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„Iată pentru ce am chemat educatorii şi le-am spus:
Nu aveŃi menirea să ucideŃi omul în puiul de om, nici să-l
transformaŃi în furnică pentru viaŃa de furnicar. [...]
Şi veŃi crea omul în puiul de om, învăŃându-l schimbarea
înainte de toate, căci fără schimbare nu va fi decât nemişcare.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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PrefaŃă

PrefaŃă
Cartea Simonei Branc are la bază teza de doctorat în sociologie, susŃinută cu
puŃin timp în urmă sub titlul „Modele de educaŃie familială în spaŃiul multietnic
bănăŃean. O abordare longitudinală”. Ea se adresează, de aceea, mai ales unui
cititor avizat, dar, poate fi o lectură utilă şi chiar atrăgătoare, şi pentru cei interesaŃi
de felul în care educaŃia familială se schimbă în timp, îşi reformulează cadrele şi
proiectele, de felul în care se remodelează relaŃiile dintre părinŃi şi copii, dintre şcoală
şi familie şi sunt imaginate traseele de viaŃă ale generaŃiei următoare. Nu
întâmplător, orice om care îşi povesteşte viaŃa simte nevoia să evoce ambianŃa familială
şi anii săi de formare, văzând în ele un moment fondator. Nu mai puŃin, ele sunt un
seismograf extrem de sensibil al felului în care evoluează societatea, mentalităŃile şi e
gândită identitatea personală sau de grup.
Simona Branc abordează problema educaŃiei familiale în Banat dintr-o
perspectivă generaŃională. Aşa cum era de aşteptat, ea simte nevoia să definească şi să
precizeze cadrul teoretic şi metodologic al lucrării. El este unul flexibil, întemeiat pe o
foarte bună cunoaştere a principalelor direcŃii în care s-a reformat cercetarea
sociologică, inclusiv cea românească, sugerând multiplicitatea perspectivelor din care
subiectul poate fi abordat. Autoarea se bazează în mod esenŃial pe teoriile
constructiviste ale realităŃii, pe interacŃionismul simbolic, pe etnometodologie, grounded
theory, apelând la o cercetare de tip calitativ, la metodele istoriei orale şi la cele
consacrate de analiza povestirii de viaŃă. E vorba în esenŃă de o adevărată desfăşurare
de forŃe competentă şi elegant organizată, căreia nu-i lipseşte şi o anume valoare
didactică.
Punând în centrul atenŃiei sale problema constituirii Sinelui prin interacŃiunile
cu Celălalt în diversele sale ipostaze, analizând acest proces din perspectiva educaŃiei
familiale şi a formelor de socializare, Simona Branc ia în discuŃie chestiuni prin care
sociologia întâlneşte inevitabil antropologia, pe terenul mereu problematic al construirii
identităŃii, al formării mentalităŃilor şi reprezentărilor sociale. Mi se pare interesant
că, pornind de la contribuŃia esenŃială a lucrărilor conducătorului ei de doctorat P.
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IluŃ în abordarea acestor chestiuni, Simona Branc reuşeşte să ne dea imaginea felului
în care sociologia contemporană a contribuit, cu sprijinul antropologiei, la remodelarea
noŃiunii de persoană, depăşind odată cu trecerea la modernitate, imaginea unui centru
dinamic din care emană acŃiuni, gânduri, emoŃii, sentimente (specifică până la un
moment dat culturii europene), în favoarea unei imagini bazate pe multiplicitatea
identităŃii, a rolurilor, a jocului dintre privirea din afară, dinspre Celălalt şi cea din
interior, dinspre Sine. Cercul se lărgeşte apoi spre sfera familiei şi spre rolul ei
formator. EducaŃia familială e pusă în relaŃie cu felul în care evoluează şi se
constituie, prin practici cotidiene şi reevaluarea normelor şi tradiŃiilor, o cultură
familială.
Cum transmiterea generaŃională şi conturarea diverselor modele de educaŃie
constituie axul principal al lucrării, dinamica memoriei e radiografiată cu atenŃie, cu
atât mai mult cu cât, din raŃiuni istorice pe care autoarea le explică pe larg, memoria
şi cultura familială au fost mereu la mare preŃ în Banat. Paleta diversificată etnic şi
religios a regiunii a contribuit şi ea la acest lucru şi pe parcursul analizei se schiŃează,
în câteva rânduri, existenŃa unor culturi familiale diversificate. Pe lângă factorul
vectorial al generaŃiei, autoarea ia în discuŃie şi alte criterii importante de variabilitate,
cum ar fi plasarea în perspectiva unei istorii sociale, diferenŃa rural/ urban, diferenŃa
de gen, diferenŃa regională. Un cadru aşadar ideal pentru a plasa chestiunea
identităŃii şi alterităŃii într-un context istoric în care dinamica ei, bazată pe închideri
şi deschideri, a dus la diferenŃierea strategiilor adaptative la Celălalt, întruchipat, în
funcŃie de succesiunea imperiilor şi presiunile politicului, mereu de către un Altcineva.
În acest punct redevine importantă chestiunea stereotipurilor (naŃionale, regionale,
etnice, de gen), abordată şi în partea teoretică a lucrării, unde sunt discutaŃi termenii
cheie ai demonstraŃiei.
Simona Branc a participat împreună cu Alin Gavreliuc la un program de
cercetare al FundaŃiei A treia Europă care îşi propunea definirea unei grile atitudinal
- valorice în funcŃie de care se conturează imaginea de sine a bănăŃeanului, în
discursurile memoriale sub forma povestirilor de viaŃă. Lucrările lui Valeriu Leu
despre, de pildă, imaginea germanului din Banat, arată că aceste reprezentări se
constituie şi variază istoric. Prospectarea imaginii reciproce a diverselor etnii se
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constituie într-un document nu doar sociologic, ci şi într-un martor al unei perioade pe
cale de a se încheia, datorită schimbării paletei etnice a regiunii în ultima jumătate de
secol şi a presiunilor globalizării.
Nu întâmplător aşadar, partea cea mai consistentă a lucrării e dedicată
povestirilor de viaŃă şi interviului cu caracter autobiografic. Rezultat al interacŃiunii
dintre intervievat şi intervievator, povestirea vieŃii sau povestirea de viaŃă e un discurs
memorial cu caracter fondator al unei imagini de sine, al unui traseu (auto)biografic,
dincolo de care transpar norme, opŃiuni, valori, atitudini, sentimente şi se pot
configura, aşa cum se vede din lucrare, modele existenŃiale. Aş sublinia atenŃia pe care
autoarea o dă dimensiunii comunicaŃionale, prezente în orice interviu, negocierii
sensurilor, schimbării unghiului de privire, astfel încât să poată fi surprinsă bogăŃia
semnificaŃiilor.
Dacă pentru generaŃia interbelică Simona Branc a apelat la interviuri din
arhiva Grupul de Antropologie culturală şi Istorie Orală de la FundaŃia A Treia
Europă, la alcătuirea şi organizarea căreia a participat direct (cf. pagina web
www.memoriabanatului.ro secŃiunea „Surse memoriale”), pentru celelalte două
generaŃii de care se ocupă, ea a alcătuit un corpus semnificativ de interviuri
semidirijate şi a folosit analiza de tip focus grup.
Perspectiva în care analizează remodelarea proiectelor educaŃionale şi a
traseeelor de viaŃă şi profesionale de la o generaŃie la alta, îi permite autoarei să
introducă în discuŃie problema timpului istoric, a fracturilor temporale pe care marile
evenimente istorice le produc în destinul individual şi colectiv şi, mai ales, să scoată în
evidenŃă felul în care memoria prelucrează efectele acestora. Interpretarea pe care
subiecŃii o dau unor astfel de „accidente” ale istoriei personale şi colective, la mare sau
mică distanŃă de evenimente, ne oferă o mărturie valoroasă în sine asupra felului în
care memoria reconstruieşte trecutul şi îl transformă în parte activă şi semnificativă a
istoriei personale. Pe de altă parte, aşa cum se vede din analiza Simonei Branc, iese la
iveală o istorie a vieŃii cotidiene, cu rosturile ei specifice, în laboratorul căreia se
schiŃează tensiuni între tradiŃie şi schimbare şi prind contur atitudini şi modele noi de
comportament, se întrevăd evoluŃii pe termen lung, care privesc mai ales durata lentă
în care se înscriu schimbările de mentalităŃi. Nimic mai util pentru a descifra aceasta
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dublă perspectivă asupra timpului istoric decât studiul familiei şi al relaŃiilor
intergeneraŃionale, la fel cum, pentru a arăta pluralitatea perspectivelor memoriale,
concurenŃa dintre ele, filtrarea treptată a trecutului de elementele lui traumatice, nimic
mai potrivit decât alegerea ca test a perioadei comuniste. Capitolul consacrat acesteia
are în vedere nu numai felul în care indivizii, familia şi comunităŃile sunt afectate de
circumstanŃele istorice pe termen lung, ci şi felul în care ideologiile manipulează
trecutul şi afectează pe termen lung mentalităŃile, comportamentele şi normele sociale.
Pe tot parcursul analizei, Simona Branc utilizează documentul oral în relaŃie
cu alte tipuri de documente, comentându-l inclusiv prin raportare la diverse studii
întreprinse de sociologi asupra temelor aduse în discuŃie. La fel cum, în conformitate cu
complexitatea temei şi dovedind o bună stăpânire a mijloacelor, Simona Branc
utilizează cu abilitate perspectiva interdisciplinară. O face fără ostentaŃie, cu
consecvenŃă, fidelă perspectivei centrale a unei sociologii capabile să intre în dialog cu
obiectul ei.
Efortul interpretativ al autoarei se completează fericit cu savoarea unora dintre
citatele din interviuri, echilibrul între partea analitică şi punerea în valoare a „vocilor”
martorilor, dând o amprentă specifică stilului în care e scrisă cartea şi structurării ei.
Avem de a face, fără îndoială, cu o carte incitantă, plăcută la citit, utilă mediului
academic, care afirmă o cercetătoare deplin formată. Îi urăm un destin bun, ei şi cărŃii
sale!
Smaranda Vultur
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Introducere
Fiecare poveste a vieŃii include o istorie a copilăriei, de fiecare dată
fascinantă pentru ascultător. Ori de câte ori ne confruntăm cu povestea
vieŃii unei persoane trecem printr-un demers de interogare a propriei
identităŃi.
Revelarea mentalităŃilor, a concepŃiilor despre viaŃă, presupune
cercetarea celor mai profunde valori şi atitudini împărtăşite de o
populaŃie. O perspectivă deosebit de utilă în astfel de cercetări este istoria
orală, care presupune înregistrarea poveştilor – vieŃii. Dând cuvântul
oamenilor obişnuiŃi, ale căror voci sunt de prea puŃine ori auzite în
spaŃiul public, istoria orală permite o reconstituire a istoriei mărunte, a
istoriei vieŃii cotidiene.
Lucrarea de faŃă redă conŃinutul tezei de doctorat cu titlul „Modele
de educaŃie familială în spaŃiul multietnic bănăŃean. O abordare longitudinală”,
coordonată de prof. univ. dr. Petru IluŃ şi susŃinută în iunie 2007 la
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.
Cercetarea porneşte de la interviurile de tipul „povestea – vieŃii”
aflate în arhiva Grupului de Antropologie Culturală şi Istorie Orală din
cadrul FundaŃiei „A Treia Europă” din Timişoara, şi urmăreşte relevarea
modelelor de educaŃie familială din Banat pe parcursul secolului XX.
Arhiva a fost realizată sub coordonarea Smarandei Vultur şi cuprinde
peste 500 de interviuri.
SpaŃiul în care s-a desfăşurat cercetarea de faŃă este regiunea
Banatului. Model al toleranŃei interetnice, Banatul este un spaŃiu al
diversităŃii, în care convieŃuiesc de câteva secole diferite comunităŃi
etnice şi religioase. Istoria Banatului confirmă o îndelungată tradiŃie a
interculturalităŃii, diversele stăpâniri lăsându-şi amprenta asupra culturii şi
civilizaŃiei bănăŃene.
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Demersul metodologic principal este cel cunoscut în literatura de
specialitate sub denumirea de “grounded theory”. Este vorba, aşadar, de o
cercetare calitativă, care nu şi-a propus testarea unor ipoteze şi nici
asigurarea unei reprezentativităŃi statistice, ci descoperirea unor modele
valorico-atitudinale şi interpretarea comparativă, transgeneraŃională, a
modelelor educative în perspectivă longitudinală. Capitolul II al lucrării
detaliază întregul design al cercetării şi motivează opŃiunile metodologice.
În paralel cu analiza inductivă şi narativă a interviurilor de tipul povesteavieŃii am utilizat şi alte metode ce cercetare, asigurând triangulaŃia
metodologică: interviuri semistructurate (pentru celelalte două grupe
generaŃionale), analiza documentelor (surse istorice referitoare la evoluŃia
sistemului educaŃional în Banat, cercetările sociologice ale Institutului
Social Banat-Crişana din perioada interbelică), analiza cantitativă de
conŃinut a unui eşantion de interviuri, analiza calitativă de conŃinut a
presei timişorene în campania electorală din 2004, focus-grupul etc.
O primă parte a cercetării vizează persoane care au copilărit în
perioada interbelică, de diferite etnii şi provenind din diverse medii
sociale. Analiza interviurilor de tipul povestea-vieŃii a urmărit
reconstituirea proiectului educativ imaginat de părinŃi sau alŃi agenŃi ai
educaŃiei familiale pentru subiectul intervievat. Cu alte cuvinte, ce
aşteptări aveau părinŃii de la intervievat, ce şcoli îl îndemnau să urmeze,
care erau profesiile preferate? În parcurgerea interviurilor am sesizat de
multe ori că există discrepanŃe între acest model „ideal” şi traseul real
urmat de intervievat. Descoperirea persoanelor care au avut cea mai
mare influenŃă asupra educaŃiei intervievatului şi determinarea modului în
care membrii grupului familial se raportau la educaŃia copilului au
constituit alte obiective ale cercetării.
O altă temă urmărită a fost cea a principiilor şi valorilor morale
care au călăuzit educaŃia subiecŃilor. Un aspect care s-a dovedit deosebit
de interesant a fost cel al influenŃei evenimentelor politice/sociale asupra
traseului educativ. Altfel spus, cum au influenŃat diferite evenimente
14
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majore (războiul, instaurarea comunismului, deportările) educaŃia
familială a intervievaŃilor? Şi mai mult, cum s-a raportat fiecare individ la
aceste schimbări sociale, din perspectiva educaŃiei primite?
Cea de-a doua parte a cercetării cuprinde o a doua grupă
generaŃională, subiecŃii fiind născuŃi în anii ‘50. Dacă interviurile realizate
pe prima generaŃie erau libere, lăsându-se intervievaŃilor libertatea de a-şi
construi povestea vieŃii în condiŃiile unei neimplicări (sau implicări
reduse) a intervievatorilor, pentru cea de-a doua generaŃie interviurile au
fost semistructurate, având ca suport un ghid de interviu elaborat în
cadrul proiectului “Destine feminine: educaŃie familială, proiecte de viaŃă şi
strategii de supravieŃuire”.
A treia parte a cercetării vizează generaŃia celor care au copilărit în
anii ’80 şi se bazează pe interviuri focalizate pe categoriile tematice
relevate în urma analizei inductive a interviurilor realizate cu primele
două generaŃii.
Cea mai tânără intervievată a mea remarca un adevăr pe care
fiecare dintre noi îl conştientizăm într-un anumit moment al vieŃii: „Am
impresia că la un moment dat pierzi dimensiunea asta a copilăriei. Eşti prea
preocupat de individualitatea ta după o anumită vârstă, probabil în adolescenŃă, eşti
foarte preocupat de ideea viitorului. Eu, cel puŃin, aşa am păŃit. Şi pierzi
dimensiunea copilăriei, a grupului familial, a rudeniei...” (A.K., n. 1980)
Am dorit să regăsesc prin cercetarea de faŃă această dimensiune a
copilăriei, aşa cum este ea construită retrospectiv, în cadrul discursului
autobiografic. În încercarea de a ne înŃelege pe noi înşine şi de a-l
înŃelege pe Celălalt, un prim pas este să ştim mai multe despre viaŃa şi
mai ales despre copilăria celorlalŃi.
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