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Résumé. On ne peut pas parler d’une identité culturelle, mais des identités
culturelles. L’ identité culturelle d’un individu ou d’une communauté quelle
qu’elle soit se construit sur un sentiment d’appartenance et de différence,
elle repose sur deux atributes: relationelle et conflituelle. L’identité culturelle
situe, elle opére des distances, en offrant de nouveaux repères. Elle oscille
entre la revendication et l’affirmation, elle produit et reconquiert un
spécific à part. L’identité culturelle complique l’ espace politique, elle
désoriente.

Modernitatea aduce un pluralism care genereazã o crizã de sens în cadrul so-
cietãþilor, mai mult, pluralismul modern destabilizeazã statutul identitãþii1.
Adaptarea la modernitate nu înseamnã substituirea vechilor identitãþi ºi a tradiþii-
lor comunitare, ci folosirea culturilor în calitate de strategii. La începutul seco-
lului XX, remarca E. Weber2, subzistau numeroase situaþii în care apartenenþele
culturale demonstrau menþinerea identitãþilor locale distante datoritã: reprodu-
cerii identitãþilor într-o manierã defensivã care exprimã rezistenþa la efectele
destructurante ale modernitãþii politice ºi economice ºi datoritã faptului cã „for-
mele identitare funcþioneazã ca o cochilie“ în care se pãstreazã nealterate memo-
ria istoricã, tradiþiile, valorile ºi specificul cultural.

Diferenþele sau identitãþile culturale au ocupat un loc important în dezbaterile
ultimilor ani ai acestui secol, datoritã unei conjuncturi istorice particulare. Aceste
pusee, menþioneazã M. Wieviorka, „au precedat o crizã pasagerã a moderni-
tãþii“3. Vizibilitatea lor ºi controversele pe care le-au provocat au copleºit spaþiul
politic. Recentele pusee ale identitãþilor culturale sunt caracterizate prin afir-
mãri culturale ce urmãresc recunoaºterea identitarã ºi prin cereri culturale ºi re-
vendicãri sociale lansate de actori ºi grupuri dominate sau excluse. Aceste ca-
racteristici ºi în acelaºi timp, consecinþe, pot fi efectul globalizãrii în plan cul-
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tural, globalizare care, în opinia lui Wieviorka, suscitã douã fenomene paradoxal
complementare: omogenizarea, trecând prin generalizarea consumului ºi comu-
nicãrii de masã, ºi fragmentarea, în care se „ceartã“ ºi se întãresc tot felul de par-
ticularitãþi identitare.

„Spaþiul mondializat“, cu decupaje culturale diferite, este supus unei schim-
bãri rapide. G. Leclerc4 distinge mondializarea culturalã, adicã circulaþia mitolo-
giilor, religiilor, ideologiilor, care comportã douã aspecte: al produselor cultu-
rale, estetice, simbolice etc. ºi cel al valorilor, normelor, mondializarea culturii,
un fel de superpiaþã culturalã.

Identitatea culturalã este dependentã de modernitate. Pe de o parte, mondiali-
zarea trãitã ca element distructiv de identitãþi comunitare se confruntã cu renaº-
terea „esenþialismelor“ rezistente sau, în termenii lui Castells, a identitãþii-rezis-
tenþã, iar, pe de altã parte, mondializarea acceleratã antreneazã intensificarea do-
rinþei de identitate. Dezorientate ºi oscilând între conformare ºi recombinare,
culturile susþin ºi participã la afirmarea identitãþilor. Noþiunile de culturã ºi iden-
titate culturalã au „în mare parte un destin comun“5:

• cultura poate evolua fãrã conºtiinþa identitãþii, în timp ce strategiile identi-
tãþii pot manipula ºi chiar modifica o culturã;

• cultura implicã, în mare parte, procese inconºtiente, iar identitatea þine de o
normã de apartenenþã, obligatoriu conºtientã, dat fiind cã este bazatã pe opoziþii
simbolice.

La aceste douã elemente putem adãuga un al treilea: ambele se complicã în
spaþiul politic. Culturile pot fi mai mult sau mai puþin politice, adicã mai mult
sau mai puþin orientate cãtre politic, dar nu sunt un „politic ipostaziat“6, factorul
lor comun fiind atitudinea faþã de regimul politic. Identitãþile culturale participã
la cultura politicã cãci ele relevã „triºãrile cu mitul de referinþã“ (Balandier, 1971),
triºãri ce constituie noi versiuni ale mitului.

Cultura produce identitãþi, este patul germinativ al acestora. Cultura este o
noþiune complexã, cu un teritoriu „în expansiune constantã“, o „junglã concep-
tualã“7. Introdus iniþial de E.B. Tylor în 1871 în Primitive Culture, conceptul et-
nologic de culturã desemna „acel complex atotcuprinzãtor care include cunoaº-
terea, credinþele, arta, morala, dreptul, cutumele ºi celelalte abilitãþi sau obiceiuri
dobândite de om ca membru al societãþii“, definiþie acceptatã ºi azi de antro-
pologi ºi sociologi. EtnologulA. Kroeber definea în 1917 cultura ca un „supraor-
ganism“, o realitate care determinã manifestãrile indivizilor. Acest punct de ve-
dere îl întâlnim ºi în anii ’30, când discuþiile despre culturã o prezentau ca un fel
de a doua naturã a omului: cultura este un patrimoniu transmis ereditar de la o
generaþie la alta. Aceasta ar însemna, conform concepþiei lui P. Van den Berghe
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(1981), cã zestrea ereditarã a individului cuprinde elemente constitutive ale iden-
titãþii lui etnice ºi culturale.

Ansamblu de referinþe culturale prin care un individ sau un grup se pot defini,
identitatea culturalã poate fi transmisã, regãsitã sau asumatã. Modul în care iden-
titatea individului este formatã prin culturã este susþinut într-o anumitã mãsurã
de câteva teorii, dintre care menþionãm doar douã. Funcþionalismul opune cultu-
ra individului, lãsând loc libertãþii individului. Pentru autorul acestei teorii, B.
Malinowski (1968), elementele constitutive ale unei culturi au ca funcþie satisfa-
cerea trebuinþelor fundamentale ale omului. Comportamentele care nu sunt ne-
cesare pentru satisfacerea nevoilor sunt înlãturate de societate. El explicã faptele
culturale prin rolul pe care îl joacã în sistemul integral al culturii, pe care o con-
cepe atât ca pe o totalitate, cât ºi ca un sistem în echilibru stabil. Interacþionismul
simbolic adaugã culturii un sistem de semnificaþii, de simboluri colective: „omul
este un animal suspendat în pânze de semnificaþii pe care el însuºi le þese“8. Dacã
din perspectiva funcþionalismului individul este produsul culturii, prin prisma
acestei teorii, individul creeazã cultura. Pornind de la ideea cã indivizii îºi orga-
nizeazã existenþa în mod simbolic, R. Radcliffe-Brown (1940) calificã cultura
drept un produs al istoriei, supus evoluþiei, transformãrii ºi mutaþiei: cultura este
în evoluþie constantã, îºi menþine permanenþa printr-un dublu joc: al transfor-
mãrilor care o restructureazã ºi al influenþelor altor câmpuri culturale. Ambele
teorii prezintã anumite limite deoarece cultura nu poate explica orice realitate
socialã, indivizii acþioneazã în funcþie de interese ºi se adapteazã situaþiilor în
care se aflã.

Prin culturã reperele identitãþii dobândesc o altã pondere. „Fiecare culturã are
un mod preferat de a descrie individualitatea umanã. [..] În aceste vremuri, des-
crierea perfectã e: identitatea.“9 Cultura participã la formarea, instalarea ºi afir-
marea identitãþii. Identitatea creeazã ºi menþine diferenþele culturale. Deºi ideea
de identitate culturalã este conceptualizatã începând cu anii 1950 de psihologia
socialã, ca determinând conduita indivizilor ºi fiind legatã de identitatea socialã
(între indivizi ºi grupuri existã diferenþe culturale care delimiteazã identitatea
culturalã, în timp ce apartenenþele la un sistem social þin de identitatea socialã),
termenul rãmâne „polisemic ºi fluid“10.

Identitatea culturalã concentreazã un sistem de valori, norme, reprezentãri,
reprezintã ataºamentul la o culturã recunoscutã ºi împãrtãºitã, afirmarea sau re-
vendicarea unei specificitãþi, unei particularitãþi. Este un dat, o moºtenire, o zes-
tre culturalã. Dintr-o altã perspectivã, care completeazã aceastã definiþie, identi-
tatea culturalã este o construcþie imaginarã, în mare parte idealã, o reconstrucþie
cu elemente reale ºi imaginare, „un edificiu cu finalitate evidentã“11. Altfel spus,
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identitatea culturalã desemneazã rezistenþa culturalã, nucleul ce persistã în ciuda
transformãrilor, este un ansamblu de permanenþe relative de-a lungul unei continue
schimbãri.

Identitatea culturalã este cosubstanþialã unei culturi particulare ºi comportã
douã dimensiuni: singularã ºi pluralã. Sub influenþa elementelor culturale, indi-
vidul manifestã permeabilitate sau impermeabilitate pentru aceste elemente. El
îºi formeazã identitatea proprie prin interiorizarea valorilor, normelor de com-
portament, prin asimilarea unei culturi: „este o fiinþã culturalã“12. Identitatea
culturalã apare ca esenþã, ca o condiþie imanentã a individului. Dacã cultura este
un ansamblu de semnificaþii transmise, asimilate ºi împãrtãºite de membrii unui
grup, identitatea culturalã este o dialecticã eu–altul ºi alunecã într-un sentiment
de apartenenþã, o identificare cu o colectivitate mai mult sau mai puþin imagi-
narã. Identitatea este un compromis, o negociere între o identitate ca definire
proprie ºi o identitate definitã de ceilalþi. Ideea identitãþii ca manifestare relaþio-
nalã se datoreazã însã lui F. Barth.

Grupurile refuzã invizibilitatea culturalã ºi identitarã. Fiecare grup are o fi-
zionomie particularã, rezultatul unei istorii ºi al unei proiecþii în mediul socio-
politic ºi cultural. Fiecare grup tinde a considera propria culturã ca originalã,
„originalitatea revendicatã este expresia identitãþii“13. Prin identitatea culturalã
membrii grupului se recunosc ºi se diferenþiazã de ceilalþi, ea desemneazã un
ansamblu de referinþe culturale prin care un grup se defineºte, se recunoaºte ºi
este recunoscut. O recunoaºtere cu o semnificaþie proprie, diferitã de alte culturi.
Identitatea culturalã este, într-o formulã matematicã, o funcþie de un grup ºi un
sistem de valori: i = f (un grup, un sistem de valori), variabile care formeazã un
triunghi ce desemneazã scena unde se desfãºoarã drama identitarã14 a fiecãrui
grup. Ea este constitutivã grupului, este afirmatã sau revendicatã ca pivot al per-
sonalitãþii colective ºi este susceptibilã de profunde transformãri. Cultura devine
astfel efectul identitãþii colective.

Identitatea culturalã desemneazã similaritatea sau împãrtãºirea aceleiaºi
esenþe. Pentru C. J. Hamelink15 identitatea culturalã se referã la caracteristicile
pe care o persoanã sau un grup ºi le atribuie pentru a simþi cã aparþin unei culturi
definite. Deºi el dezvoltã mai degrabã termenul de identitatea unei culturi, pe
care am putea-o defini ca un ansamblu de caracteristici ce definesc o culturã, decât
cel de identitatea culturalã, caracteristici pe care un grup sau persoanã ºi le asumã
ca aparþinând unei culturi, considerã cã este posibilã izolarea unui subiect identi-
ficabil cu o culturã, datoritã caracteristicilor sale determinate.

D. Cuche16 distinge perspectiva „obiectivistã“, care defineºte identitatea pornind
de la criterii determinante, ce asigurã o identitate autenticã grupului, considerate ca
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obiective ºi care þin seama de originea comunã: limbã, religie, teritoriu, tradiþii, de
cea „subiectivistã“, care considerã cã identitatea culturalã nu poate fi redusã la di-
mensiunea atributivã, nici la a fi consideratã un fenomen static. Însã identitatea cul-
turalã se situeazã într-o continuitate relativã, poate fi transmisã sau asumatã.

Bulversarea spaþiul teoretic al identitãþii este accentuatã de alte douã teorii ce
rivalizeazã: adepþii teoriei culturaliste susþin cã identitatea este preexistentã in-
dividului, în timp ce teoria primordialistã considerã identitatea culturalã o pro-
prietate esenþialã inerentã grupului.

Identitatea culturalã reprezintã apartenenþa la un grup, se constituie prin sen-
timentul de apartenenþã care poate fi plural ºi flexibil. Frontierele între elemen-
tele culturale ale identitãþii ºi alte elemente sunt imprecise. Cele mai stabile ele-
mente proclamã în orice identitate culturalã un „spaþiu al esenþei, al absolu-
tului“17. Aceste elemente se subordoneazã unele altora ºi se influenþeazã, asociind
identitãþii culturale identitatea colectivã. Culturile transformã conduitele indivi-
duale în conduite colective ºi invers, ºi fasoneazã identitatea colectivã. Identi-
tatea culturalã este „o ecuaþie dinamicã în care se combinã inextricabil elemente
mai mult sau mai puþin stabile ºi elemente schimbãtoare sau relativ imprevi-
zibile“18, cu alte cuvinte se caracterizeazã printr-un flux constant. Este o relaþie
complexã cu alte identitãþi (este o finalitate, o condiþie, element constitutiv sau
un substitut pentru altã identitate) ºi se defineºte, într-o anumitã mãsurã, relativ
la ele. Identitatea culturalã consolideazã grupul, îi oferã unitate ºi îl transformã
în comunitate. Participarea comunitarã, valorile, normele, tradiþiile ºi credinþele
înrãdãcineazã identitatea comunitarã.

Identitatea culturalã se situeazã la concurenþa dintre identitatea lingvisticã ºi
cea etnicã ºi se prezintã ca una dintre modalitãþile privilegiate de afirmare a
identitãþii regionale. Ea este un aspect sau un factor al identitãþii personale ºi un
principiu de structurare. Are „un remarcabil coeficient de credinþã“19, se alimen-
teazã din identitatea religioasã care o completeazã ºi include identitatea miticã,
deoarece „secretul identitãþii unei culturi este încredinþat mitologiei“20. Identitatea
culturalã este supusã ideologiei ºi are pertinenþã politicã. Identitatea culturalã
este reactivatã în momentele de accelerare a istoriei, este identitatea naþionalã
în crizã. Dacã acceptãm cã istoria unei naþiuni, considerând naþiunea o entitate
politicã ºi culturalã, se sprijinã pe un aport cultural ºi cã naþiunile îºi recunosc ºi
afirmã identitatea prin culturile pe care le produc, înseamnã cã identitatea cul-
turalã se conjugã cu identitatea naþionalã (ca moºtenire culturalã). Dar pentru a
deconstrui aceastã asimilare atât de evidentã între o identitate culturalã naþionalã
ºi o entitate politicã etaticã, trebuie sã distingem procesele de identificare prin
care indivizii îºi recunosc identitatea apartenenþelor comunitare, printre care ºi
cea de cetãþean.
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Identitatea culturalã se poate transforma în culturã identitarã. Democraþia a
lãrgit nevoile culturale, iar cultura a extins aspiraþiile democratice, emanciparea
culturalã combinându-se perfect cu libertatea democraticã21. Expresia democra-
ticã a culturilor se lasã greu de descifrat. Cultura este echilibrul invizibil a ceea
ce ne înconjoarã, pe când democraþia este ordinea vizibilã a ceea ce ne guverneazã.
Cultura este o configuraþie a lui „a fi“, o modalitate de a trãi, democraþia este o
organizare a existenþei, o modalitate de a acþiona. Cultura este un mod de asimi-
lare a libertãþii individuale, democraþia — asimilarea voinþei generale. În condi-
þiile actuale, apelul la culturã ºi la autenticitate este „expresia strategiilor iden-
titare de apãrare“22. În Les Paradoxes de l’identité démocratique, S. Mesure se
întreabã în ce mãsurã recunoaºterea identitãþilor culturale este compatibilã cu
principiile de egalitate ºi de libertate ale societãþilor moderne ºi democratice.
Aceastã dezbatere opune liberalii, care apãrã libertatea individului, comunitarie-
nilor, care pun pe primul loc comunitatea. La un alt nivel intervin competenþa
culturalã a statului ºi gradul de recunoaºtere publicã a culturilor minoritare.

Din punct de vedere juridic identitatea culturalã poate fi consideratã ca apar-
þinând categoriei drepturi culturale, drepturi care trimit la politica de recunoaº-
tere. Dacã vorbim de drepturi, vorbim de democraþia ce reclamã mereu afirma-
rea de drepturi noi. Necesitatea democraþiei culturale este larg recunoscutã, ea
permite concilierea sau articularea între ceea ce ne separã de alþii ºi ceea ce ne
uneºte cu ei. Aceastã nouã etapã în dinamica democraticã solicitã recunoaºterea
publicã a identitãþilor colective de ordin cultural. Este „una din cheile menþinerii
democraþiei politice“23. Dar intervine „relativismul valorilor“: dacã toleranþa este
o valoare, nu poate fi remisã prin propria sa consecinþã (tolerarea intoleranþei)24.

Democraþia culturalã a început cu dreptul la culturã. Ca atare, societatea
mondialã este animatã de recunoaºterea universalã a fiecãrui individ sau grup.
Dreptul cultural este trãit astfel ca un drept natural. De la democratizarea cultu-
ralã, politica culturalã face trecerea la democraþia culturalã. În pre-proiectul De-
claraþiei pentru drepturile culturale în cadrul Conferinþei generale a Organiza-
þiei Naþiunilor Unite pentru educaþie, ºtiinþã ºi culturã sunt recunoscute comu-
nitãþile culturale ca grupuri de indivizi care „împart referinþe culturale consti-
tutive unei identitãþi culturale comune pe care tind sã o apere ºi sã o dezvolte ca
fiind esenþialã demnitãþii lor umane, în respectul drepturilor omului“. În aceste
condiþii apar douã aspecte25, etic ºi factual: drepturile omului câºtigã în faþa
drepturilor culturale ºi culturile tind a-ºi reafirma prezenþa în lumea globalizatã.
Comunitãþile sunt creuzetul sau suportul identitãþii culturale ºi au dreptul de a-ºi
apãra elementele esenþiale ale identitãþii lor ºi ale patrimoniului lor cultural.
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Consecinþa imediatã a principiului egalitãþii culturilor a fost cã toate aceste co-
munitãþi ºi-au manifestat setea de identitate prin revendicãri particulariste, exce-
sul acestor revendicãri creând o instabilitate cronicã a tuturor identitãþilor ºi agravând
sentimentul de dezrãdãcinare.

Identitate culturalã ºi diferenþã culturalã

Societãþile reproduc, actualizeazã sau produc diferenþe care tind a se institu-
þionaliza ºi a cere recunoaºterea în spaþiul public, îºi afirmã ºi menþin identitatea.
Dacã cultura diferenþiazã ºi este diferenþialã, adicã separã ºi uneºte, atunci iden-
titatea culturalã este o modalitate de categorizare a distincþiei noi — alþii, fon-
datã pe diferenþa culturalã26. Propriu unei culturi este „de a nu fi identicã ei în-
seºi [...]. Nu existã culturã sau identitate culturalã fãrã aceastã diferenþã «cu sine»“27.

Prin studiul culturilor primitive, antropologul F. Boas a fost primul care a în-
cercat definirea noþiunii de diferenþã. El a demonstrat, observând imigranþii din
Statele Unite, rapida modificare a trãsãturilor morfologice sub acþiunea noului
mediu ºi a combãtut stabilitatea raselor. Grupurile umane se caracterizeazã prin
plasticitate, instabilitate ºi un set de încruciºãri între ele, diferenþa fundamentalã
dintre grupuri nu este de ordin rasial, ci cultural. Fiecare culturã este unicã ºi
specificã. Pentru el cultura explicã cel mai bine diversitatea umanã, nu existã di-
ferenþe naturale (înnãscute), ci doar diferenþe culturale dobândite.

În 1902, sociologul francez E. Durkheim încerca sã demonstreze cã gândirea
primitivã este gândire logicã, idee reluatã în Formele elementare ale vieþii reli-
gioase: „[...] gândirea conceptualã a apãrut odatã cu omenirea. Refuzãm deci sã
vedem în ea produsul unei culturi mai mult sau mai puþin tardive“. Prin definirea
civilizaþiei el se apropie de ideea relativitãþii culturale, accentuând diferenþele
culturale: „Nimic nu ne autorizeazã sã credem cã diferitele tipuri de popoare
merg toate în aceeaºi direcþie [...]. Evoluþia umanã nu trebuie sã fie reprezentatã
sub forma unei linii de-a lungul cãreia societãþile sunt dispuse [...], ci ca un ar-
bore cu ramificaþii multiple ºi divergente“. În opinia lui, orice societate posedã
o conºtiinþã colectivã alcãtuitã din credinþe, valori, sentimente comune mem-
brilor acestei societãþi. Termenul se apropie de ceea ce antropologii americani
numesc personalitate fundamentalã sau personalitate de bazã.

La Lévy-Bruhl (1960) diferenþa este conceputã în termeni de mentalitate,
deosebirea dintre grupuri constã în modalitatea de manifestare a gândirii, nu în
structurile psihice profunde. Mentalitatea prelogicã ºi mentalitatea logicã co-
existã în societãþi ºi explicã diversitatea culturilor.

Un element important în diferenþierea culturalã este termenul de pattern of
culture popularizat de R. Benedict (1950), termen care descrie tipuri ºi con-
figuraþii culturale. O culturã presupune o manierã coerentã de îmbinare a trãsã-
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turilor culturale, propunând o schemã inconºtientã, o configuraþie, un stil, un
model pentru indivizi. Cultura este universalã, fiecare popor posedã o culturã
proprie, menþioneazã ea, accentuând aspectul selectivitãþii culturii. Fiecare cul-
turã este singularã datoritã structurii specifice. Mai târziu, M. Mead (1963) lansa
ideea cã fiecare individ „interpreteazã“ modelul pe care i-l transmite grupul de
apartenenþã, în funcþie de traseul ºi istoria sa particularã.

Continuând cercetãrile lui R. Benedict ºi M. Mead, R. Linton (1936) con-
sidera cã fiecare culturã preferã un anumit tip de personalitate, personalitatea de
bazã, pe care îl determinã. El nu exclude diversitatea profilelor individuale ce
aparþin fiecãrei culturi ºi coexistenþa mai multor tipuri de personalitate în aceeaºi
culturã. Individul nu însumeazã ansamblul culturii cãreia îi aparþine, el trece prin
filtrul propriu doar ceea ce necesitã conformarea la diferite statusuri pe care le
posedã. Cultura este factorul predominant în constituirea personalitãþii de bazã
(„fondul arhetipal al unei societãþi“28) pentru fiecare societate ºi în constituirea
unei serii de „personalitãþi statutare“ caracteristice fiecãreia. Aceste douã tipuri
de personalitate, comparabile cu diferite identitãþi, se constituie plecând de la un
sistem de valori ºi norme specifice fiecãrei societãþi. Personalitatea de bazã re-
levã o anumitã configuraþie particularã, proprie indivizilor unei societãþi date ºi
care se manifestã printr-un anumit stil de viaþã pe care indivizii brodeazã variante
particulare. Personalitatea de bazã ar putea alcãtui identitatea de bazã, definitã
de Chebel29 ca „suprafaþã originalã a identitãþii“, care, împreunã cu un „volum“
identitar localizabil, intrã în compunerea identitãþii. Cultura propune individului
identificarea cu un set de valori, ideologii, norme, simboluri, modele ºi produce
personalitãþi ºi identitãþi. Individul îºi defineºte identitatea prin culturã ºi în mi-
xajul culturilor ce interiorizeazã în fiecare individ bazele personalitãþii. Persona-
litatea de bazã substituie personalitatea culturalã care corespunde identitãþii co-
lective. Personalitatea poate deveni astfel afirmarea unei identitãþi, iar identitatea
poate funcþiona ca model ideal de personalitate.

Linton distinge „cultura realã“ de „cultura construitã“, aceasta din urmã pre-
supunând organizarea sructuratã a conduitelor: cultura se manifestã în ºi prin
comportamentele indivizilor. Elementele culturale sunt constitutive structurilor
sociale; societatea depinde de culturã ºi îºi pregãteºte indivizii sã acþioneze într-o
manierã specificã, interiorizarea modelelor culturale realizându-se simultan
transformãrilor ce afecteazã conduitele indivizilor. Astfel indivizii rãspund prin
complexe de reacþii generalizate, „sisteme valori-atitudini“ într-un mod stabil ºi
identic diferitelor situaþii. Participarea lor la culturã depinde de statusurile ºi ro-
lurile ocupate în societate, Linton reintroducând în conceptul de culturã rolul in-
divizilor. Cultura devine astfel „configuraþia generatã de comportamente asimi-
late ºi de rezultate ale cãror elemente sunt adoptate ºi transmise prin membrii
unei societãþi date“.
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Colaborator al lui Linton, psihanalistul A. Kardiner (1969) raporteazã perso-
nalitatea la un nucleu „modal“, introducând termenul de „personalitate modalã“.
Acest nucleu este personalitatea de bazã, „o configuraþie psihologicã specificã,
proprie membrilor unei societãþi date ºi care se manifestã printr-un anumit stil de
comportament în cadrul cãruia indivizii brodeazã variantele lor singulare“. Per-
sonalitatea de bazã are ca elemente constitutive: modalitãþi de gândire, sisteme
de apãrare instituþionalizate care sã-i conserve particularitatea, sinele ºi atitudini
religioase. Ea se erijeazã în factor al existenþei ºi stabilitãþii culturii, este un creu-
zet de producere a culturii. Kardiner evidenþiazã douã aspecte ale culturii: obiec-
tiv — formeazã un tot; ºi subiectiv — este formatã de membrii unei societãþi ºi
depinde de ei. Menþionând cã individului îi este specificã aptitudinea de a crea,
el considerã cã acest lucru determinã modificarea culturii în care existã bineînþe-
les, ºi a personalitãþii de bazã. Cu alte cuvinte, ar însemna cã individul adapteazã
cultura la structura sa psihicã, ataºeazã sau detaºeazã anumite elementele cultu-
rale în funcþie de circumstanþe ºi cã o trãieºte într-un stil propriu. M. Mead ºi
Erikson preferã termenul de caracter naþional, un nucleu cu structurã caracte-
rialã, rezultat din experienþa ºi viaþa comunã a indivizilor în locul celui de perso-
nalitate de bazã.

Personalitatea de bazã sau personalitatea modalã corespund identitãþii de
bazã, care marcheazã „punctul iniþial al identitãþii“ (Mendel, 1972). Pentru F.
Barth30 diferenþa de identitate nu este consecinþa directã a diversitãþii culturale.
O culturã nu dã naºtere ea însãºi unei identitãþi diferenþiate decât dacã rezultã din
interacþiunea dintre grupuri; identitatea se construieºte ºi se reconstruieºte în
cadrul schimburilor sociale. Identitatea este mereu în relaþie cu altã identitate ºi,
implicit, cu diferenþa.

Lévi-Strauss defineºte cultura ca un ansamblu de sisteme simbolice. Dife-
renþele culturale se datoreazã, în concepþia lui, pattern-urilor, dar existã invaria-
bile, elemente culturale identice pentru culturi, derivate din unitatea psihicului
uman. În Antropologia structuralã el explicã acest raport prin similitudinea cu
jocul de cãrþi: jucãtorii, diferiþi, nu vor juca mereu aceeaºi partidã, deºi sunt
constrânºi mereu de aceleaºi reguli. Cultura este, în opinia sa, orice ansamblu
etnografic care prezintã din punctul de vedere al investigaþiei deosebiri semni-
ficative în raport cu altele. Aceastã comunitate de indivizi „rezultã simultan
dintr-o multitudine de sisteme de culturã: universalã, continentalã, naþionalã,
provincialã, localã etc., apoi familialã, profesionalã, politicã etc.“ ºi îºi apãrã
specificitatea, identitatea diferitã faþã de alte comunitãþi, o afirmã ºi proiecteazã
în spaþiul social sau politic.

Studiile asupra comunitãþilor urbane întreprinse de antropologii americani
lanseazã termenii de subculturã (fiecare grup aparþine unei subculturi specifice
ºi diferite de alte subculturi) ºi contraculturã. Aceºti termeni aduc lãmuriri pen-
tru un aspect al identitãþii culturale: profilul cultural al grupului se proiecteazã în
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identitatea pe care acesta o afirmã. Intervine însã aculturaþia, definitã în 1936 în
Memorandum pentru studierea aculturaþiei (R. Redfield, R. Linton, M.
Herskovits) ca „ansamblul de fenomene rezultate dintr-un contact continuu ºi di-
rect între grupurile de indivizi de culturi diferite, care antreneazã schimbãri ale
modelelor culturale iniþiale ale unuia dintre aceste grupuri sau ale ambelor“.
Autorii examineazã situaþiile în care se produce aculturaþia, modurile de selec-
tare a elementelor împrumutate sau de rezistenþã la împrumut, mecanismele psi-
hologice care intervin în aculturaþie, efectele aculturaþiei, încercând sã demon-
streze cã existã o continuitate semanticã a culturii, chiar ºi în cazul schimbãrii.
În Les Bases de l’anthropologie culturelle (1970), M. Herskovits observa cã ma-
niera în care se comportã indivizii constituie cultura lor ºi cã orice conduitã este
modelatã cultural. Modelele de conduitã ale membrilor unei societãþi converg ºi
creeazã un mod de viaþã coerent, continuu ºi distinct. În ceea ce priveºte acultu-
raþia, el propune termenul de reinterpretare ca „proces prin care semnificaþii strã-
vechi sunt atribuite unor elemente noi sau prin care valori noi schimbã semnifi-
caþia culturalã a formelor strãvechi“.

Studiul acestui fenomen a continuat cu aspectul schimbãrilor culturale: ele-
mentele simbolice ale unei culturi sunt mai greu de transferat într-o altã culturã,
comparativ cu cele materiale, nesimbolice.

R. Bastide31 întreprinde o analizã minuþioasã a culturii ºi influenþelor culturale,
atât sub aspect sociologic, cât ºi antropologic. El clasificã fenomenele de acultu-
raþie pe baza a trei criterii, general (presupune posibilitatea manipulãrii reali-
tãþilor culturale), cultural (culturile sunt omogene sau eterogene) ºi social (so-
cietãþile se caracterizeazã prin anumite grade de deschidere faþã de anumite cul-
turi). Rezultã trei situaþii: aculturaþia spontanã, care nu este completã, aculturaþia
organizatã ºi forþatã, care este parþialã ºi fragmentatã ºi aculturaþia planificatã —
este sistematicã ºi de duratã. El preferã termenii de „interpenetrare“ sau „inter-
sectare“ a culturilor în locul celui de aculturaþie, pe care îl explicã prin mecanis-
mul a douã tipuri de cauzalitate:

• cauzalitatea internã — maniera proprie de a funcþiona, care poate împiedica
sau facilita schimburile culturale;

• cauzalitatea externã — schimbarea determinatã din exterior: o cauzã exter-
nã provoacã o anumitã schimbare într-un anumit punct al unei culturi; cauza va
fi asimilatã ºi adaptatã acestei culturi.

Ambele cauzalitãþi trimit la fenomenul de imitaþie culturalã sau la aspectul
cameleonic al identitãþii, inclusiv al celei culturale. Bastide propune regândirea
termenului de aculturaþie ca un fenomen universal ºi constitutiv culturilor. Nu
existã culturi pure sau metisate, ci „mixte“, în anumite grade. Nu existã frontiere
clare între culturi, ele sunt într-un raport de continuitate simbolicã ºi interdepen-
dente. Nicio culturã nu poate rãmâne identicã ei însãºi, nu existã în stare purã,
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pentru cã se inventeazã modele culturale noi ºi pentru cã este un efect al struc-
turãrii, destructurãrii sau restructurãrii.

Culturile sunt într-un proces permanent de devenire, sunt supuse destrãmãrii
ºi refacerii. Pentru Bastide întâlnirea dintre culturi produce dizolvare sau recon-
strucþie (negrii din cele douã Americi au creat culturi originale ºi dinamice). Da-
cã ne referim la aculturaþie, discontinuitatea primeazã asupra continuitãþii, iar
continuitatea este evidentã prin intermediul discontinuitãþii. Afirmarea culturii
sau continuitãþii culturii, considerã el, se realizeazã, mai ales în momentele de
rupturã, datoritã ideologiei, „ideologia compensaþiei“, ºi nu a realitãþii. Pentru el
aculturaþia materialã afecteazã conþinuturile conºtiinþei (reprezentãri, valori) ºi
modificã ritualuri, propagarea miturilor etc., iar aculturaþia formalã afecteazã
structurile inconºtientului. Interesant este „principiul rupturii“ enunþat de
Bastide (1954): într-o societate pluriculturalã indivizii decupeazã universul so-
cial într-un anumit numãr de „compartimente etanºe“, în cadrul cãrora participã
diferit. Este cazul grupurilor minoritare care reuºesc sã îºi pãstreze identitatea
etnicã ºi identitatea culturalã prin etanºeizarea trãsãturilor specifice în ciuda
schimbãrilor ce intervin. Îºi protejeazã identitatea prin rezistenþa la cultura în
care se situeazã. Mecanismului cauzalitãþii ºi principiului decupãrii le-am putea
adãuga ceea ce menþine diferenþa, fundamentul mitico-simbolic al identitãþilor,
identitatea miticã.

C. Lévi-Strauss, pentru care diferenþele culturale se datoreazã modelelor cul-
turale, este primul care utilizeazã, în La pensée sauvage (1962), termenul de bri-
colaj în context cultural: gândirea miticã pare „un fel de bricolaj intelectual“. R.
Bastide (Mémoire collective et sociologie du bricolage, 1970) îl preia, precizând
cã bricolajul permite conºtientizarea atât a proceselor culturale consumate, cât ºi
a transformãrilor care urmeazã. Elementele bricolate într-un ansamblu nou
creeazã o altã semnificaþie decât cea iniþialã sau recreeazã traseul evolutiv, um-
plu golurile memoriei colective. Bricolajul reinvesteºte cu alte semnificaþii, sti-
muleazã activitatea de simbolizare, adaugã alte repere identitare.

În mãsura în care identitatea culturalã pierde teren, trebuie sã fie revendicatã
ºi recuceritã, reafirmatã în manierã explicitã. Diferenþa se confruntã, în cazul
eroziunii culturale, cu mimetismul cultural32, un fel de „suicid simbolic“, o pier-
dere prin destructurare. Dacã indivizii se situeazã între douã culturi intervine
ceea ce R. Girard numeºte dorinþã mimeticã rivalitarã sau „rivalitatea mimeticã“33.

J.F. Burke34 lanseazã noþiunea de metisaj ca unitate în diversitate, accentuând
modul de transformare al culturilor, mod care nu conduce imediat la asimilare;
doar culturile particulare putându-se dizolva, în opinia sa, în creuzetul naþiunilor.
Metisajul determinã transformãri, schimbãri în culturi, le stabilizeazã sau le
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consolideazã. El asigurã menþinerea ºi producerea diferenþei ºi chiar o „identi-
tate metisatã“. Burke distinge noþiunea de metisaj de cea de cosmopolitism, care
valorizeazã diferenþele culturale ºi de cea de „hibriditate“ (menþionatã de H.
Bhabha (1994) ca o condiþie necesarã dominaþiei), care combinã culturile fãrã
istorie ºi memorie. Dacã „originile ºi traiectoria sa (ale cosmopolitismului) sunt
de ordinul amestecului, el (cosmopolitismul) nu reclamã o identitate amestecatã,
preferând combinarea culturilor“35.

Un alt termen cu care este confruntatã diferenþa este cel de creolizare, care
presupune fuziunea între culturi separate sau cu origini îndepãrtate. S. Gruzinski
menþioneazã fenomenul de amestec: „apar fenomene de amestec ºi de respingere
care se dezvoltã la nivelul întregului glob: amestecul populaþiei indiene, euro-
pene ºi negre în America, amestecul culturilor iberice ºi asiatice în porturile din
Goa, Macov sau Nagasaki, retrageri ilustrate prin revoltele indienilor din Ame-
rica sau închiderea spectaculoasã din Japonia începutului de secol XVII“36.

Orice culturã este „o culturã de împrumut: ea trebuie dobânditã. Este rezul-
tatul unui fel de negociere“37. Culturile moderne, în imposibilitatea de a repro-
duce modele anterioare, cautã modele de diferenþiere ºi produc noi identitãþi cul-
turale. Acestea devin „echipamente“ existenþiale ºi simbolice prin care comu-
nitãþile codificã realitatea ºi istoria proprie. Identitãþile, suprapuse, înglobante
sau agresive coabiteazã cu culturile epuizate ce se instaleazã într-o rivalitate a
refuzului ºi afirmãrii. „Forme deghizate de pasiuni politice“ cu „necruþãtoare
apetituri de dominare“38, identitãþile culturale se reconstruiesc pe alte suporturi:
economice, sociale ºi politice ºi lasã loc producerii unei culturi noi, cetãþenia
democraticã.

Identitatea culturalã are o formã multiculturalã, ca exigenþã a coexistenþei co-
munitãþilor pe acelaºi teritoriu. Bazã a „negocierii multiplelor identitãþi“39, mul-
ticulturalismul este un termen controversat datoritã faptului cã se defineºte
printr-o juxtapunere de identitãþi ºi interese, ca o modalitate de includere a dife-
renþelor. Apãrãtor al libertãþilor individuale, multiculturalismul suscitã ºi în pre-
zent dezbateri complexe care antreneazã trei categorii de argumente40:

• asimilarea diferenþelor culturale, perspectiva universalismului abstract care
vizeazã existenþa unei sfere publice neutre care sã constituie o garanþie a egalitã-
þii ºi libertãþii;

• principiul toleranþei, adicã admiterea diferenþelor atât în spaþiul privat cât ºi
în cel public, în mãsura în care nu cauzeazã nici o tulburare prin cereri, reven-
dicãri sau prin simpla lor vizibilitate;
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• articularea recunoaºterii diferenþelor culturale cu respectul valorilor univer-
sale, concilierea particularitãþilor lingvistice, religioase sau alte exigenþe de ega-
litate ºi libertate ale indivizilor.

Starea actualã a lumii instituie ceea ce Leclerc numeºte „cultura mondialã
transculturalã“41, iar reþeaua complexã de schimburi de toate felurile constituie,
dupã acelaºi autor, un fel de „mondialitate culturalã“. Coexistenþa diferenþelor
(religioase, ideologice etc.) ameninþã încã specificul cultural ºi dezorienteazã.
Mondializarea culturalã pare sã opereze o valorizare nouã a memoriei, a identi-
tãþii moºtenite, a distanþelor istorice ºi culturale. Cu toate acestea, cultura rãmâne,
în primul rând, singura care poziþioneazã într-o „matrice de identitate“ (Moscovici,
1997) ºi, în al doilea rând, diferenþa prin care un grup se distinge de altul sau
identitarul de care avem nevoie.
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