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Cum sunt românii?

De curând, Sandra 
Pralong, cunoscută drept unul din 
cei mai activi oameni ai societăţii 

civile de la noi, a lansat o carte care 
este, în sine, un interesant proiect de 

studiu psihologic. Ea şi-a întrebat 
amicii de alte naţionalităţi care 

trăiesc în România de ce iubesc ţara 
asta şi pe români. Răspunsurile sunt 
un exemplu de percepţie, pe care ar 

fi bine să o luăm în calcul atunci 
când vorbim despre noi înşine şi 

identitatea naţională.
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C
artea Sandrei Pralong vorbeşte despre 
felul cum ne văd alţii, străinii, cei care ne 
percep cu un ochi critic sau, dimpotrivă, 
plin de admiraţie. Cum suntem noi, româ-
nii, de fapt? Ce ne defineşte? Avem oare o 

percepţie corectă asupra sinelui? Faptul că ne 
criticăm reciproc şi ne degradăm eforturile, că 
suntem sceptici şi credem că nu iese treaba din 
diverse motive... aşa o fi? De ce suntem atât de 
pasivi în faţa a ceea ce ni se întâmplă? De ce fa-
cem haz de necaz? Este umorul acesta ceva bun 
sau e doar un mecanism de apărare, care ne face 
să fim defensivi şi să nu luăm atitudine concretă 
atunci când mai simplu e să te amuzi de ceea ce 
ţi se întâmplă? Străinii vin cu perspective noi, 
fiecare din unghiul său de abordare, marcat de 
particularităţile psihologiei naţionale specifice. 
Dacă Rupert Murray e un britanic pragmatic, 
intrigat de faptul că românii pun răul înainte şi 
în felul acesta nu se mobilizează energetic sufi-
cient, Joaqin Bonilla, un mexican cu tempera-
ment solar, crede că acest cult al tinereţii şi mo-
delelor împrumutate de aiurea este ceea ce ne 
face să ne pierdem de noi înşine.

„Am venit pentru prima oară în România în 
1986 și a fost îngrozitor. Nimeni nu voia să 
vorbească cu mine. M-am întors la începutul 
anilor ’90 și de atunci am lucrat aici ca jurnalist, 
voluntar, ma nager de proiecte ale UE, realizator 
de filme do cumentare și, mai nou, ca 
reprezentant al celei mai bune clinici de tratare 
a dependenţei din Eu ropa. Redactorul-șef al 
revistei Psychologies m-a întrebat: «Care sunt 
trăsăturile psihologice distinctive ale 
românilor?». Răspunsul imediat este că 
românilor le lipsește încrederea în sine, ceea ce 
creează o mulțime de probleme. A avea 
încre de re în tine este ca și când ai avea o 
superputere. Este una din cerințele-cheie 
pentru a avea succes în orice domeniu, celelalte 
fiind concentrarea și efor tul susținut. 
Concentrarea este deosebit de im portantă în 
ziua de azi, în epoca smartphone, când există 
atâtea distracții.
Românii nu au încredere în ei pentru că sunt 
o biș nuiți ca, acasă, la școală, la lucru, să respingă 
și să ridiculizeze orice idee nouă, sugestie sau 

ini țiativă. Rezultatul este o cultură a cinismului 
și negativismului. Mă întâlnesc cu asta în 
fiecare zi: dacă sugerez cuiva o idee nouă, e 
respinsă («nu se poate!») înainte de a fi terminat 
de vorbit. Totul se face «aşa cum trebuie». Acest 
lucru se traduce într-un dispreţ excesiv cu 
privire la România însăși. De câte ori n-ați auzit 
că economia s-a dus de râpă («au distrus totul»), 
că toți oamenii bogați sunt corupți, că nu poți 
obține un loc de muncă fără relații și că singura 
speranță este să pleci în Occident, unde totul e 
perfect? Lipsa de încredere în sine înseamnă să 
te crezi gras(ă), urât(ă), plicticos(asă) și prost 
îmbrăcat(ă). Ceea ce te face ținta ideală pentru 
publicitate: pentru ultima modă vestimentară, 
electronică și pen tru alte obiecte pe care „e 
musai să le ai“ – mai toa te promițând să te facă 
atrăgător(oare), în cân tă tor(oare), sofisticat(ă). 
Eu sper ca, într-o bună zi, românii să se bucure 

Mai multe articole despre români, pe site-ul www.psychologies.ro.
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„Românii nu au 
încredere în ei 
pentru că sunt 
obișnuiți ca acasă, 
la școală, la lucru, 
să respingă și să 
ridiculizeze orice 
idee nouă, 
sugestie sau 
inițiativă.“

de binecuvântarea încrede rii în sine. Oriunde 
mă uit, văd dovezi ale succesului lor: cea mai 
importantă zonă din Londra (Docklands) este 
administrată de un român, ca și taxiurile din 
Bruxelles. Oamenii de afaceri moderni din 
România sunt extraordinari și tocmai am citit o 
pagină întreagă din ziarul britanic The Guardian 
care lăuda Dacia Sandero. Elevii de aici sunt mai 
bine pregătiți decât cei din Marea Britanie, 
numai că profesorii și părinții se poartă cu ei 
într-un mod care le distruge încrederea în si ne. 
Iar profesorii și părinții fac asta pentru că, la 
rândul lor, li s-a distrus încrederea în ei înşişi.  

„În primul rând, eu nu sunt expert în domeniul 
comportamentului uman sau al psihologiei, în 
general. Dar cumva eu înţeleg ceea ce vor 
oamenii sau ce se întâmplă dacă nu îmi fac bine 
treaba. Sunt un bun ascultător, în fiecare zi le 
ascult dorinţele clienţilor mei, aşa, ca într-o 
terapie ce durează mai mult de 50 de minute – 
cel puţin atâta stau eu la şedinţele mele de 
terapie (ce chestie, merg la terapie şi scriu acum 
despre psihologia românilor, nu e ciudat?!).
Ideea e că eu creez idei şi concepte ce vor 
interacţiona cu targetul selectat din rândul 
românilor. Şi românii se împart pe categorii de 
vârstă – important, de vreme ce noi ne adresăm 
unor oameni mai în vârstă. Şi atunci ar trebui să 
ne gândim la influenţa trecutului şi a 
comunismului asupra lor. Apoi mai ai pe cei de 
vârste mijlocii, care spun că acest regim politic a 
avut ceva efecte asupra lor, şi care compară ceea 
ce au pierdut, cu alegerile pe care le aveau de 
făcut în trecut. Publicul tânăr e deschis la 
minte, însetat de lu cruri noi, dar, cu toate astea, 
majoritatea va lorilor lor sunt influenţate de 
părinţi sau de bu nici. Acesta e un public 
interesant, care a fec tează domeniul 

publicităţii, în care lucrez eu.
În 12 ani, am tot creat mesaje pentru aceste 
gru puri, amintindu-le nostalgia televiziunii 
alb-negru şi pe Alexandru Bocăneţ sau vreo 
cam panie creată de copiii care voiau să se 
adreseze părinţilor lor. Aici, un personaj 
important i-a influenţat, o femeie care a jucat un 
rol impor tant în vieţile lor. Şi la voi trecutul are 
un rol crucial în crearea de reclame, mă refer la 
Tamara Buciucianu şi rolul ei de profă de 
matematică în Ani de liceu… 
Dacă revenim în 2013, trebuie să mărturisesc că 
am mereu discuţii şi brief-uri de creaţie pentru 
brand-uri ce se adresează celor tineri, de 18-20 
de ani. Brief-urile ajung să fie similare şi ne dăm 
seama că această generaţie este lipsită de ceea ce 
aveau părinţii, adică de valori, de surse de 
inspiraţie… Când m-am mutat în România, 
aveam puţin peste 30 de ani şi e momentul în 
care orice tânăr bărbat descoperă cine e cu 
adevărat. Şi am avut surpriza să descopăr că 
ajung într-o ţară unde sunt considerat bătrân şi 
depăşit şi că nu am nimic de oferit...
Mă bucur să pot spune că această percepţie a 
mai trecut în decurs de o decadă, românii încep 
să realizeze ce rol important are vârsta. 
Experimentele pe care le fac, începând cu vârsta 
adolescenţei către 30 de ani, îi fac să îşi dea 
seama spre ce se îndreaptă şi cum vor trece de 
pragul de 40 de ani care îi sperie, dar care e 
decada acceptării şi înţelegerii deciziilor pe care 
le-ai luat până atunci. Este şi vremea când 
oamenii de succes se bucură de viaţă, şi cei care 
nu au reuşit până atunci, realizează că se pot 
reinventa. Aşadar, tinereţe nu înseamnă doar 18 
sau 20.
Asta e ceea ce văd eu trăind printre români, 
învăţând de la ei şi încercând să le împrumut un 
pic de optimism mexican, ceea ce lor le lipseşte. 
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