
Din punct de vedere psihologic, cuvântul mase capătă
o cu totul altă semnificație. În anumite împrejurări date,
și doar în acele împrejurări, o mulțime de oameni posedă
caracteristici noi, foarte diferite de cele ale fiecărui individ
care intră în componența ei. Personalitatea conștientă dis-
pare, sentimentele și ideile tuturor entităților sunt orien-
tate în aceeași direcție. Apare un spirit colectiv, tranzitoriu
desigur, dar având particularități foarte precise. Colecti-
vitatea devine atunci ceea ce eu numesc, din lipsa unei
expresii mai potrivite, o masă organizată sau, dacă prefe-
rați, o masă psihologică. Ea formează un singur corp și
este supusă legii unității mintale a maselor. Faptul că, ac-
cidental, mai mulți indivizi se află împreună nu le conferă
caracterul de masă organizată.1

În citatul de mai sus, Le Bon susţine existența unui „spirit
colectiv”, care se naște din anularea personalității fiecărui
individ, parte din acea mulțime, ducând la dispariția orică-
rei diferențe. Se creează, în acest fel, o colectivitate cu ca-
racteristici total diferite de cele ale fiecărei persoane luate
individual. Dacă ar fi să acceptăm o astfel de descriere a
„maselor”, ar însemna că ele nu pot fi explicate sau înțelese
nici plecându-se dinspre mulțime spre individ, nici invers.
Atât individul, cât și mulțimea au legile lor particulare, ce
nu pot fi niciodată deduse una din cealaltă; între parte și
întreg nu se întrevede nicio legătură.

O altă posibilitate de înțelegere a fenomenului colectiv
o găsim la Tarde. Pentru el, orice mulțime este o sumă de
particule individuale, iar trăsăturile acestei mulțimi nu pot
fi extrase decât printr-o analiză a tuturor caracteristicilor
fiecărui individ care ia parte la alcătuirea acelei mulțimi.
Ba mai mult, fiecare individ luat separat este/ reprezintă
mai mult (este mai complex) decât mulțimea ca unitate.
La o primă privire, ar părea că orice sociologie devine în
acest context o psihologie individuală. Totuși, nu trebuie
să căutăm aici o teorie a individualismului, pentru că nu
individul izolat este adus în discuție de către cercetător, 
ci relațiile care se stabilesc între acest individ și Celălalt.
Relațiile „intermentale” sunt singurele care ne pot ajuta să
înțelegem și să descriem o mulțime – o psihologie inter-
cerebrală.

„Nu există o știință a individului, ci numai a generalu-
lui, sau mai bine zis, a individului considerat ca repetat
sau susceptibil de a fi repetat la infinit. [...] Știința e un
ordin de fenomene privite din punct de vedere al repetării
lor. Aceasta nu înseamnă că a face diferențe nu e unul din
procedeele esențiale ale spiritului științific. A diferenția

ca și a grupa înseamnă a face știință, dar numai într-atât
întrucât lucrul pe care îl discerni e un tip scos dintr-un
oarecare număr de exemplare în natură și susceptibil chiar
de o ediție nedefinită.”2

„A diferenția și a grupa”, două procese implicate în actul
de cunoaștere/ studiere a lumii/ societății, nu au semnifi-
cație decât în cadrul existenței unor rețele, din care obi-
ectele studiate sunt extrase și analizate. În cadrul acestor
rețele, obiectele există în relație, ca diferite de celelalte, dar
nu opuse. A reduce problema diferențelor la cea a opozi-
țiilor binare înseamnă a anula din start diversitatea (hete-
rogenă) pe care aceste diferențe ar trebui să o întrețină. Ceea
ce trebuie remarcat în această teorie dezvoltată de Tarde
ar fi chiar necesitatea depășirii acelui mod de a privi sis-
temul opozițiilor binare ca bază a cunoașterii, fără de care
ea nu ar fi posibilă. 

În capitolul al doilea din Legile sociale, carte publicată
la noi în 1927, în traducerea lui M. Hodoș, capitol numit
„Opoziția Fenomenală”, va pune problema bolii și a sănă-
tății într-un mod neașteptat, anulând opozițiile dintre cele
două:

„Doctorii au conceput timp îndelungat boala și sănă-
tatea ca pe două stări absolut contrarii, iar cauzele bolii
absolut inverse celor ale sănătății. Greșeala homeopatică,
în fond, s-a născut din această închipuire. Boala și sănă-
tatea astfel concepute sunt entități verbale, pe care pro-
gresul fiziologiei le-a risipit. Deviația patologică intră în
funcționarea fiziologică, nu îi este opusă. [...] Fiziologiștii
au mai născocit o opoziție pe cât de falsă, pe atât de sa-
vantă, între animalitate și vegetație; pentru ei, respirația
animală era tocmai inversul respirației vegetale și distru-
gea ceea ce produsese aceasta, combinația oxigenului cu
carbonul. Fiziologia comparată, a lui Claude Bernard și
a altora, a dovedit caracterul superficial al acestei inversiuni
și unitatea fundamentală a vieții în aceste două regnuri,
nu opuse, ci diferite.”3

Opoziția există și la Tarde (așa numitele „opoziții reale”),
însă aceasta este prezentă doar la nivel „infinitesimal”/ „în
miezul țesuturilor”. Opozițiile nu se mai manifestă sub
forma unor înfruntări sau lupte, ci ca ritmuri, modalități
de repetare care creează diferențe tocmai prin asemănarea
dintre ele:

„Opoziția e concepută în mod greșit ca un maximum
de deosebire. Ea este în realitate un fel foarte ciudat de
repetare, acela a două lucruri asemănătoare care se pot dis-
tinge unul pe altul, tocmai în virtutea acestei asemănări.
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Opusele, contrariile fac, deci, totdeauna o pereche, o du-
alitate și sunt opozabile nu ca ființe sau grupuri de ființe,
lucruri totdeauna diferite și sui generis într-o anumită
latură, nu ca stări ale aceleiași ființe sau a unor ființe diferite,
ci ca tendințe, ca forțe; căci dacă privim anumite forme
sau stări ca opuse, aceasta e din pricina contrarietății, reală
sau presupusă, a forțelor de care au fost produse aceste stări.”4

Prin ritm se înțelege o formă de „luptă/ confruntare”
care nu-i altceva decât o întâlnire de armonii, legătura lor
obișnuită fiind acordul, producerea unei armonii superi-
oare. Numai prin „repetări precise”, din „opozițiile limpezi”,
din „armoniile strâns legate” apar „modelele cele mai ca-
racteristice ale diversității”, ale „neorânduirii universale,
adică fizionomiile individuale”. Ritmurile sunt cele care
vor da naștere la succesiuni de forțe, cu reveniri și retrageri
la intervale egale, așezând la baza existenței „repetiția”: a
exista este „a difera”. Consecințele sunt majore atunci când
este adusă în discuție problema identității. Trebuie evitată
orice tendință de a subordona diferența/ alteritatea iden-
tității – nu unul se înstrăinează în celălalt prin imitație, ci
procesul de „diferare” determină multiplicări ale lui unu,
adăugându-i calități în funcție de rețeaua în care va fi
prins, pe are o va genera. În acest sens, din „Eu sunt” va fi
imposibil de dedus altă existență/ prezență în afara mea/
a lui Eu, însă „Eu posed” deschide o mulțime de posibi-
lități de trecere de la o diferență la alta, de mișcare într-o
rețea. Granițele oricărui obiect devin fluide și cuprind/
acoperă comunități alternative, unde ajung să fie prezente
ca lucruri diferite, de fiecare dată, și să manifeste forțe de
anumite intensități, păstrând însă elemente comune care
le fac recognoscibile. Ceea ce va conta va fi analiza relațiilor
dintre ele și din interior. Să însemne acest lucru sfârșitul
reprezentării? Cum mai putem discuta despre reprezen-
tarea colectivă și/sau individuală a alienării/alienatului?
Ajungem din nou la mimesis? Imitație/reprezentare sau
repetiție/producere/proliferare?

*
Imitația, sugestia și „contagiunea mintală” sunt cele trei

procese prin care se poate constitui și manipula o mulțime,
în viziunea lui Le Bon. Mulțimea forma la el un tot asemă-
nător unui organism pe care doar elitele sau spiritele su-
perioare pot și trebuie să le călăuzească. Această putere pe
care „mințile luminate” o au asupra maselor se datorează
tocmai capacității mari de sugestibilitate care le caracte-
rizează. Imitația ar putea în această situație să fie similară
influenței. Pentru ca un astfel de proces să aibă loc și să se
constituie o mulțime, individul trebuie să-și piardă cali-
tățile sale „morale” și „intelectuale”, să se lase călăuzit doar
de instinct. 

Dacă la Tarde alienarea avea o semnificație pozitivă, par-
ticipând la diversificare și fluidizarea obiectului, aici ea im-
plică o înstrăinare nocivă a subiectului, abandonarea
rațiunii și dezlănțuirea pasiunilor. De unde și disprețuirea
maselor.

„Or, există trăsături generale de caracter, guvernate de
inconștient, existente aproape la același nivel la majori-
tatea indivizilor normali ai unui popor, sunt cele care, la
nivelul maselor, se manifestă simultan. În spiritul colectiv,
aptitudinile intelectuale ale oamenilor, și prin urmare in-
dividualitatea lor, dispar. Eterogenul se cufundă în omogen
și calitățile ce țin de inconștient domină.”5

Omogenul, una din formele de prezență a eterogenului,
în care diversitatea nu dispare, ci devine mai complexă la
Tarde, este prezentat în descrierea lui Le Bon ca o nivelare
și o distrugere a diversității. Orice mulțime este mult in-
ferioară conștiinței individuale, amenințată mereu să dis-
pară sub presiunea sugestiei și a contagiunii.

În secolul al XIX-lea, la noi, aceste direcții de folosire a
cuvântului imitație nu par să fi avut aceeași influență și
răspândire. Cele mai multe studii care urmăreau problema
mulțimii și a maselor preiau în mare parte ideile lui Le Bon.
Astfel, în lucrările Psichologia mulțimei armate și Încercare
de psichologie militară individuală și colectivă, de M. Câm-
peanu, din anii 1899, respectiv 1907, se pleacă de la ideea
centrală a unei „unități” necesare a conștiinței, astfel încât
să fie păstrată identitatea:

„O alterațiune fie chiar parțială, însă durabilă, a unui
organ, are ca urmare o schimbare în firea individului, în
Eul său. [...] Unitatea și identitatea personalității repre-
zintă expresiunea psihică a unităței și identităței organis-
mului.”6

Alienarea ar reprezenta o „înstrăinare a personalității”,
având drept cauză o schimbare a „sentimentului general
al corpului”, cu alte cuvinte o percepție diferită a propriu-
lui organism. Apare o „viață psihică” nouă. Acest meca-
nism va fi proiectat asupra modului de formare a unei
mulțimi, când „oamenii capătă împreună un fel de suflet
colectiv”, încep să se înstrăineze de propriul corp ca diferit
de celelalte și să formeze un întreg. Câmpeanu neagă teoria
lui Spencer, care înțelegea prin mulțime o medie a calită-
ților morale și intelectuale a indivizilor ce o compun, ex-
trăgându-și întreaga demonstrație din ideile lui Le Bon.
Mulțimea devine o „ființă unică, provizorie, cu caractere
speciale”: 1. Puterea mulțimii – putere invincibilă; 2. Ires-
ponsabilitatea individului în mulțime: mulțimea e ano-
nimă, anonimul e neresponsabil; 3. Sugestibilitatea mare:
omul se află într-o stare de receptivitate psihică exagerată;
4. Contagiunea morală. Ceea ce se împărtășește, ceea ce
mai rămâne din vechiul individ nu sunt rațiunea sau inte-
ligența, ci sentimentele și pasiunile. Acest lucru transformă
masele în organisme inferioare, mânate doar de forța oarbă
a pasiunii care capătă o putere nemăsurată înăuntrul
oricărei mulțimi. 

Într-o altă conferință, publicată în 1909, de I.N. Cio-
can, Conștiință individuală și conștiința mulțimii, se afirmă
același dispreț față de mase, considerate ca inferioare indi-
vidului conștient de sine. Conștiința este privită ca o formă
de superioritate, în directă relație cu gradul de cultură a
individului; sălbaticul și copilul sunt descriși ca făpturi
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„aproape inconștiente”, iar mulțimea este comparată cu
starea de a fi a copilului și/ sau a animalului. Ea nu numai
că nu este conștientă de sine, dar nu este conștientă nici
de propriile sale drepturi. Alături de aceste categorii, la
care gradul de conștiință nu este suficient dezvoltat, se ală-
tură și femeia. Se creează, în acest fel, o ordonare a dife-
rențelor, prin includerea în sistemul opozițiilor binare,
plecându-se de la distincția (de altfel greu de susținut) din-
tre conștient-rațional vs. inconștient-irațional. Tot ceea ce
ține de sfera sentimentului este încadrat în cea de-a doua
categorie și, implicit, calificat drept inferior. De aici și până
la opoziția gândire-sentiment, se ajunge fără mare dificul-
tate:

„Starea mentală a mulțimei e inferioară; mulțimea nu
judecă sau judecă foarte slab. E lipsită de orice spirit critic.
Nu îi trebuie argumente, ci imagini seducătoare; primește
judecăți impuse.”7

Și totuși, există și o trăsătură pozitivă a mulțimii, aceasta
putând fi „conștientă de pericolul național”; singura situa-
ție când îi este recunoscută o „conștiință luminată” – lucru
care o va face mult mai deschisă la sacrificiul suprem, în
numele națiunii, decât ar fi făcut-o fiecare individ sepa-
rat de grup. Curajul crește. Dar, pentru a se ajunge la sti-
mularea acestui sentiment național și a face mulțimea
conștientă de el și de puterea pe care o deține, este nevoie
de un „conducător” capabil, care „să-i dea o educație”. 
Educația ar fi o modalitate superioară de a folosi legile imi-
tației. Disprețul față de „a imita” devine adesea manifest
nu numai în textele citate mai sus, ci și în altele aparținând
acestei perioade. Omul este prin „natura” lui o ființă imi-
tativă, imitația putând „să devină o adevărată epidemie”.
Astfel, delirul mulțimii, semn al alienării colective, este
limita extremă spre care poate duce imitația necontrolată.
„Este sau nu mulțimea responsabilă pentru faptele sale?”,
întrebare ce ajunge să pornească una dintre cele mai ample
dezbateri care au marcat secolul – problema alienării
devine una juridică nu numai când va fi vorba, așa cum
vom vedea, de bolnavul mintal. Ea se extinde, așadar, la
problematica mult mai complicată a alienării colective,
unde crima (așa numitele mulțimi criminale) nu poate fi
atribuită nimănui atât timp cât mulțimea este un organism
întreg, diferit de părțile care o compun, iar aceste părți
devin cu totul și cu totul altele în interiorul ei. Și totuși,
„mulțimea e capabilă de multe lucruri mari când e bine
condusă”, iar pentru a feri masele de această „epidemie” a
imitației, trebuie să fie educate „sănătos”.

„Poporul, mulțimea trebuie cultivată sănătos și deștep-
tată, dându-i-se pilde bune și vrednice de urmat pentru
binele țării; iar cei puțini, pretinși culți, să fie atenți la
ceea ce fac, să nu uite că dreptul are corelativul său dato-
ria.”8

Ideea de a educa masele, mulțimea ca organism indi-
vidual, a luat amploare odată cu trecerea de la carnaval la
sărbătoare/ sărbătoarea revoluționară ca amintire și păs-
trare a idealurilor revoluționare. În cartea sa, Festivalurile

și Revoluția Franceză, Mona Ouzouf arată cum se face
această trecere de la sărbătoarea dezorganizată spre con-
trolul total al evenimentelor, participanților și imaginilor
simbol permise în cadrul unor festivaluri. Rolul acestei
mutații era să transforme aceste festivaluri în adevărate
școli, aplicând metode de instruire eficiente asupra mul-
țimilor. 

Acest tip de educație se baza nu pe puterea rațională a
cuvântului, ci trebuia să se țină seamă de caracteristica
emoțională, predominant irațională, a maselor. De aceea,
imaginea și reprezentarea vizuală juca un rol major. Dar,
ce înseamnă a imita în acest context, care ar fi diferența
între imitația așa cum o înțelege Tarde și imitația implicată
în procesul educativ?

Ochiul va fi redescoperit ca organul principal în actul
de educare, înzestrat cu cea mai mare putere, iar vederea,
simțul cu ajutorul căruia omul poate fi educat. De aseme-
nea, dintre toate artele, cele care se folosesc de văz sunt
printre cele mai autentice, mai puțin expuse pericolului
minciunii/ invenției. Astfel, a imita devine sinonim cu a
reprezenta/ a reproduce imaginea unei imagini. Mimesisul
ca reprezentare (sau imitația controlată/ organizată) va juca
unul dintre cele mai importante roluri de acum înainte.

Acest mod de „a imita” este cu totul altceva decât imi-
tația așa cum o descria Tarde, ca o repetiție/ reluare sau
ritm cu funcția de a fluidiza limitele, de a crea diversitate.
Imitația ca ritm/ repetiție nu mai este la fel de mult impli-
cată în actul educativ, așa cum era el înțeles și aplicat, ci
contribuie la „progresul” unei societăți prin proliferare –
practici multiple care interacționează cu alte practici. Este
o trecere de la reprezentare, unde contau perspectivele
asupra unui obiect, la obiectul ca o multitudine de relații
și practici, prin care interacționează cu alte obiecte și cu
el însuși. Mimesis care reproduce/reprezentare vs. mimesis
care produce/ proliferare.

(fragment din lucrarea Literatura și fenomenul alienării.
Reprezentări ale nebuniei în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea românesc)
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