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Credinþa în partitura jucatã

Cînd un individ joacã o partiturã, el le
cere implicit observatorilor lui sã ia în
serios impresia cultivatã dinaintea lor. Li
se cere sã creadã cã personajul pe care-l
vãd chiar posedã atributele pe care pare
sã le posede, cã sarcina pe care o îndepli-
neºte va avea consecinþele implicit pretinse
în numele ei ºi cã, în general, lucrurile sînt
ceea ce par sã fie. La fel, existã ºi opinia
larg rãspînditã cã individul performeazã
ºi pune în scenã spectacolul „în benefi-
ciul altor oameni“. Putem aºadar sã dema-
rãm consideraþiile asupra performãrilor
rãsturnînd problema ºi aruncînd o pri-
vire asupra credinþei proprii a individului
în impresia de realitate pe care încearcã
sã le-o producã acelora printre care se aflã.

La o extremã, descoperim cã perfor-
merul este implicat total în propriul sãu
act; el poate fi sincer convins cã impresia
de realitate pe care o pune în scenã este
chiar realitatea adevãratã. Cînd publicul
lui este, de asemenea, convins în acest fel

CAPITOLUL I

Performãrile
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de spectacolul pe care el îl realizeazã – ºi acesta pare sã fie
cazul tipic –, atunci, cel puþin pentru moment, numai socio-
logul sau cei complexaþi social vor avea dubii asupra „veri-
dicitãþii“ a ceea ce este prezentat. 

La cealaltã extremã, descoperim cã performerul poate sã
nu fie deloc implicat în rutina sa. Aceastã posibilitate este de
înþeles, de vreme ce nimeni nu se aflã într-o poziþie observa-
þionalã atît de bunã încît sã desluºeascã actul în felul în care
o face persoana care îl desfãºoarã. În plus, performerul poate
fi determinat sã ghideze convingerile publicului sãu doar ca
un mijloc în vederea altor scopuri, nefiind în principiu pre-
ocupat de impresia pe care acesta o va avea despre el sau
despre situaþia respectivã. Cînd individul nu crede în propri-
ul lui act ºi nu are nici o preocupare în sine pentru ceea ce va
crede publicul sãu, îl putem numi cinic, pãstrînd termenul
„sincer“ pentru indivizi care cred în impresia pe care o creeazã
propria lor performare. Ar trebui sã înþelegem cã cinicul, cu
toatã neimplicarea lui profesionalã, poate obþine din aceastã
mascaradã plãceri neprofesionale, experimentînd un soi de
agresiune spiritualã voioasã, prin faptul cã se poate juca dupã
plac cu ceea ce publicul lui trebuie sã ia în serios.1

Nu presupun, desigur, cã toþi performerii cinici sînt inte-
resaþi de amãgirea publicului lor în scopuri „egoiste“ sau de
cîºtig personal. Un ins cinic îºi poate amãgi publicul ºi pentru
ceea ce el considerã a fi binele acestuia, pentru binele comu-
nitãþii etc. Ca sã ilustrãm acest lucru, nu e nevoie sã apelãm la
înþelepciunea amarã a unor oameni de scenã precum Marc
Aureliu sau Sun Tzu. ªtim cã, în ocupaþiile de servire a pu-
blicului, specialiºtii, altfel sinceri, sînt cîteodatã forþaþi sã-ºi
amãgeascã clienþii, pentru cã aceºtia demonstreazã cã au cu
adevãrat nevoie de acest lucru. Doctorii nevoiþi sã inducã efec-
tul placebo, vînzãtorii de la staþiile de benzinã care, resemnaþi,
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1. Poate cã adevãratul delict al escrocului nu este acela cã ia bani de
la victimele sale, ci cã ne distruge tuturor credinþa cã manierele ºi apa-
renþa burghezã nu pot fi susþinute decît de oameni din pãtura burghe-
ziei. Un specialist dezabuzat poate fi în mod cinic ostil în relaþia pe care
clienþii sãi se aºteaptã sã o aibã cu ei, dar escrocul se aflã în poziþia de a
dispreþui toatã lumea „cinstitã“.
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verificã ºi rãsverificã presiunea cauciucurilor pentru femeile
anxioase aflate la volan, vînzãtorii de pantofi care vînd un
pantof potrivit, dar spun clientului cã este mãrimea de care el
crede cã are nevoie – aceºtia sînt performeri cinici, cãrora pu-
blicul nu le permite sã fie sinceri. În mod similar, se pare cã
pacienþii mai empatici din saloanele spitalelor de boli mintale
simuleazã uneori simptome bizare, astfel ca asistentele practi-
cante sã nu fie supuse unei performãri dezamãgitor de nor-
male.2 De asemenea, cînd subalternii îi copleºesc pe superiorii
aflaþi în vizitã cu ospitalitatea cea mai generoasã, principalul
motiv poate sã nu fie dorinþa lor egoistã de a culege favoruri;
subordonatul încearcã, cu tact, sã-ºi facã superiorul sã se simtã
în largul sãu, simulînd tipul de univers pe care crede cã aces-
ta îl considerã normal.

Am sugerat douã extreme: un individ poate fi implicat sin-
cer în actul lui sau poate fi cinic în privinþa acestuia. Aceste
extreme sînt ceva mai mult decît capetele unui continuum.
Fiecare oferã individului o poziþie care are garanþii ºi mijloace
de apãrare specifice, aºa cã va exista o tendinþã a celor care au
ajuns aproape de unul din aceºti poli de a-ºi încheia traseul.
Debutînd cu lipsa de încredere lãuntricã în rolul sãu, indivi-
dul poate urma miºcarea naturalã descrisã de Park: 

Probabil nu este doar un accident istoric faptul cã „persoanã“, în înþele-
sul sãu etimologic, înseamnã mascã. Avem mai degrabã o recunoaºtere a

Performãrile /  47

2. Vezi Taxel, op. cit., p. 4. Harry Stack Sullivan a sugerat cã tactul per-
formerilor instituþionalizaþi poate opera în cealaltã direcþie, rezultînd un
fel de echilibru mintal de genul noblesse oblige. Vezi studiul sãu „Socio-Psy-
chiatric Research“, American Journal of Psychiatry, X, pp. 987-988.

„Un studiu despre «recuperãrile sociale», efectuat cu cîþiva ani în
urmã într-unul dintre marile noastre spitale de boli psihice, mi-a arãtat
cã pacienþii erau adesea externaþi, pentru cã învãþaserã sã nu-ºi manifeste
simptomele în faþa persoanelor din jur; cu alte cuvinte, integraserã o
parte suficientã din mediul lor înconjurãtor pentru a realiza prejudecata
celorlalþi, ostilã maniilor lor. Pãreau sã fi devenit suficient de înþelepþi ca
sã tolereze imbecilitatea înconjurãtoare, descoperind finalmente cã era
stupiditate, iar nu rãutate. Prin urmare, îºi puteau asigura satisfacþia din
contactul cu cei din jur, în timp ce îºi defulau o parte din manii prin
mijloace psihotice.“
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faptului cã orice om, întotdeauna ºi oriunde, mai mult sau mai puþin con-
ºtient, joacã un rol […]. Prin aceste roluri ne cunoaºtem unul pe celãlalt;
prin aceste roluri ne cunoaºtem pe noi înºine.3

Într-un fel, ºi în mãsura în care aceastã mascã reprezintã concepþia pe
care ne-am format-o despre noi înºine – anume rolul pe care cãutãm sã-l
îndeplinim –, aceastã mascã este sinele nostru mai adevãrat, sinele la care
aspirãm. În cele din urmã, concepþia noastrã despre propriul rol devine
o a doua naturã ºi o parte integrantã a personalitãþii noastre. Venim pe
lume ca indivizi, ne formãm un caracter ºi devenim persoane.4

Acest lucru poate fi ilustrat cu exemple din viaþa comunitãþii
din Shetland. În ultimii patru sau cinci ani, hotelul de pe
insulã a fost deþinut ºi condus de un cuplu de origine þãrã-
neascã. Încã de la început, proprietarii au fost forþaþi sã-ºi lase
deoparte concepþiile personale despre cum ar trebui sã-ºi con-
ducã oamenii viaþa, oferind clienþilor un set complet de ser-
vicii burgheze ºi un confort pe mãsurã. În ultima vreme totuºi,
se pare cã administratorii au devenit mai puþin cinici în pri-
vinþa spectacolului pe care-l însceneazã; ei înºiºi devin, pe zi ce
trece, mai burghezi ºi mai fermecaþi de sinele pe care clienþii
li-l atribuie.

Un alt exemplu este proaspãtul recrut care urmeazã iniþial
eticheta armatei ca sã evite pedeapsa corporalã ºi care, în cele
din urmã, ajunge sã urmeze regulile pentru ca organizaþia sã
nu se ruºineze cu el, iar ofiþerii ºi ceilalþi soldaþi sã-l respecte.

Aºa cum am sugerat, drumul de la neîncredere la încredere
poate fi urmat ºi în cealaltã direcþie, începînd cu o convingere
sau cu o aspiraþie nesigurã ºi sfîrºind în cinism. Profesiile cãrora
publicul le acordã un respect aproape religios le permit ade-
sea practicanþilor lor sã urmeze ciclul în aceastã direcþie, iar ei
îl urmeazã, adesea, nu din cauza unei înþelegeri treptate a fap-
tului cã-ºi amãgesc publicul – cãci, dupã standardele sociale
obiºnuite, pretenþiile pe care le formuleazã pot fi pe deplin
valide –, ci pentru cã pot folosi acest cinism ca pe un mijloc de
a-ºi izola eul profund de contactul cu publicul. ªi ne putem
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3. Robert Ezra Park, Race and Culture, The Free Press, Glencoe, Ill.,
1950, p. 249.

4. Ibid., p. 250.
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chiar aºtepta sã descoperim cariere tipice de vocaþie, unde
individul porneºte la drum cu un anumit tip de implicare în
performanþa cerutã, iar apoi oscileazã în mod repetat între
sinceritate ºi cinism, înainte de a parcurge toate fazele ºi mo-
mentele de crizã ale încrederii în sine, tipice unei persoane
de rangul lui. Astfel, studenþii la medicinã spun cã, de obicei,
bobocii înclinaþi spre idealism îºi lasã deoparte aspiraþiile
sacre pentru un timp. În primii doi ani, studenþii descoperã cã
interesul lor pentru medicinã trebuie pus deoparte, pentru
a-ºi dedica tot timpul sarcinii de a învãþa cum sã examineze
pacienþii. Pe parcursul urmãtorilor doi ani, ei vor fi prea ocu-
paþi cu studiul bolilor ca sã mai arate mare grijã persoanelor
bolnave. Abia dupã ce îºi încheie studiile, idealurile lor ini-
þiale cu privire la serviciul medical se pot reafirma.5

Deºi ne-am putea aºtepta sã gãsim o miºcare naturalã de
du-te vino între cinism ºi sinceritate, nu trebuie sã excludem
acel punct de tranziþie care este întreþinut în virtutea unei anu-
mite autoamãgiri. Individul poate încerca sã-i inducã publicu-
lui judecarea lui ºi a situaþiei respective într-un anume fel, el
poate urmãri aceastã judecatã ca un scop în sine, ºi totuºi poate
sã nu creadã pînã la capãt cã meritã evaluarea de sine pe care
o pretinde sau cã impresia de realitate pe care o cultivã e jus-
tificatã. Un alt amestec de cinism ºi încredere este sugerat în
discuþia lui Kroeber despre ºamanism: 

Mai este ºi vechea problemã a înºelãtoriei. Probabil cã majoritatea ºama-
nilor sau a vracilor din toatã lumea se folosesc de prestidigitaþie pentru
vindecare ºi în special pentru exhibarea puterii lor. Aceastã prestidigitaþie
este cîteodatã deliberatã; dar, în multe cazuri, conºtientizarea acestui fapt
este foarte limitatã. Atitudinea lor, fie cã a existat sau nu o reprimare,
pare sã încline spre o fraudã pioasã. Etnografii de teren par, în general,
foarte convinºi cã pînã ºi ºamanii care ºtiu cã nu este vorba decît de o
fraudã cred totuºi în continuare în puterile lor ºi mai ales în cele ale altor
ºamani; ei îi consultã pe aceºtia cînd ei înºiºi sau copiii lor sînt bolnavi.6
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5. H. S. Becker ºi Blanche Greer, „The Fate of Idealism in Medical
School“, American Sociological Review, 23, pp. 50-56.

6. A. L. Kroeber, The Nature of Culture, University of Chicago Press,
Chicago, 1952, p. 311.
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