat sabia nu-l taie” – cu asta am pierdut 
mult pe parcursul istoriei. Suntem amărâţi, nici plânsul nu ni-l mai aude nimeni. 
Românii au reuşit să sperie Franţa, Italia şi Spania. Ce mai înseamnă azi 
Transilvania, când românii de aici preferă să-şi cumpere proprietăţi în Ungaria? 
„Transilvania mea sfântă” nu mai e de actualitate. Totuşi, România e o ţară 
credincioasă. Şi e o ţară bogată, dar prost gestionată.  
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Cu toate astea, dacă ascult cântece patriotice, mă emoţionează, mă 
sensibilizează. Cât despre imnul naţional, nu cred că mai ridică azi pe cineva la 
luptă. În istorie am fost laşi, n-am făcut altceva decât să plătim taxe de protecţie. 
Şi totuşi, când îl ascult, imnul mă emoţionează. Mai că-mi vine să-i strâng pe 
„ăştia” de gât... Imnul e un îndemn la unitatea de acţiune a românilor, în vederea 
redobândirii identităţii naţionale. Ne inspiră la scuturarea de slăbiciuni şi laşităţi, 
ne îndeamnă la respect. Avem atâţia înaintaşi viteji pe care i-am uitat în istorie! Se 
vede deci că nu ne-am trezit încă din somn. Nu suntem triumfători precum vrem să 
credem. Uneori mă gândesc că suntem la pământ şi am sentimente de nostalgie. 
Simt respect şi admiraţie pentru cei ce au reuşit să facă ceva pentru ţară. E sigur 
însă că trebuie să crezi în ceva ca să reuşeşti să împlineşti.  

 

Story-telling 3: Identitatea naţională din perspectiva pensionarilor români 
Dragostea de ţară şi credinţa în Dumnezeu sunt coordonate ce se găsesc în 

filosofia de viaţă a românului. De-a lungul istoriei, ca putere mică, nu am fi putut 
face faţă fără ajutor divin. Acum românii se tem pentru că sunt sărăciţi economic 
şi spiritual. Şi atunci, ei cer protecţie divină! Avem şi acum nevoie de această protecţie.  

Cât despre imn, el este o emblemă pentru statornicia şi năzuinţele noastre. 
Numele proprii din el sunt simboluri, nu accidente ale istorie! Şi totuşi, textul 
parcă nu mai reprezintă foarte mult psihologia poporului român. La Revoluţie a 
sunat perfect şi a contribuit la amplificarea bucuriei generale. Acum mi se pare 
lung şi fără mesaj pentru vremurile pe care le trăim. Însă el trebuie respectat, aşa 
cum fac toate popoarele care se consideră civilizate. În ultimii 60 de ani am avut 
patru imnuri naţionale. Prea mult! Ne trebuie unul „forever” precum au francezii, 
americanii... Cred însă că mereu ne vom ruga prin acest cântec. 

 

Story-telling 4: Identitatea naţională din perspectiva migranţilor români în 
străinătate 

Poporul român a avut momente de grea suferinţă în vremea asupririlor. Dar 
ne şi place să dăm mereu vina pe factorii externi, pe „barbarii de tirani”. Acum 
suntem un popor adormit şi imposibil de mobilizat când este necesar. Dăm vina pe 
alţii că „ne-au adormit”, ne autovictimizăm.  

Cântecele patriotice mă fac să simt o strângere de inimă, dar îmi şi înalţă 
sufletul, îmi trezesc sentimente patriotice. Imnul naţional e un cântec patriotic 
deosebit, mobilizator, care îi insuflă românului adevărat dorinţa de a face totul 
pentru binele şi prosperitatea ţării. Din nefericire însă, mai nou îl asociez cu clasa 
politică din România, responsabilă pentru situaţia în care a ajuns ţara şi care i-a 
făcut pe români să plece în pribegie. Totuşi, imnul îmi dă încă un sentiment 
patriotic atunci când îl ascult la premierea unui sportiv sau a unei echipe.  

Mă gândesc că n-ar fi rău să se deştepte ţara şi să meargă pe calea altor 
state ex-comuniste precum Cehia, Polonia etc. Iar cauzele „adâncirii” şi 
nereuşitelor noastre cred că ar trebui căutate în interiorul nostru, al fiecărui 
individ. Ascultând imnul, găsim multe simboluri puternice care ar trebui să fie un 
stimulent pentru păstrarea identităţii naţionale. 
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CONCLUZII 

Studiul de faţă a propus o abordare inedită a atributelor identitare ale 
românilor astăzi, în condiţiile în care societatea românească traversează o perioadă 
dificilă, sub influenţa proceselor de globalizare, integrare în Uniunea Europeană şi 
criză economică globală. În condiţiile în care atributele identităţii naţionale sunt cel 
mai frecvent analizate prin intermediul metodologiei cantitative (vezi European 
Values Studies sau Eurobarometrele), noutatea adusă de acest studiu constă în 
abordarea calitativă ce propune două elemente metodologice: cântecul patriotic ca 
stimul de reflecţie asupra identităţii naţionale şi prezentarea datelor cercetării în 
forma discursului de tip story-telling.  

Avantajele utilizării acestei metodologii au fost următoarele: 1. Am obţinut 
răspunsuri de tip discursiv în care am putut identifica relativ uşor elementele 
specifice reprezentărilor sociale: cogniţii, emoţii şi prescripţii referitoare la popor şi 
ţară. 2. Am citit datele calitative în termenii teoriei identităţii sociale, ajungând la 
concluzia că românii au astăzi o identitate socială negativă în raport cu propria lor 
ţară, iar raţionalizările lor vizează clasa politică în rolul de principal vinovat pentru 
situaţia dificilă în care se află România. 3. Subiecţii cercetării au manifestat interes 
pentru temă, ceea ce s-a concretizat într-o rată ridicată de răspuns la chestionar şi în 
declaraţiile subiecţilor privind ineditul temei şi activitatea plăcută de a completa 
chestionarul. 4. Cercetarea a avut costuri reduse, atât în termeni financiari cât şi de timp. 

Limitele acestei cercetări vizează lotul redus de subiecţi şi insuficienta 
varietate a stimulilor. În perspectivă, am în vedere diversificarea stimulilor prin 
adăugarea de noi fragmente din cântece patriotice sau din alte producţii folclorice 
(eventual, în urma unei analize tipologice a stimulilor înşişi) şi realizarea unor 
tipologii sociale în funcţie de criterii noi precum: vârsta, locul de rezidenţă (urban 
sau rural), profesia şi regiunea istorică de provenienţă.  
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