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Abstract. Covid-19 had become the main concern of the world in the few
months that separate the first cases and clusters in China and its global
spread. The medical emergency occupies the public discourse and fractures
the individual lives in sequences measuring the statistical evolution of the
pandemic. Social distance and social distancing are among the main
„weapons“ against the invisible enemy, modelling the individual and
collective life in new shapes. The present paper in mainly a work in progress
analysis regarding both the inaccurate use of the concept social distance/
distancing, and the societal impact of its possible „permanence“.
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La câþiva ani de la cea mai recentã ºi mult-dezbãtuta crizã – denumitã plastic,
furtunã perfectã – ce a afectat lumea începând cu anii 2008-2010 ºi a adus pe
muchie de cuþit economiile naþionale, la cumpãna anilor 2019-2020 în „înde-
pãrtata“ Chinã se profila umbra unui nou inamic. Conform site-ului OMS, time
line-ul Covid-19 se prezintã astfel: 31 Decembrie 2019: Comisia Municipalã de
Sãnãtate din Wuhan raporteazã un cluster de cazuri de pneumonie în Wuhan,
provincia Hubei, dar ºi descoperirea probabilã a unui nou virus. 1 ianuarie OMS:
pregãteºte o echipã de urgenþã (Incident Management Support Team) la nivel de
organizaþie, regiune ºi þarã. 4 ianuarie 2020: OMS raporteazã cazuri de pneumonie
în Wuhan, fãrã decese. 5 ianuarie 2020: OMS publicã primul raport privind noul
virus. 10 ianuarie 2020: OMS publicã un pachet cu recomandãri tehnice pentru
detectarea ºi gestionarea de cãtre state a pacienþilor infectaþi cu noul virus. 12
ianuarie 2020: China face publicã secvenþa geneticã a COVID-19. 13 ianuarie 2020:
Sunt confirmate cazuri în Thailanda, primele din afara Chinei. 14 ianuarie 2020:
OMS anunþã în conferinþã de presã cã noul virus se transmite de la om la om.
20-21 ianuarie 2020: Experþi OMS fac o vizitã la Wuhan. 22 ianuarie 2020: OMS
reconfirmã transmiterea de la om la om a virusului, precum ºi noutatea acestuia.
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22-23 ianuarie 2020: Directorul general al OMS propune un Comitet de Urgenþã
sub International Health Regulations (IHR 2005), pentru gestionarea noii urgenþe
de sãnãtate publicã internaþionalã. Membrii independenþi din toatã lumea amânã
comitetul pentru 10 zile aºteptând noi informaþii. 28 ianuarie 2020: O delegaþie
OMS viziteazã China anunþând oficialilor chinezi o viitoare misiune internaþio-
nalã pentru a studia noul virus ºi contextul infectãrilor, pentru schimb de infor-
maþii ºi experienþã. 30 ianuarie 2020: Directorul OMS propune din nou comi-
tetul de urgenþã. Se întruneºte consensul cu privire la crearea acestuia. Comitetul
afirmã cã noua boalã este o urgenþã de sãnãtate publicã de interes internaþional.
Este a 6-a oarã când OMS declarã o astfel de urgenþã de sãnãtate publicã, de la
intrarea în vigoare, în 2005 a International Health Regulations. 3 Februarie
2020: OMS prezintã Strategic Preparedness and Response Plan, destinat statelor
cu sisteme mai slabe de sãnãtate. 11-12 Februarie 2020: OMS organizeazã un
Research and Innovation Forum despre COVID-19, reunind peste 400 de experþi
ºi finanþatori din întreaga lume. 16-24 Februarie 2020: se desfãºoarã misiunea
comunã OSM – China incluzând experþi din Canada, Germania, Japonia, Nigeria,
Republica Corea, Rusia, Singapore, SUA. 11 Martie 2020: OMS declarã infecþia
cu Covid-19 o pandemie. 13 Martie 2020: este lansat COVID-19 Solidarity
Response Fund pentru a primi finanþãri de la persoane private, corporaþii ºi insti-
tuþii. 18 Martie 2020: OMS lanseazã Solidarity Trial, destinat colectãrii de date
din întreaga lume în vederea obþinerii unui tratament.

Tratat cu superficialitate în Vest la momentul iniþial, considerat poate o excen-
tricitate a Orientului extrem1, ferit de ochii lumii în adevãrata sa anvergurã de
cãtre guvernul chinez, purtat de fluida ºi rapida conexiune ce uneºte puncte ale
globului prin suportul oferit de avântul tehnic ºi tehnologic al mijloacelor de co-
municaþie, noul virus ajunge rapid în toate regiunile lumii ºi pune stãpânire pe
viaþa publicã ºi privatã a oamenilor, (supra)solicitã statele în toate angrenajele
lor ºi pare sã reaºeze ºi relaþiile dintre state, mai întâi þinând cont de noile urgenþe
sanitar-medicale ºi logistice în general, transformate în vectori pentru noi apro-
pieri, amiciþii, solidarizãri, dar ºi acuze, suspiciuni, critici, aranjamente, revenind
apoi la o logicã dupã care implicaþiile geopolitice, ieºite din umbra prioritãþilor
medical-sanitare, se vor arãta pe termen lung. „Ordinile globale tind sã se schimbe
gradual mai întâi ºi apoi dintr-odatã.“2

Ritmul vieþii se schimbã în diferitele state în funcþie de momentul în care
valul de crizã se revarsã peste ele, mãsurat ºi actualizat cotidian în numãrul de
îmbolnãviri, decese, recuperãri, infectãri, testãri, bolnavi simptomatici sau asim-
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ptomatici. Odatã cu retragerea masivã a indivizilor în spaþiul domestic propriu,
devenitã, alãturi de formula chimicã „apã ºi sãpun“ arma de bazã împotriva viru-
sului, vocabularul cotidian este ºi el adaptat noii maniere de a trãi, adoptând din
mers o expresie percutantã mai cu seamã în situaþii colective cu mare încãrcãturã
emoþionalã: distanþã socialã.

Aceastã formulã redã în mod sintetic în aceste zile/sãptãmâni/ luni faptul cã:
suntem îndemnaþi/sfãtuiþi/constrânºi sã ne izolãm în case în celule familiale de
dimensiuni cât mai mici; cã abandonãm/blocãm/amânãm activitãþile curente,
economice, educaþionale, recreative, culturale; cã respectãm (o parte din noi) re-
gulile impuse pentru ieºirile pe care le apreciem ca absolut necesare din spaþiul
închis al casei; cã ne reorganizãm ritmul biologic, individual ºi social, dupã con-
strângerile ºi configuraþia domesticã în care suntem refugiaþi, exploatând ºi re-
descoperind la maxim resursele sufleteºti ºi spiritual-culturale care suplinesc
libertatea de a ieºi, de a circula, a derula activitãþile curente; cã acceptãm o auto-
ritate a statului, voce simfonicã a autoritãþilor medicalã, ºtiinþificã, politicã, ca
fiind legitimã, îndreptãþitã ºi (cât de cât) credibilã în a ne reconfigura dupã noile
coordonate existenþa, afectându-ne, într-un mod inedit în raport cu exigenþele re-
gimului democratic, o parte din drepturi ºi libertãþi – cea de a circula, de a ne
întruni, indiferent de natura sau circumstanþa întrunirii, sau chiar de a ne exprima
liber.

Distanþa socialã este în acest context de limitãri – temporare ºi legitime din
punctul de vedere al sãnãtãþii publice ºi al protejãrii celuilalt, o sintagmã intens
vehiculatã în spaþiul public ºi menitã a transmite obligaþia fiecãruia dintre noi de
a pãstra o distanþã fizicã, exprimatã într-o mãrime fizicã – obiectivã, faþã de
semenii noºtri. Între 1m ºi 2 m, aceastã estimare, mai mult sau mai puþin fezabilã
în ceea ce priveºte posibilitatea realã de a o respecta, se referã pur ºi simplu la
rarefierea fizicã, concretã, a aglomerãrilor în spaþiile publice de orice destinaþie,
dar ºi la disciplina de a pãstra rigorile, aceste neaºteptate ºi nefireºti „coregrafii“
sociale.

Totuºi, dincolo de frecvenþa obstinatã a sintagmei în discursul public, distanþa
socialã este un concept sociologic consacrat deja din secolul XIX, un concept
interesant, profund, încãrcat de mize ºi semnificaþii ce au legãturã cu organizarea
existenþei individuale ºi colective a omului pe coordonatele timpului ºi spaþiului,
ale apropierii ºi ale (necesarei) îndepãrtãri între indivizi ºi grupuri de indivizi.
Între oameni „existã ºi trebuie sã existe, pentru o bunã funcþionare a societãþii, o
anumitã apropiere ºi o anumitã depãrtare. O justã balansare a distanþelor asigurã
sãnãtatea ºi normalul“, afirmã Traian Herseni într-un studiu datat din 1931.3

Omul capãtã individualitate ca parte a societãþii, dar are nevoie ºi de o anumitã
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retragere în spaþiul privat – un relâche social4 – deoarece comunitatea/grupul/co-
lectivitatea exercitã asupra lui o presiune pe care nu o poate tolera fãrã întrerupere.

Dar ce este distanþa (socialã)?

Pe direcþia sociologiei, conceptul trimite la opera renumitului sociolog Georg
Simmel, care în a sa sociologie formalã identificã procesele de distanþare cu fac-
torii generatori ai diferitelor forme societale. El realizeazã o „complexã interpre-
tare a socialitãþii ca forme de distanþã atât în sens geometric (euclidian), cât ºi în
sens metaforic.“5 Simmel a capturat elementele de bazã ale conceptului de dis-
tanþã socialã într-un tipar/tip social unic, cel al strãinului. Din aceastã decupare
a celor douã sensuri ale conceptului, rezultã cã geometria vieþii sociale, înþeleasã
ca o categorie formalã, este distinctã dar în strânsã conexiune cu conþinuturile
psihologice care umplu acest spaþiu euclidian, altfel spus ideea cã geometria
„fizicã“ a socialitãþii are implicaþii mentale. Sentimentele, atitudinile, diferitele
trãiri sunt generate de formele geometrice în care se organizeazã existenþa indi-
vizilor: „relaþiile spaþiale nu doar cã determinã condiþiile relaþiilor dintre oameni,
ele sunt, de asemenea, simbolice pentru aceste relaþii.“6 Simmel anunþa ca pe o
nouã abordare sociologicã aceastã distincþie pe care o opera între formã ºi con-
þinut, distincþie aplicabilã conceptului de distanþã socialã, dar în intenþia sa ori-
ginarã cele douã faþete ale conceptului se presupuneau ºi se întregeau reciproc.

Relativ contemporan cu Simmel, regãsim ºi la Traian Herseni, în spaþiul ro-
mânesc, reflecþii interesante ºi cel puþin parþial compatibile cu cele ale acestuia.
Herseni vorbeºte despre distanþã în general teoretizând sociologic experienþa ºi
rezultatele cercetãrilor sale de teren. Pentru acest autor român, distanþa are dife-
rite înþelesuri: 1. distanþa geometricã, adicã distanþa spaþialã, dintre douã puncte;
2. distanþa socialã, dintre grupe sociale, între clase, caste sau diferitele categorii
sociale, în fapt o distanþã pur sufleteascã (psihicã, mentalã), exprimatã prin senti-
mente/atitudini precum dispreþ, intoleranþã, invidie, conflict; 3. distanþa perso-
nalã, generatã de calitãþile personale, particulare ale indivizilor, o distanþã tot
sufleteascã, care este fundament al autoritãþii, prestigiului, fricii, supunerii etc.;
4. distanþa psiho-socialã, care are ca specific depãrtarea prin respect, apropierea
prin iubire etc. – relaþia magistru-discipol, maistru-ucenic, pãrinte-copii; 5. distanþa
provenitã din calitatea de strãin, generatoare de probleme sociologice destul de
interesante (ospitalitatea, asimilarea, boicotul etc.), sintezã a celorlalte patru pre-
cedente.7 Aceastã clasificare ne aratã cã distanþa socialã ar fi un tip de distanþã;
totuºi distincþia între dimensiunea fizicã ºi cea metaforicã a distanþei se subînþe-
lege. Astfel, Herseni considerã distanþa geometricã drept categoria ce include
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„toate faptele sociale care nu pot fi înþelese ºi explicate, fie total, fie în parte,
decât prin distanþa metricã obiºnuitã – depãrtarea ºi apropierea în spaþiu“8. Dis-
cuþia despre distanþa spaþialã, fizicã, se desfãºoarã pe de o parte în jurul impor-
tanþei mijloacelor de comunicaþie, despre care se aratã cã au atât o origine cât ºi
o funcþie socialã, fiind ºi cauza a numeroase fenomene sociale9; pe de altã parte
în jurul conceptului de vecinãtate, care se concretizeazã într-o „adevãratã ierarhie
vecinalã“ – vecinãtate între sate, strãzi, oraºe, provincii, þãri, continente – struc-
turatã din relaþii din ce în ce mai abstracte, mai anonime ºi formale mergând spre
vârful ierarhiei. Pe de altã parte, distanþa socialã este cea mai provocatoare dintre
cele 5 tipuri: iese din „câmpul ºtiinþelor obiective ºi dezinteresate“, este poliva-
lentã – interesând sociologia, ºtiinþa politicã, etica; liniile de distanþare sunt
multiple: de clasã, de moralã, de castã. De aici o întreagã dezbatere despre orga-
nizarea socialã, despre configurarea echilibratã a distanþei sociale, aºa încât sã
reflecte justa apropiere sau depãrtare între indivizi, atât de necesarã, pentru cã
face diferenþa între societate ºi turmã: „... distanþa este un principiu universal ºi
necesar de existenþã socialã, este semnul tipic, caracteristica definitorie a socie-
tãþii în genere. ... Însã între o cumpãnire justã ºi între o exagerare nestãpânitã
sunt deosebiri ºi trepte ce nu trebuie niciodatã strãbãtute. Distanþa socialã, aºa
cum o întâlnim în experienþa istoricã – determinantã strictã a timpului – se pre-
zintã cu enorme deformãri, cu feþe prea mult exagerate. Problema practicã con-
sistã deci într-o dreaptã echilibrare a depãrtãrilor între oameni…“10. Apoi, Herseni
face referire direct la Simmel ºi la conceptul de strãin, strãinul care apare în dife-
rite înfãþiºãri în viaþa socialã, generând relaþii caracteristice ºi însumând cea mai
mare parte dintre tipurile de distanþã amintite mai sus, atât pe dimensiunea geo-
metricã a spaþiului, cât ºi pe cea metaforicã.

Concepþia iniþialã a lui Simmel a fost, dupã cum demonstreazã unele cerce-
tãri, restrânsã în abordãrile teoretice ºi empirice ulterioare, fiind practic lãsatã
într-un con de umbrã semnificaþia referitoare la distanþa fizicã – geometria vieþii
sociale – ºi apãsându-se, în diferite contexte socio-politice, pedala distanþei so-
ciale metaforice.

Sociologul american Robert Park preia componenta metaforicã din alcãtuirea
conceptului de distanþã socialã, lãsând deoparte sensul de geometrie socialã din
binomul iniþial, ºi conturând în aceastã formã una din cele mai importante contri-
buþii ale sale: modelul relaþiilor de rasã (1925). Conceptul de distanþã socialã se
aplicã oamenilor, în sens distinct de relaþiile spaþiale, cu referire la gradele de
înþelegere, apropiere, intimitate ce caracterizeazã relaþiile personale ºi sociale în
general.11 Distanþele care separã indivizii nu sunt spaþiale în primul rând, ele
sunt psihice. Perspectiva lui Park are o dimensiune practicã, fiind relaþionatã cu
studierea unei forme de distanþã socialã, cea generatã de conºtiinþa de rasã ºi de
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conºtiinþa de clasã; în fapt, cu acea stare mentalã în care indivizii devin, poate
brusc ºi neaºteptat, conºtienþi de distanþe care separã sau par cã separã, de clase
sau/ºi rase pe care, reciproc, nu le înþeleg12. Acest instinct al diferenþei care îi
determinã pe indivizi sã pãstreze distanþa socialã, exclude asumpþia lui Simmel
cum cã distanþa geometricã ar putea genera distanþã metaforicã. Raþionamentul
este inversat: din pornirea individualã de a pãstra distanþa socialã rezultã un mod
anume de a ocupa spaþiul – ca spaþiu de locuit sau ca spaþiu pentru desfãºurarea
de activitãþi lucrative. Modelul lui Park este construit pe consensul instinctual
care produce distanþã socialã; acest model a fost explorat în contextul ªcolii de
la Chicago, devenind influent în studiile sociologice cu privire la realitatea so-
cialã a oraºelor/metropolelor în secolul XX.

Modelul lui Park este urmat de faimoasa scalã a distanþei sociale, propusã de
Emory Bogardus în 1925, revizuitã de acesta în 1933, ºi aplicatã în mai multe
mãsurãtori efectuate în 1926, 1946, 1956, 1966. Scala era construitã în jurul unui
set de ºapte întrebãri care exprimau gradual, acceptarea vizavi de membrii unui
alt grup etnic. Grupurile etnice sunt enumerate pe o listã, respondenþii fiind invi-
taþi sã selecteze pentru fiecare dintre cele ºapte întrebãri varianta care se potri-
veºte cel mai bine, în cazul lor, unei atitudini faþã de membrii grupurilor res-
pective. Cele ºapte întrebãri reflectã grade de proximitate care acoperã relaþii din
sfera vieþii private – cea mai apropiatã fiind cãsãtoria – pânã la sfera publicã re-
prezentatã la scara statului/naþiunii:

„Would willingly admit members of each race...“

1 To close kinship by marriage Would marry

2 To my club as personal chums Would have as regular friends

3 To my street as neighbors Would work beside in an office

4 To employment in my Would have several families in my
occupation in my country neighborhood

5 To citizenship in my country Would have merely as speaking
acquaintances

6 As visitors only in my country Would have live outside my
neighborhood

7 Would exclude from my country Would have live outside my country

(Scala Bogardus a distanþei sociale – Bogardus 1933-1966)
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Scala distanþei sociale propusã de Bogardus este o încercare de a mãsura re-
laþii de acceptare/respingere între grupuri etnice/ rasiale, ºi aceasta într-o epocã
în care criteriul rasei organiza viaþa socialã.13 Chestionarul este construit în jurul
ideii de a mãsura distanþe „metaforice“ între indivizi, fãrã o preocupare explicitã
pentru felul în care indivizii ocupã spaþiul fizic pe care îl locuiesc. Aceastã a
doua dimensiune este însã cumva latentã, implicitã, subînþeleasã în conþinutul
întrebãrilor, aºa cum reiese cel puþin din unele dintre ele, în mod evident din cea
referitoare la gradul maxim de proximitate acceptatã, cãsãtoria, în care se anu-
leazã practic distanþa fizicã între indivizi.14 Un alt pas în aceastã direcþie, pe la
mijlocul anilor 1950, doi cercetãtori, Dodd ºi Nehnevasja (1954) încearcã sã gã-
seascã un corespondent exprimat într-o mãrime fizicã ce mãsoarã distanþa geo-
metricã, spaþialã, pentru fiecare din gradele de distanþã metaforicã incluse în scala
lui Bogardus. Totuºi, intenþia lor nu era cea de a restaura dimensiunea geome-
tricã a distanþei în interiorul conceptului de distanþã socialã, ci de a exprima în
valori fizic-obiective distanþa socialã în sensul ei metaforic. În accepþiunea lor,
spaþiul în sine nu genereazã sentimentul de distanþã, ci invers. Semnalãm ºi intro-
ducerea unei a opta variante de rãspuns, dupã cea referitoare la opþiunea de a ex-
clude un grup etnic din stat prin formula exilului, variantã suplimentarã care redã
intensitatea maximã a respingerii faþã de un grup etnic: „would kill“.

Response item Meters/Km Yards/Miles
Would marry 100 0 m, 0 yd
Would have as guest in household 101 10 m, 9 yd
Would have as next door neighbor 102 100 m, 90 yd
Would have in neighborhood 103 1 Km, 62 mi
Would keep in same town 104 10 Km, 6.25 mi
Would keep out of my town 105 100 Km, 62.50 mi
Would exile 106 1000 Km, 625.00 mi
Would kill 107 10,000 Km, 6,250.00 mi

În aceeaºi perioadã, alþi doi cercetãtori, Frank R. Westie ºi Margaret L. Westie,
au extins scala distanþei sociale aºa cum era conceputã de Bogardus, încercând
sã mãsoare relaþia dintre distanþa rasialã ºi cea ocupaþionalã, selectând dupã cri-
terii bine stabilite/controlate respondenþii ºi integrând parametri de statut socio-
economic; în lumina acestor revizuiri, chestionarul, extins la un mare numãr de
itemi – 500 – organizaþi pe patru scale, a scos la luminã, între altele, faptul cã
distanþa generatã de statutul socio-economic nu se suprapune cu distanþa socialã
generatã de criteriul etnic-rasial, producându-se în fapt permutãri inter-grup care
fac ca distanþa socialã dintre pãturile sociale bogate, indiferent de etnie, sã fie
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mai micã decât distanþa socialã în interiorul aceluiaºi grup etnic între straturile
bogate ºi mai puþin bogate ale grupului. În aceastã cheie, distanþa socialã este în-
þeleasã ca percepþie subiectivã sau experienþã a distanþei faþã de o altã persoanã
sau faþã de alte persoane.15

Totuºi, aratã unii cercetãtori, „distanþa geometricã este, cel mai probabil, înalt
constitutivã de trãiri, sentimente“16 ºi nu poate fi lãsatã într-un con de umbrã
prin privilegierea dimensiunii metaforice a conceptului de distanþã socialã. Viaþa
socialã este alcãtuitã din masa de indivizi, dar ºi din maniera în care ocupã spaþiul,
din natura ºi configuraþia lucrurilor de toate felurile pe care le întrebuinþeazã.

Intens folositã azi în studiile sociologice ce abordeazã tematici precum: etnia,
clasa, genul, statutul, vârsta etc., distanþa socialã este mãsuratã, în sensul ei
metaforic, pornind de la scala-model propusã de Bogardus ºi modificatã/îmbu-
nãtãþitã ulterior. Aceastã abordare porneºte de la asumpþia existenþei în sine a
grupurilor sociale, generate pe baza diverselor criterii demografice. În studiile
mai recente, distanþa socialã în sensul ei metaforic este aplicatã în studii focusate
pe realitãþi sociale „de niºã“, unele la nivel micro (precum relaþia pacient-medic,
relaþia profesor-student, relaþia infractor-agent sub acoperire), altele la nivel
macro (studierea interacþiunilor umane, a atitudinilor faþã de diferite grupuri so-
ciale)17 etc. etc. Alte dezvoltãri, care nuanþeazã ideea existenþei de la sine a gru-
purilor sociale de orice tip, folosesc conceptul într-o abordare care privilegiazã
„reþelele între indivizi“, ºi nu grupurile sau indivizii ca atare: „structura socialã
este conceputã ca reþea ce conecteazã membri ºi resurse canalizate; se focuseazã
pe caracteristicile conexiunilor mai degrabã decât pe caracteristicile membrilor
individuali; considerã comunitãþile drept comunitãþi personale, adicã drept reþele
de relaþii individuale clãdite de oameni ºi utilizare în viaþa de zi cu zi.“18

Pe direcþia antropologicã, amintim de aportul lui Edward T. Hall la concep-
tualizarea distanþei; abordarea sa se face dinspre unghiul studierii relaþiei dintre
spaþiu (fizic) ºi culturã/culturi (spaþiul – în interiorul culturii; spaþiul – analizã in-
ter-culturi), autorul identificând patru dimensiuni/sfere ale spaþiului, configurate
dupã criteriul proxemic: distanþa intimã, distanþa personalã, distanþa socialã, dis-
tanþa publicã, fiecare cu câte un interval de valori mãsurate cu unitãþile de mã-
surã fizice consacrate. Autorul analiza aceste tipuri de distanþã în contextul com-
parãrii relaþiilor dintre indivizi în diferite þãri: Germania, Franþa, Anglia, Japonia
sau în þãri arabe.19
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16 Philip J. Ethington, loc.cit, p. 15.
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Sursa: https://medium.com/@hilaryblairdraper/edward-hall-and-his-impact-on-anth
ropology-94be86df6970

Ce putem însã observa reflectând conþinutul acestui concept în „oglinda“
miºcãtoare a crizei pandemiei de astãzi?

Pandemie 2020

Aºa cum reiese din excursul teoretic schiþat mai sus, distanþa socialã este un
concept care, în funcþie de opþiuni terminologice ºi conceptuale, fie însumeazã
distanþa spaþialã ºi cea metaforicã dintre indivizi, fie este perechea distanþei fizice,
geometrice. Este nevoie de aceastã distanþa socialã, fizicã ºi psihicã, care face
posibile libertatea ºi afirmarea individului în societate; acestea din urmã nu pot
fi concepute în condiþiile intimitãþii absolute între indivizi, intimitate absolutã
care nu ar fi decât un „coºmar al societãþii fãrã diferenþe.“20 Este reliefatã relaþia
dintre dimensiunea fizicã ºi cea psihicã a distanþei care apropie sau desparte
indivizi.

Schimbarea socialã impune adaptarea conceptelor ºi a instrumentelor folosite
pentru a înþelege ºi explica fenomenele sociale21; definiþiile unor astfel de con-
cepte pot fi revãzute/adaptate. În contextul actual, el însuºi purtãtor al unei dina-
mici de schimbare socialã, sintagma distanþã socialã are sensul imediat de dimen-
siune geometricã, spaþialã, sens relativ uºor de decriptat datoritã împrejurãrilor
specifice – legate de securitatea sanitar-medicalã a indivizilor. Dacã în etapa
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timpurie a pandemiei era uzitatã sintagma de distanþã socialã, între timp a inter-
venit folosirea celei de distanþare socialã, ca un fel de derivat al acesteia din
urmã. Mãsurile luate de autoritãþi vizeazã limitarea drasticã a contactelor dintre
persoane, în scopul de a încetini propagarea virusului ºi de a reduce riscul de
sucombare a serviciilor medicale sub presiunea unui aflux supra-numeric de
pacienþi.22 Libertãþile fundamentale sunt re-interpretate din perspectiva acestei
paranteze în timp, restricþionarea lor devenind acceptabilã în aceastã cheie
temporarã.

Concret, iatã câteva din expresiile cele mai vizibile ale acestei îngrãdiri:
libertatea întrunirilor este restrânsã; libertatea de a ieºi din casã este limitatã la
situaþii considerate esenþiale, precum obligaþiile profesionale, condiþii medicale
urgente, procurarea bunurilor necesare pentru traiul de zi cu zi, la care se adaugã
rutina îngrijirii animalelor domestice. Starea de urgenþã încadreazã juridic aceste
restricþii.

Relaxarea acestor mãsuri ar însemna într-o primã etapã reluarea libertãþii de
a circula, de a ieºi din spaþiul domestic, cu reluarea activitãþilor profesionale,
educaþionale sau cultural-recreative în funcþie de þarã, dar nu ºi abandonarea dis-
tanþei de cel puþin 1 metru sau a mãºtii medicale. Aceste precauþii s-ar putea
menþine pentru o perioadã relativ lungã, dat fiind cã se prefigureazã eradicarea
pandemiei într-un interval de timp de cca 2-3 ani, dar ºi posibilitatea revenirii în
valuri a îmbolnãvirilor sau modificãrii virusului în sensul adaptãrii ºi rezistenþei
lui la ambiente din ce în ce mai diverse. Distanþarea socialã este, astfel, mijlocul
prin care se asigurã o distanþã fizicã, denumitã imprecis socialã.

Distanþa/distanþarea socialã: câteva forme
actuale de întrebuinþare a sintagmei

Întrebuinþarea actualã a sintagmei distanþã socialã face parte din lexicul
up-gradat al diferitelor instituþii (politice, medicale, de ordine publicã etc.) ale
statelor sau internaþionale, al presei, instituþiilor medicale, religioase, culturale
etc. În cele ce urmeazã, vom încerca sã reperãm abordãrile unor importante orga-
nizaþii internaþionale în ce priveºte conþinutul dar ºi semnalarea unor posibile
consecinþe/implicaþii sociale ale conceptului. Aceastã limitare a cercetãrii vine
din volumul uriaº de surse care ar putea fi inspectate: declaraþii ºi discursuri,
articole de presã, emisiuni, postãri media etc. etc. Alegerea acestor organizaþii
porneºte de la premisa cã acestea ar trebui sã constituie un reper pentru între-
buinþarea sintagmei, fluxul de ºtiri ºi analizele ulterioare preluând practic me-
sajele acestora.

OMS foloseºte sintagma distanþare socialã – social distancing – concretizatã
prin mãsuri recomandate precum închiderea ºcolilor, renunþarea la evenimentele
de orice tip ce presupun public numeros, ºi o distanþã (fizicã)23 de cel puþin 1 metru,
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justificatã strict de modul de transmitere a virusului. Din aceeaºi gamã fac parte
recomandãri privind renunþarea la ritualurile înrãdãcinate de salut, exprimare a
sentimentelor etc. în favoarea unor adaptãri ale acestora:

Sursa: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public

Pe de altã parte, cu privire la modelul „laxist“ aplicat de Suedia în contextual
pandemiei, OMS subliniazã importanþa principiului de auto-distanþã/auto-dis-
tanþiere socialã, principiu care aduce în prim plan capacitatea indivizilor de a înþe-
lege contextul ºi de a (re)acþiona responsabil, aºa încât mai puþine restricþii „formale“
sã meargã mânã în mânã cu ipoteza imunizãrii în masã dar ºi a non-periclitãrii
domeniului economic.24

OMS a propus pe parcurs înlocuirea termenului de distanþã/distanþare so-
cialã cu cel de distanþã/distanþare fizicã, sugerând faptul cã asocierea celor doi
termeni – distanþã ºi socialã – ar putea trimite cu gândul la slãbirea relaþiilor care
încheagã societatea.

O abordare subtilã o regãsim pe site-ul European Centre for Disease Prevention
and Control, agenþie specializatã a Uniunii Europene. Spre deosebire de tipul de
discurs prezent pe site-urile instituþiilor politice ale UE, explicaþiile agenþiei sunt
nuanþate cu privire la conceptul de distanþã/distanþare socialã. Se face preci-
zarea cã este vorba de o distanþã fizicã între indivizi ºi/sau grupuri de invidizi al
cãrei scop este reducerea rãspândirii virusului, dar ºi cã sintagma distanþã fizicã
are, în mod aproximat, aceeaºi semnificaþie cu sintagma mai larg întrebuinþatã
de distanþã/distanþare socialã. Sensul de distanþã fizicã însã „descrie cu mai mare
acurateþe ce anume se doreºte, ºi anume ca oamenii sã stea separaþi din punct de
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24 Loredana Codruþ, OMS s-a SUCIT! Modelul aplicat de Suedia, fãrã restricþii, era cel MAI BUN în
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vedere fizic (s.n.).“25 O explicaþie aduce o lãmurire suplimentarã cu privire la
distincþia care ar trebui avutã în vedere între cele douã sintagme: „Este posibil
ca mãsurile de distanþare fizicã sã fie implementate pentru o perioadã mai ex-
tinsã, iar succesul lor depinde parþial de siguranþa cã oamenii pãstreazã con-
tactul social (s.n.)“26

În ce priveºte NATO, declaraþiile oficiale de prim impact folosesc de asemenea
sintagma de distanþare socialã. Pe de altã parte, o structurã specializatã precum
Force Health Protection Branch of the NATO MILMED COE opteazã iniþial tot
pentru sintagma distanþare socialã, pe care o identificãm la 18 martie 2020 într-o
actualizare a unui raport de situaþie iniþiat în 23 ianuarie 2020 (cu referire la
China) ºi actualizat succesiv. Conceptul este explicitat în actualizarea raportului
din 18 martie prin includerea a 7 secvenþe: renunþarea la reuniunile numeroase
ºi organizarea lor în mediul virtual; întâlnirile personale inevitabile ar trebui sã
aibã loc într-un spaþiu larg, renunþându-se la gesturi consacrate de salut ºi poli-
teþe27; renunþarea la cãlãtorii; staþionarea limitatã în spaþii comune ºi distanþarea
faþã de ceilalþi indivizi prezenþi; organizarea pe cont propriu ºi respectând dis-
tanþa a orei de masã la locul de muncã; evitarea transportului în comun ºi a orelor
de vârf; restrângerea activitãþilor extraprofesionale ºi extra-gospodãreºti.28

La 20 martie 2020, în aceeaºi serie de actualizãri ale raportului de situaþie,
regãsim o analizã privind stigmatizarea socialã asociatã cu comportamente dis-
criminatorii în care sunt asociate conotaþii etnice ºi percepþii/prejudecãþi privind
contactarea virusului. Aceastã asociere tip etichetã a unei categorii cu o anumitã
boalã constituie una din expresiile distanþei sociale în sensul consacrat academic:
„Impactul acestui comportament poate submina coeziunea socialã ºi poate pro-
duce izolarea socialã a grupurilor, care poate contribui la o situaþie în care virusul
are ºanse mai mari, nu mai mici, de a se rãspândi.“29 În actualizarea de la 25
martie, un grafic prezintã raportul invers proporþional dintre distanþarea socialã
ºi propagarea virusului, expresivã fiind calcularea precisã a acestui raport: înju-
mãtãþirea contactelor sociale ale unui individ înseamnã înjumãtãþirea riscului de
propagare a virusului etc.30
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28 NATO Centre of Excellence for Military Medicine, Force Health Protection Branch NATO MilMed
COE Munich, S h o r t U p d a t e 1 COVID-19 Coronavirus Disease 18th of March 2020, https://www.coemed.
org/files/Branches/FHP/Coronaviru s/Information%20about%20Infection%20disease%20short%20update%
2011a.pdf

29 Force Health Protection Branch NATO MilMed COE Munich, Social Stigma associated with COVID-19,
S h o r t U p d a t e 11 b COVID-19 Coronavirus Disease 20th of March 2020, https://www.coemed.org/files/
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Coronavirus Disease 25th of March 2020, https://www.coemed.o rg/files/Branches/FHP/Coronavirus/Informa
tion%20about%20Infection%20disease%20update%2012a.pdf



În actualizarea de la 1 mai 2020, este folositã însã sintagma de distanþã fizicã/
mãsuri de distanþare fizicã, dezvoltându-se o serie de criterii privind aplicarea sa
concretã dar ºi relaxarea treptatã a acestor mãsuri. Distanþarea presupune diferite
grade, de la restricþiile de circulaþie pânã la distanþa fizicã (2 metri) ce se menþine
ca recomandare chiar ºi în scenariul relaxãrii mãsurilor mai drastice. Este subli-
niatã ajustabilitatea necesarã ºi permanentã a conceptului, plasatã în contextul în
care posibila prelungire a crizei se intersecteazã cu necesitatea reluãrii activi-
tãþilor socio-economice întrerupte. Atenþia este îndreptatã cãtre ajustarea corectã
a mãsurilor de distanþare avându-se în vedere impactul lor societal posibil.31

Aceste exemple ilustreazã, la viteza de derulare a evenimentelor ºi abordã-
rilor actuale, o serie de implicaþii sociale/sociologice ale întrebuinþãrii concep-
tului de distanþã/distanþare socialã.Astfel de implicaþii sunt dificil de prognozat/
anticipat cu precizie la acest moment al crizei pandemiei, date fiind necunoscute
precum: durata pentru care se va face recurs la conceptul de distanþã/distanþare
socialã pentru a ilustra mãsura de spaþiere/izolare fizicã, cu temei sanitar-medical,
a indivizilor/grupurilor; reacþia de conformare sau de opoziþie, pe termen mediu
ºi lung, a populaþiilor vizavi de aceste restricþii; balanþa sensibilã ºi nu întotdeauna
transparentã care se va aplica pentru a decide între standardele de libertate spe-
cifice regimurilor politice occidentale, democratice, centrate pe respectarea in-
dividului ºi a drepturilor sale, considerentele economice (date fiind blocajele
multiple în sfera economicã)32 ºi considerentele de naturã ºtiinþifico-medicalã
pertinente în contextul eforturilor sistemelor medicale din toatã lumea de a þine
sub control rãspândirea bolii.

Distanþa….socialã?

Distanþa socialã este o mãsurã a faptului cã grupurile de indivizi, definite
dupã categorii sociale cunoscute, sunt separate în funcþie de diferenþe reale sau
percepute. În raport cu conþinutul consacrat academic al conceptului de distanþã
socialã, întrebuinþarea actualã a sintagmei necesitã unele precizãri. Adjectivul
socialã poate însã genera confuzii ºi alunecãri de sens. Dupã cum am vãzut,
unele documente apeleazã la clarificarea, inclusiv prin valori numerice, a dis-
tanþei fizice, precizând cã nu este sinonimã cu pierderea contactului social. În
contextul actual deci, este vorba de mãsuri de distanþare fizicã impuse prin
decizii oficiale cu valoare de normã juridicã, pornind de la sistarea diferitelor
activitãþi publice, colective, ºi pânã la mãsurarea concretã a distanþei recoman-
date între indivizi în spaþiul public.
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Dacã preluãm de la Simmel concepþia privind relaþia dintre dimensiunea spa-
þialã ºi cea metaforicã ce alcãtuiesc distanþa socialã, aplicarea de mãsuri de limi-
tare ºi control asupra spaþiului public în situaþia actualã poate constitui pânã la
urmã un mod de a ocupa un spaþiu geometric, un mod ne-spontan, dar care in-
fluenþeazã distanþa metaforicã dintre indivizi; ne putem astfel întreba care ar
putea fi consecinþele permanentizãrii distanþãrii fizice asupra percepþiei/înþele-
gerii distanþei metaforice dintre indivizi. Astfel de mãsuri de distanþare pot
influenþa „dinamica organizaþionalã a spaþiului“, adicã preferinþele de organizare
a spaþiului pe care populaþiile/indivizii le aplicã spontan în diversele tipuri de
interacþiuni cotidiene.33 Adaptând conceptul lui Simmel la realitatea lumii con-
temporane, distanþa fizicã ar putea fi reprezentatã ºi de situaþii noi precum pur-
tarea de mãºti, formule adaptate de salut; teama de a folosi spaþii comune, ceea
ce presupune reconfigurarea, prin instalarea de separatoare, paravane ºi distan-
þiere, a incintelor diferitelor instituþii, a magazinelor, inclusiv a plajelor sau a
autostrãzilor; teama de a folosi banii cash; preocuparea de a filtra cu ajutorul unor
dispozitive de mãsurare a temperaturii accesul cãtre incinte publice etc. De ase-
menea, putem aduce în discuþie în aceeaºi perspectivã „mutarea“ spaþiului geo-
metric euclidian în spaþiul virtual unde se produc, acum, activitãþi care presupu-
neau întâlnirea fizicã a participanþilor: de la cele educaþionale, la cele de afaceri.

Dacã ne referim la conceptul de distanþã socialã aºa cum a fost dezvoltat pe
urmele abordãrii lui Park, apoi ale scalei lui Bogardus, contextul actual reclamã
înlocuirea adjectivului socialã cu un altul care sã redea sensul de spaþiere fizicã
recomandatã. O abordare mai adecvatã, „decât aceastã voinþã de a reaºeza deo-
sebiri sociale între oameni, într-un moment în care boala i-ar putea lovi pe toþi,
fãrã deosebire de clasã, într-un mod injust, aºa cum ºtie atât de bine natura sã o
facã.“34 Recluziunea impusã oamenilor pe întreg mapamondul ar trebui sã poarte
denumirea de distanþã fizicã, sanitarã, medicalã sau de securitate. Aceste mãsuri
ar trebui sã fie temporare, limitate la circumstanþa precisã care le-a generat; or,
termenul socialã trimite cu gândul la o configurare/reconfigurare care ar trece
dincolo de astfel de conjuncturi: ea atinge relaþiile dintre indivizi dincolo de
stricta distanþare spaþialã, care ºi ea, am vãzut, configureazã la rândul ei relaþiile
dintre indivizi. Un avertisment OMS în acest sens este poate ilustrativ: „OMS a
cerut þãrilor sã asigure echilibrul adecvat între protejarea sãnãtãþii, prevenirea dez-
membrãrii (disruption) economice ºi sociale, ºi protejarea drepturilor omului.“35

Deºi atenþia nu este, acum, focusatã pe termenul social, datoritã urgenþelor
evidente care þin de evoluþia pandemiei la nivel global, de situaþiile concrete
naþionale, de cazuri spectaculoase individuale, ºi mai ales datoritã crizei econo-
mice care practic s-a grefat pe curba pandemiei, acest termen poate ridica pro-
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blema unei ulterioare re-decriptãri a sintagmei prin recuperarea, inclusiv la
nivelul publicului, a sensului de altfel de distanþã, sugerând ierarhii, percepþii,
prejudecãþi, stereotipuri, etichetãri, toleranþã/ intoleranþã36 etc. Aceastã între-
buinþare repetatã la nivelul dis-cursului public poate sã facã sã încolþeascã ger-
menii unei alterãri a þesãturii sociale, în sensul în care efectul ar fi ca distanþa/ dis-
tanþarea, justificatã de argumente de ordin sanitar-medical, sã devinã în cele din
urmã socialã. Or, distanþa socialã genereazã la rândul ei, pentru a se menþine, ba-
riere de percepþie ºi chiar ºi fizice, ducând la reaºezarea spaþiului ºi a vieþii
sociale.

Ne putem astfel întreba dacã noi criterii de discriminare, intoleranþã, diferen-
þiere, ar putea apãrea pe fondul impactului diferit al virusului de la o populaþie
la alta, de la o þarã la alta, de la o categorie profesionalã la alta, de la o categorie
de vârstã la alta. Unele semne prefigureazã poate astfel de configurãri. Cel puþin
în România le putem regãsi în diferite planuri: inter-relaþionarea dincolo de
cadrul familiei restrânse, nucleare, este deconsiliatã; circulaþia pe strãzi este diri-
jatã de recomandarea menþinerii unei distanþe între indivizi, dar ºi a unui echipa-
ment, fie ºi minim, de protecþie, precum masca, ceea ce modificã desenul spontan
al prezenþei ºi miºcãrii în spaþiul public; se regândeºte structura spaþial tem-
poralã a diferitelor activitãþi economico-socio-cultural-educative, cu susþinerea
transferãrii lor în mediul virtual chiar ºi dupã intrarea în etapa de relaxare (cursuri
pentru elevi ºi studenþi, cu imposibilitatea, cel puþin momentanã, de gãsire a unei
soluþii viabile pentru revenirea în ºcoli; activitãþi economice dintre care doar
unele îºi gãsesc o variantã de funcþionare on line; este modificat comportamentul
de consum, atât în ce priveºte bunurile devenite mai nou interesante pentru pu-
blicul larg – de unde ºi diferite isterii legate de dispariþia unor produse precum,
mãºtile medicale, alcoolul sanitar sau drojdia – cât ºi în ce priveºte achiziþio-
narea lor on line, cu aferenta livrare prin curier; teatrele, operele sunt închise, fur-
nizând în schimb, în live stream, diferite spectacole gratuite într-un interval de
timp limitat etc.); cei ce pot sã îºi continue studiile având la dispoziþie device-urile
necesare se distanþeazã de cei mai puþin favorizaþi; cei ce pot munci on line dato-
ritã specificului muncii lor sunt mai puþin afectaþi de urmãrile economice ale
pandemiei, cel puþin pe termen scurt; unele profesii/meserii/ocupaþii/domenii ale
economiei s-au dovedit a fi esenþiale, în vreme ce altele ºi-au întrerupt fluxul;
medicii, forþele de ordine sunt categorii profesionale care îºi asumã, în virtutea
meseriei, cele mai mari riscuri, devenind eroii incontestabili ai perioadei; alte
categorii profesionale îºi continuã activitatea fãrã a fi neapãrat în lumina reflec-
toarelor, dar asigurând bunuri ºi servicii care menþin într-o limitã a standardelor
curente viaþa oamenilor: producerea ºi furnizarea de hranã, de energie, de apã
potabilã, serviciile de salubritate, transportul în comun, serviciile de poºtã ºi cu-
rierat, servicii bancare; cei ce beneficiazã de locuinþe cu spaþii în aer liber resimt
diferit recluziunea faþã de cei ce ocupã tipicele locuinþe urbane; cetãþenii români
întorºi din migraþia economicã sunt resimþiþi acum ca un pericol pentru sãnãtatea
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generalã sau chiar ca o apãsare pentru sistemul de asigurãri sociale, în vreme ce
pentru unii dintre ei este legal posibilã re-plecarea cãtre locuri de muncã în Occi-
dent; bãtrânii sunt prezentaþi drept o categorie vulnerabilã pentru care au fost
create culoare orare de ieºire din casã; copiii sunt o categorie teoretic mai puþin
vulnerabilã dar recomandarea de a rãmâne în case este fermã. Aceste exemple ne
ilustreazã o serie de „gesturi barierã“, a cãror prezenþã ar putea deveni o constantã
chiar ºi dupã ce pandemia îºi va fi epuizat acest (prim?) val ºi se va instaura etapa
de relaxare.

Rãmânând în sfera teoriilor existente, facem referire ºi la o încercare, prezen-
tatã de Jean-Luc Marret, de a stabili o posibilã relaþie între cele patru tipuri de
distanþã – intimã, personalã, socialã ºi publicã – pe care antropologul E.T. Hall
le considera a fi variabile în funcþie de specificul fiecãrui spaþiu cultural, ºi mo-
delul de rãspândire a epidemiei de la un stat la altul. Aceastã încercare, despre
care însuºi autorul spune cã deocamdatã nu oferã concluzii, s-a concretizat sub
forma unui tabel care redã valorile luate de distanþa socialã, personalã ºi intimã
într-un numãr de peste 40 de state. Intenþia este de a deschide o pistã de cercetare
privind raportul – la modul ipotetic invers proporþional – dintre valorile acestor
distanþe ºi rãspândirea virusului. În acest moment al crizei, pare a se configura o
posibilã astfel de relaþie în cazul Italiei ºi Spaniei, dar ºi Marea Britanie sau
SUA, în care valorile acestor distanþe sunt mici iar rãspândirea virusului atinge
valori mari. Totuºi, aceste state nu se aflã printre cele în care valorile distanþelor
inter-individuale sunt cele mai mici, dupã cum nici state aflate în topul valorilor
mari ale acestor distanþe – precum România – nu sunt ferite de pandemie.37

Constatãm cã distanþa recomandatã în contextul pandemiei este între 1 metru ºi
2 metri ºi se situeazã la trecerea dintre distanþa personalã ºi cea socialã conform
clasificãrii lui Hall. Diferenþa majorã este cã aceastã recomandare este generalã,
fiind o valoare standard calculatã dupã criteriile medicale legate de rãspândirea
bolilor, ºi nu expresia spontanã de organizare a relaþiilor inter-individuale/sociale
în cadrul diferitelor contexte culturale.

În contextul actual, în care prim-planul atenþiei este ocupat de urgenþa medi-
calã ºi de urgenþa economicã, astfel de reflecþii ce fac trimitere la un cadru teo-
retic preexistent, dar reinterpretat, nu îºi propun decât sã schiþeze câteva repere
pentru o discuþie despre o nouã normalitate socialã, în care raportul dintre dis-
tanþã ºi apropiere între indivizi se va aºeza probabil pe noi coordonate. Princi-
palul obiectiv a fost de a atrage atenþia asupra întrebuinþãrii aproximative a unui
concept sociologic transformat într-un fel de laitmotiv, precum ºi de a veni cu un
semn de întrebare în ce priveºte consecinþele permanentizãrii actualei situaþii de
crizã; într-un astfel de scenariu, distanþa/distanþarea socialã ar deveni expresia
unei realitãþi sociale ºi nu doar un concept întrebuinþat imprecis. La polul opus,
desigur, deznodãmântul crizei ar putea fi ºi unul optimist, cu reluarea în para-
metrii cunoscuþi a vieþii sociale.
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