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Introducere
Rezumat. Există (cel puţin) două moduri de a
citi această introducere: ca o organizare a unei
dezordini, sau ca o dezorganizare a unei ordini.
Indiferent de modul de citire, ţin să menţionez că
noţiunile de: atenţie şi intenţie, realitate –
hartă – şcoală, şi înţelegere – explicaţie
– predicţie, le voi dezvolta în capitolele care
urmează acestei introduceri. Prin urmare, nu
contează unde este deschisă cartea (la introducere,
la cuprins, sau la concluzie), ci contează cum va fi
folosită cartea (aşadar ce „aduce” această carte).
De obicei, indeile unei lucrări prezintă o luptă
făţişă (dar şi o dragoste ascunsă). Căci autorul lucrării
doreşte să arate atracţia şi/ sau respingerea pe care iau provocat-o cine ştie ce mare personalitate (sau cine
ştie ce mărunt amănunt). Că este vorba despre o luptă
manifestă se înţelege tocmai din introducerea şi din
concluzia în care autorul îşi prezintă atracţia/
respingerea sa. Dar că este vorba şi despre o dragoste
latentă se observă, mai târziu, în ideile din cuprins
referitoare la aceeaşi atracţie/ respingere.
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Este vorba, astfel, de sexualitate sub cele două
forme – dragoste şi luptă. Dar, trebuie menţionat că
limbajul spaţiului nu se referă numai la intimitate (sau
ceea ce s-a numit mai sus „dragoste şi luptă”), ci şi la
personalitate (şi nu se mai evidenţiază atingerea şi
gustul, ci mirosul), la socialitate (accentuându-se
văzul) şi la colectivitate (accentuându-se, acum, auzul).
Cu alte cuvinte, proxemica cunoaşte patru distanţe:
a) intimă, b) personală, c) socială şi d) publică (
V. Tran & I. Stănciugelu, 2003: 96-97)
Sunt unii autori, ca de pildă Emanuel A.
Schegloff, care preferă o distanţă intimă: „Astfel, lupta
pe care o duc cu Goffman aici nu arată lipsa aprecierii
contribuţiei pe care a adus-o opera sa; ci o presupune (...)
Astfel, nu a fost un lucru oedipian aici – nu în impulsul său
patricid. Sacks a fost cel care a remarcat, odinioară, că în zilele
noastre ne gândim la povestea lui Oedip ca la o poveste despre
patricid, dar ea este, în primă instanţă, desigur, un caz de
infanticid. Alături de profeţii şi de oracole, tatăl a fost cel care
l-a lăsat pe Oedip să moară, şi nu invers” (P. Drew & A.
Wootton, 1988: 91).
Sunt alţi autori, ca de exemplu Randall Collins,
care preferă o distanţă personală: „Personal, cred că
Goffman ar fi avut ca plan încă două cărţi, cel puţin, deşi nu
le-ar fi scris niciodată. Am încercat, odată, să îl provoc în mod
personal în această privinţă, dar a respins propunerea. Una
dintre cărţi ar fi trebuit să fie un tratat despre lumea
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intelectuală, o versiune de mari proporţii privind sociologia
ştiinţei. Acest domeniu a fost creat din nimic acum 20 de ani
de către Thomas Kuhn şi Derek Price (...) Cealaltă carte pe
care aş fi dorit ca Goffman să o fi scris ar fi fost despre sex.
Mai precis, era o dorinţă prin care Goffman ar fi putut să se
întoarcă la vechiul domeniu al lui Freud care l-a interesat în
tinereţe (...)” (R. Collins, 1986: 112-113).
Sunt şi alţi autori, precum Norman K. Denzin
& Charles M. Keller, care optează pentru distanţa
socială: „Oferind această recenzie, noi prezentăm un
comentariu privind fondul operei lui Goffman. Dar, noi ne vom
inspira în primul rând din Frame Analysis. Acest lucru este
justificat, aşa o simţim noi, de faptul că această carte, dar şi
opera lui Goffman în general, a fost deseori greşit înţeleasă în
cercurile sociologice. Operea lui Goffman a fost în mod curent
definită ca interacţionist simbolică şi în interiorul ramurii
psihologiei sociale pragmatice a lui James-Cooley-Mead (vezi
Gamson, 1975; Davis, 1975). Noi sugerăm că nu este cazul
acesta. Dimpotrivă, opera lui Goffman trebuie citită dintr-o
perspectivă structurală (vezi Geertz, 1967; Gonos, 1977;
Lane, 1970) (...)” (N. K. Denzin & C. M. Keller, 1981:
52)
În fine, distanţa publică este adoptată de
oricare cititor (fie psiholog, fie epistemolog, fie
sociolog, fie orice animal „olog”) care a auzit vreodată
vorbindu-se cel puţin de una din cărţile lui Goffman.
Prin urmare, eu trebuie să mărturisesc că, rând pe
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rând, am adoptat, am părăsit, am (re)adoptat, etc, cele
patru distanţe sociale pe măsură ce lecturile mele
înaintau.

Metodă
Apare un obiectiv general:
„Cum se construieşte un discurs al
reflexivităţii în opera lui Goffman?”.
Acest obiectiv se divide în trei obiective
specifice: „Care este realitatea operei lui Goffman?”,
„Care sunt hărţile care descriu realitatea operei lui
Goffman?” şi „Care sunt şcolile care organizează
hărţile pentru realitatea operei lui Goffman?"
Înainte de a răspunde acestor întrebări propun
o iniţiere în ceea ce se numeşte cuplul realitate – hartă
– şcoală.
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Modernismul
În modernism, Newton şi Leibniz – pe de o
parte – au o dispută privind a) spaţiul şi b) timpul: ei
se întreabă dacă spaţiul şi timpul sunt substanţe
(viziunea lui Newton) sau relaţii (viziunea lui Leibniz).
De asemenea, Platon – pe de altă parte – dezbate
problema c) obiectelor: el face deosebirea dintre
lumea lucrurilor (încadrată în timp şi spaţiu) şi lumea
ideilor (neîncadrată în spaţiu şi timp). Pentru a
înţelege aceste idei, voi face apel la textul celor trei
autori...
Timp & spaţiu ca substanţe. Isaac Newton,
în „Principiile matematice ale filosofiei naturale”
prezintă timpul şi spaţiul ca absolute şi ca relative:
deci, ele sunt substanţe: „Timpul absolut, adevărat şi
matematic în sine şi după natura sa, curge în mod egal, fără
nici o legătură cu ceva extern şi cu un alt nume şi se cheamă şi
durată. Timpul relativ, aparent şi comun, este aceea măsură
precisă sau neegală, sensibilă şi externă a oricărei durate
determinată prin mişcare şi se foloseşte, de obicei, în loc de
timpul adevărat ca oră, ziuă, lună, an.
Spaţiul absolut, considerat în natura sa, fără nici o
relaţie cu ceva extern, rămâne totdeauna asemenea şi imobil.
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Spaţiul relativ este o măsură sau o parte oarecare mobilă a celui
absolut, care se relevă simţurilor noastre prin poziţia sa faţă de
corpuri şi, de obicei, se confundă cu spaţiul imobil” (A. P.
Iliescu, M. Miroiu & A. Miroiu, 2000:124)
Timp şi spaţiu ca relaţie. Gottfried Wilhelm
Leibnitz prezintă problema spaţiului şi timpului ca
relaţie. Iar această prezentare se găseşte în ale sale
„Scrisori către Clarke”: „Socotesc spaţiul drept ceva pur
relativ, ca şi timpul; drept o ordine a coexistenţelor, aşa cum
timpul este o ordine a succesiunilor. Căci spaţiul exprimă, în
termeni de posibilitate, o ordine a lucrurilor care există în
acelaşi timp, întrucât ele există împreună, fără a se lua în
considerare felul lor de a exista. Când vedem mai multe lucruri
împreună, ne dăm seama de ordinea aceasta a lucrurilor între
ele” (A. P. Iliescu, M. Miroiu & A. Miroiu, 2000: 125)
Lucrurile. Platon, în dialogul „Phaidon”, face
distincţia dintre lucruri şi idei: văzând lucrurile
rememorăm ideile. „Ceea ce se numeşte învăţare este de fapt
numai o reamintire. Iată cum, reluă Socrate, recunoaştem că
dacă cineva îşi aduce aminte de un lucru trebuie să fi ştiut
cândva mai înainte acel lucru. Atunci putem susţine că în clipa
când se iveşte în felul acesta o cunoştinţă, ea este o reamintire.
Vreau să spun aceasta: dacă cineva, auzind sau percepând
într-un fel oarecare ceva, nu cunoaşte numai acel lucru, ci
gândeşte şi un altul, a cărui cunoaştere nu este aceeaşi ci alta,
oare nu zicem pe drept cuvânt de aceasta că-i reamintirea unui
lucru ce a fost cândva în mintea noastră? [...] Noi afirmăm că
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există ceva numit egalitate, dar nu egalitatea unui băţ cu alt
băţ, ori a unei pietre cu altă piatră, ci altceva dincolo de toate
cazurile concrete, egalitatea în sine. Putem sau nu susţine
existenţa unei astfel de realităţi? [...] Şi ştim oare şi ce este ea
în sine? [...] Şi ştiinţa aceasta de unde o avem? Să provină ea
oare de la obiectele menţionate adineauri, de la percepţia
egalităţii între beţe, pietre, orice altceva? De la ele pornind ne
formăm noi ideea acelui lucru ireductibil la ele? [ ] Dar
obiectele egale şi egalitatea în sine nu sunt unul şi acelaşi lucru”
(A. P. Iliescu, M. Miroiu & A. Miroiu, 2000: 149)

Postmodernismul
În postmodernism, totul se transformă. Mai
întâi, Heisenberg detronează conceptul de a) obiecte,
menţionând că materia are o natură duală: cea de
particulă şi cea de undă. Mai apoi, Einstein aduce şi
modificări noţiunilor de b) spaţiu şi c) timp: de
această dată spaţiul şi timpul au o natură duală: fie
plană, fie ondulată. Astfel, voi recurge la textul lui
Fritjof Capra pentru a reda pe larg aceste idei,
prezentând o paralelă între mistică şi ştiinţă...
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