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Introducere

În timp ce literatura de specialitate care abordeazã „trãsãturile în-
tunecate” (Dark Triad) s-a dezvoltat constant în ultimii ani, se poate
constata un interes relativ scãzut pentru abordarea aspectelor care vi-
zeazã trãsãturile pozitive ºi obiectivele orientate spre starea de bine ºi
creºtere în viaþã. Ca urmare, în cadrul prezentului volum, propunem
discutarea comparativã ºi integratoare a reþelei nomologice a Triadei
Întunecate (un grup bine studiat de trãsãturi sociale aversive – machia-
velianism, narcisism ºi psihopatie subclinicã) cu reþeaua nomologicã a
Triadei Luminoase (Light Triad). Pentru început, urmãrim identi-
ficarea principalelor elemente constitutive ale Triadei Întunecate ºi ale
Triadei Luminoase (Light Triad), ºi, apoi, a principalilor predic-
tori/antecedente ºi efecte ale acestor douã tipologii, atât în planul in-
dividual al trãsãturile de personalitate, cât ºi în cel interpersonal ºi or-
ganizaþional.

De-a lungul timpului au existat abordãri filosofice ºi psihologice
care au discutat natura dualã a individului în termeni de bine-rãu, par-
te luminoasã versus parte întunecatã (ex. umbra, cum o numea Jung).
Cu toate acestea, cercetãrile ºtiinþifice din ultimii 15 ani s-au centrat
cu precãdere asupra „trãsãturilor întunecate”, asociate convingerilor
ºi comportamentelor etice, morale ºi sociale negative. S-a ajuns astfel
la un consens privind componentele Triadei Întunecate (Dark Triad),
acestea fiind: narcisismul, Machiavelianismul ºi psihopatia subclinicã,
având în comun natura lor mai puþin dezirabilã social, comporta-
mente fenotipice similare (ex. manipularea) sau intercorelaþii pozitive
ale scalelor subsumate lor. În diferite grade, toate cele trei caracteris-
tici (machiavelianism, narcisism ºi psihopatie subclinica) implicã un
caracter social rãuvoitor, cu tendinþe de comportament de tip auto-
promovare, rãcealã emoþionalã, duplicitate ºi agresivitate. 

Deºi literatura de specialitate din ultimul deceniu a contribuit în
mod substanþial la înþelegerea pãrþii „întunecate” a naturii umane,
multe aspecte referitoare la împlinirea personalã, obiective de rea-
lizare orientate spre creºtere ºi dezvoltare personalã au fost în mare
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parte neexplorate. Aceste au devenit însã din ce în ce mai prezente ºi
valorizate atât la nivel individual, cât ºi la nivelul culturilor organiza-
þionale, care rãspund ºi integreazã schimbãrile aduse, pe de o parte
de profilul noilor generaþii (v. Milenialii ºi Generaþia Z), ºi, pe de altã
parte, de recentrarea mediilor ºi filosofiilor de lucru asupra bunãstãrii
ºi valorificãrii potenþialului individului (i.e. gãsirea celui mai bun loc
pentru valorificarea potenþialului individului ca premisã a eficien-
þei). Încã din 1962, Maslow atragea atenþia asupra faptului cã, inte-
resul exagerat îndreptat asupra unor aspecte ale naturii umane, în
detrimentul celorlalte, reprezintã trunchiat ceea ce înþelegem prin
umanitate. Mai mult, de-a lungul timpului s-au discutat ºi identificat
elemente care atestã faptul cã existã o laturã pozitivã ºi orientatã spre
creºtere ºi autoactualizare a fiinþelor umane – o parte beneficã. În
acest context, interesul ºi apariþia primelor problematizãri teoretice
ºi empirice ale Triadei Luminoase (Light Triad) vin sã completeze
aceastã nouã direcþie. Dezvoltarea ºi validarea primei scale în acest
sens, Light Triad Scale în 2019, a contrapus celor trei factori ai Traidei
Întunecate (i.e. narcisismul, Machiavelianismul ºi psihopatia subcli-
nicã): katianismul (i.e. a trata oamenii ca scopuri în sine, nu ca mij-
loace), umanismul (i.e. a respecta demnitatea ºi valoarea fiecãrei per-
soane) ºi încrederea în umanitate (i.e. a crede în binele fundamental ce
defineºte natura umanã). 

Pornind de la obiectivul general de a avea o abordare integra-
toare ºi a discuta relaþia dintre cele douã aspecte ale naturii umane,
adesea abordate separat, volumul îºi propune sã exploreze potenþialul
teoretic ºi empiric al unor subconcepte ºi subscale care sã urmãreascã
efectele Triadei Întunecate (Dark Triad) ºi Triadei Luminoase (Light
Triad) la nivelul practicilor ºi comportamentelor individuale, de grup
ºi organizaþionale. Materialele aflate în conþinutul volumului de faþã
se remarcã atât prin complexitatea perspectivelor asupra tematicii
abordate, cât ºi prin diversitatea metodologiilor de cercetare utilizate.

George Tudorie semneazã primul capitol al acestui volum „Triada
întunecatã ºi triada luminoasã. O arie de cercetare în creºtere cu
probleme conceptuale nerezolvate”. Autorul se întreabã dacã „avem
într-adevãr de-a face cu inovaþii conceptuale în cazul celor douã triade
ºi, dacã da, în ce constau ele”. 

Lavinia Þânculescu-Popa, autoarea celui de-al doilea capitol, ne
propune un titlu pe cât de incitant, pe atât de atractiv: „Cât de în-
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tunecat este întunericul?”. În rãspunsul pe care îl oferã la întrebarea
– aparent retoricã – pe care o adreseazã, autoarea ne atenþioneazã cã:
„prin urmare, gãsim absolut esenþial ca, într-un volum ce discutã de-
spre faþete ale personalitãþii cunoscute ca fiind „întunecate” sã adu-
cem puþinã luminã pentru a clarifica nu doar uni- sau bi-direcþional
explicaþiile cu privire la aceastã triadã ºi a rezultatelor manifestãrii
sale, ci chiar tri-dimensional, incluzând ºi elemente de profunzime
legate de dinamica temporarã, de integrarea proceselor de maturizare
ale eu-lui ºi/sau de elemente ce þin de aspecte cultural/morale ale
manifestãrii acestor tipuri de personalitate.” 

Vlad Burtãverde oferã cititorilor prezentului volum ocazia de a ex-
plora, de-a lungul excursului pe care îl realizeazã pe parcursul capito-
lului: „Este «bine» sã fii «rãu»? O abordare evoluþionistã a trãsãturilor
Triadei Întunecate în contextul relaþiilor romantice” aspecte esenþiale
cu privire la acel „set de trãsãturi indezirabile social – trãsãturile Tri-
adei Întunecate – modul în care acestea se raporteazã la tiparele de
relaþie romanticã, cu accent pe înþelegerea costurilor ºi beneficiilor ºi
a specificitãþii contextului acestor trãsãturi, deoarece ele acþioneazã în
vederea facilitãrii succesului reproductiv”. 

Anca Mangra, Cãtãlin Þuþuianu ºi Loredana Ivan sunt autorii capi-
tolului cu privire la „Competenþa socialã, competenþã nonverbalã ºi
caracteristici individuale. Rolul triadei luminoase ºi al autoreflecþiei”.
Studiul întreprins a avut ca obiectiv investigarea relaþiilor dintre com-
petenþele sociale ale indivizilor, competenþele nonverbale ale acestora,
spiritul autoreflexiv, precum ºi trãsãturile de personalitate utilizând
modelul Light Triad al personalitãþii. Cercetarea efectuatã de autori a
fost desfãºuratã în încercarea de a „analiza competenþa nonverbalã a
indivizilor, mai specific abilitatea acestora de a decodifica emoþii (non-
verbal sensitivity), pe trei grupuri profesionale: studenþi (de la Facul-
tatea de Comunicare ºi Relaþii Publice – SNSPA), profesori din în-
vãþãmântul universitar ºi sportivi de performanþã”. Studiul a urmãrit
„sã evidenþieze diferenþele dintre aceste trei grupuri profesionale” ºi
sã evidenþieze „posibilele explicaþii ale diferenþelor inter-grupale ºi
având în vedere cercetãrile anterioare conduse în România, în special
pe studenþi” ºi mai puþin pe adulþi din afara mediului academic.

Iulia-Maria Burnei ºi Dan Florin Stãnescu sunt autorii unui amplu
„Studiu comparativ privind triada luminoasã ºi triada întunecatã a per-
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sonalitãþii la voluntari ºi non-voluntari.” În cuprinsul acestui capitol,
interesul autorilor este manifestat în legãturã cu studierea elemen-
telor necesare pentru a crea un profil de personalitate al voluntarilor,
profil „care poate contribui la identificarea ºi implementarea unor
metode potrivite de retenþie a voluntarilor ºi poate avea un impact be-
nefic asupra costurilor financiare ºi de timp asociate derulãrii stagiilor
de voluntariat” ºi care conduce cãtre un demers de cercetare al cãrui
scop este acela de a investiga diferenþele existente între voluntari ºi
non-voluntari în ceea ce priveºte elementele care compun Triada În-
tunecatã (narcisism, machiavelianism, psihopatie) ºi Triada Luminoasã
(Kantianism, umanism, încredere în umanitate).

Alexandra Maria Manu ºi Dan Florin Stãnescu sunt prezenþi în
cuprinsul acestui volum cu un capitol intitulat: „Studiu explorativ cu
privire la relaþiile dintre comportamentele civice organizaþionale,
încãlcarea contractului psihologic, violarea contractului psihologic ºi
triada întunecatã”. Dupã cum mãrturisesc chiar autorii: „lucrarea de
faþã îºi propune sã analizeze relaþia dintre conceptele reprezentate de
comportament civic organizaþional, încãlcarea contractului psiholo-
gic (PCB), violarea contractului psihologic (PCV) ºi elementele triadei
întunecate: narcisism, Machiavelianism ºi psihopatie.” O precizare
pe care autorii o fac chiar de la începutul acestui capitol este legatã de
faptul cã, deºi interesul manifestat în literatura de specialitate pentru
fiecare dintre conceptele avute în vedere este unul ridicat, aceste con-
cepte nu au fost studiate pânã în acest moment împreunã.

Georgiana Manole-Andrei încheie volumul de faþã cu o cercetare
privind „Legãtura dintre conduita impusã de mediul de muncã închis
ºi caracteristicile triadei luminoase, aflate în strânsã legãturã cu abili-
tãþile de comunicare interpersonalã”. În conþinutul lucrãrii, autoarea
îºi propune sã identifice atât factorii care influenþeazã dezvoltarea sau
diminuarea abilitãþilor de comunicare interpersonalã ale poliþiºtilor
care lucreazã în sistemul penitenciar din Romania, cât ºi factorii care
au influenþã asupra caracteristicilor triadei luminoase ale personali-
tãþii acestora, precum ºi proporþia în care aceºti factori influenþeazã
aceste caracteristici. Totodatã, potrivit afirmaþiilor autoarei: „cerce-
tarea vine sã completeze lacune ale literaturii de specialitate în ceea
ce priveºte mediul de lucru specific unei instituþii totale, mai exact a
mediului penitenciar, asupra competenþelor de comunicare inter-
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personalã ale angajaþilor, dat fiind faptul cã cele mai multe studii se
apleacã asupra studierii problematicii în cazul deþinuþilor”. 

În finalul acestei scurte introduceri a lucrãrii „Triada Întunecatã
(Dark Triad) vs. Triada Luminoasã (Light Triad) a personalitãþii: antece-
dente ºi efecte la nivel individual ºi organizaþional” ne rezervãm plãce-
rea de a vã mai spune cã dacã sunteþi fascinaþi de problematica Triadei
Întunecate ºi a Triadei Luminoase sau sunteþi doar interesaþi de aspec-
tele din care sunt alcãtuite trãsãturile de personalitate tenebroase sau
strãlucitoare ale oamenilor, vã asigurãm cã efortul de a parcurge pânã
la final volumul pe care tocmai l-aþi deschis va fi pe deplin rãsplãtit.

Dr. Dan Florin STÃNESCU
Dr. Marius Constantin ROMAªCANU
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