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Abstract: As a basic dimension of personality, selfesteem is related to the relation that

each human subject has with himself, the confidence in one’s own ability to think and act

independently, autonomously, to take decisions in order to reach goals, to assert one’s needs,

aspirations, to aspire to and fight for their accomplishment.
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Introducere

Persoana, etimologic vine de la  grecescul  (προςώπον ) - faţă, aspect exterior, mască, rol

jucat la teatru,  exprimat  în limba  latină prin cuvântul,,persona”.  Însăşi conţinutul  ei iniţial  era

înţeles  ca o  raportare directă  sau ca  determinare a unei relaţii .”1

Definiţia dată de majoritatea dicţionarelor „persoanei” („individ al unei specii umane, om

considerat prin totalitatea însuşirilor sale fizice şi psihice, fiinţă omenească, insăsi” 2), dar şi

„individului” („persoană privită ca unitate distinctă faţă de alte persoane”3) nu acoperă din

perspectivă ortodoxă nici una din aspectele fundamentale ale realităţii în sine. Pentru a înţelege

de la bun început distincţia dintre cei doi termeni trebuie spus că spre deosebire de persoană,

termen care se referă strict la sensul de om şi Dumnezeu, individul este un  nume generic, prin el

putându-se înţelege o unitate distinctă a unei specii (animale sau  vegetale).

Etimologic, cuvântul „individ” derivă din echivalentul latin in la care se adaugă dividum al

cuvântului grec „atom” şi înseamnă „neîmpărţibil”, ceea ce nu se poate împărţi. În domeniul

fizic, atomul este socotit o particulă de materie care nu poate fi divizată. În domeniul biologic,

individul este o unitate de sine stătătoare, separată de alte unităţi ce nu poate fi împărţită fără a

nu înceta să fie ceea ce este. Are viaţă în sine şi se manifestă în chip unitar. Individul este o

noţiune cantitativă, un număr între alte numere, neavând altă caracteristică decât unitatea.

Parcurgând definiţii şi descrieri, îţi dai seama că, de fapt, trăsăturile definitorii ale

personalităţii sunt mai presus de acestea. De aceea, pentru o apropiere cât mai strânsă de miezul

1 Christos  Yannaras, Persoană  şi Eros, Editura Anastasia, Bucureşti  2000 , pg. 21
2 DEX, Dicţionarul explicativ al limbii române, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, 1998, p.782
3 Ibidem, p. 327
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lucrurilor, trebuie văzută mai întâi diferenţa dintre persoană şi personalitate4. În timp ce primul

atribut îl au toţi indivizii, cel de-al doilea doar cei cu anumite însuşiri nu doar native, ca în cazul

persoanelor comune, ci cultivate cu dăruire şi perseverenţă. Cicero are mare dreptate în această

privinţă când afirmă: „Poeta nascitur orator fit”5. Personalitatea, spre deosebire de insul

obişnuit, înseamnă fiinţa umană care întruneşte la modul superlativ însuşirile superioare care-l

diferenţiază substanţial de individul biologic pur şi simplu.6

Ordinea şi ierarhia comunitară, rolurile pe care trebuie să le joace fiecare muritor,

funcţiile de rang social, regulile morale, juridice pe care trebuie să le respecte oricine sunt

stabilite prin criteriul competenţei şi al muncii. Toţi cetăţenii tind către un Bine – economic,

social, moral – general. Ideea unui stat al Binelui general implică imperativul ca statul să nu se

limiteze la a stabilii regulile ‘jocului social’, lăsând fiecare participant să ajungă singur la

performanţa de care este capabil, ci ca el să intervină direct pentru a promova interesele tuturor

‘jucătorilor’ (bunăstare, fericire, egalitate), conform dorinţelor, intereselor sau nevoilor acestora.

Coeziunea şi ordinea socială, desfăşurarea normală a vieţii comunitare se bazează pe un

sistem complicat de îndatoriri şi, ca atare, accentul cade totdeauna pe datorie, nu pe drepturi.

Datoria socială este o supunere faţă de legile societăţii.

Un efect important al existenţei unei ţesături de legături de subordonare este puternica

integrare socială; omul nu apare ca individ autonom, ci mai curând, în virtutea multiplelor sale

localizări ierarhice, ca membru individual al unei comunităţi (domeniul feudal, comunitatea

rurală sau urbană, parohia etc), el este o fiinţă socială.

El este definit nu atât prin sine însuşi, prin caracteristici personale, ci prin aceea că umple

un loc gol dinainte pregătit, într-o anume structură ierarhică (Morse Peckham) socială. Ca atare,

individual nu este şi nu poate fi judecătorul autonom al faptelor sau evenimentelor politice şi

morale, nici al punctelor de ordin intelectual ori religios aflate în dispută; în toate chestiunile

litigioase, dreptul de a judeca şi de a decide aparţine comunităţii, exercitarea lui fiind rezervată

4 Sociology and ethics; Biblical and theological studies; Iar sub genericul “The minister’s health and recreation”,
autorul descrie: 1. Establish asuitable rhythm between work and relaxation; 2. Get a proper amount af phisical
exercise; 3.Maintein a suitablediet; 4. Get a resonable amount of sleep; 5. Take frequent vacations; 6. Learn to play
every day, “FORTRESSPRESS”, Philadelphia, 1985, p. 187-206.
5 Iniţial latinescul persona însemna masca pe care o purtau actorii pe scenă, în anumite piese de teatru. Acesta este,
de altfel, primul sens pe care-l redă dicţ. QUICHERAT : 1. masque (au propr. et au fig.), vol. cit., p. 1008, col. III);
6 DEX-ul, spre exemplu, propune următoarele explicaţii: Personalitate: 1.  Ceea ce este propriu unei persoane şi o
distinge ca individualitate; ansamblu de trăsături morale sau intelectuale prin care se remarcă o persoană. 2.
Persoană care are însuşiri deosebite într-un anumit domeniu de activitate..., Dicţ. cit., p. 607, col. II.
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celui ce joacă rolul de cap al acesteia: capului familiei, păstorului sufletesc care este şi capul

parohiei, capetelor nobile şi capetelor încoronate (regele este capul nobilimii, dar şi al marii

familii care este populaţia ţării respective, iar în unele state europene şi capul bisericii). Sentinţa

acestora decide Binele şi Răul, Adevărul şi Falsul în toate chestiunile particulare, presupus fiind

că ele decide totdeauna în conformitate cu poruncile divine, Cuvântul Domnului sau litera

Evangheliei. „Pe măsură ce modul în care omul percepe lumea se schimb, trecând de la

perspectiva teologică la cea pozitivistă, ordinea socială urma să se modifice şi ea”7 născându-se

omul modern al libertăţilor absolute, un om nou care din punct de vedere sociologic se realizează

social prin evoluţii socializatoare.

După mii de ani de existenţă socială a oamenilor, ei încă se întreabă în ce constă socialul.

Interogările ştiinţifice, când au devenit posibile, fiind limitate de exigenţele metodologice, nu s-

au raportat la existenţa socială, doar au presupus-o şi au decupat din ea diverse „obiecte de

studiu”; unele dintre ele au fost consacrate ca „discipline ştiinţifice". Aşadar, în timp ce unii

filosofi susţin inexistenţa “existenţei sociale”,8 reducând-o la coexistenţa oamenilor, cercetătorii

ştiinţifici construiesc explicaţii despre numeroase domenii ale socialului; fiecare disciplină

ştiinţifică ilustrează astfel, fie existenţa socialului, fie posibilitatea de a investiga domenii

inexistente, simple construcţii ipotetice.

Aşa cum albinele, să zicem, fiinţează în stup şi prin intermediul stupului, în modalităţi ce

decurg din diferenţierile pe care le fac posibile bioprocesorii lor, oamenii fiinţează în organizări

sociale şi prin intermediul lor, în modalităţi ce decurg din specializările şi conlucrările pe care le

fac posibile procesorii lor de informaţii, conexiunile dintre ioprocesorii şi interpretorii lor. „Cum

albina nu-şi poate nega apartenenţa la stup fără a dispare, nici omul nu-şi poate nega

aparteneţa la organizări sociale fără a-şi pierde calitatea de om; cei ce neagă existenţa socială

beneficiază de ea dar susţin că beneficiează doar de colaborarea dintre oameni; ei nu văd şi

stupul! O astfel de posibilitate decurge din caracteristicile procesorilor de informaţii specifici

oamenilor: ei sunt interpretori, dau oamenilor posibilitatea să producă interpretări şi, în acelaşi

timp, întreţin iluzia că ei chiar cunosc, chiar ştiu”9. De aici şi farmecul şi drama fiinţării sociale

7 Bryan Wilson, Religia din perspectivă sociologică, trad. Maria Străinu, edit. Trei, Bucureşti  2000,
p.11
8 Karl R. Popper, Societatea deschisă şi duşmanii ei, Editura Humanitas, Bucureşti,1993, p. 54
9 Lucian Culda, Geneza şi devenirea cunoaşterii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989, p.
78
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a oamenilor. Trăim în organizări pe care nu numai că nu pe înţelegem, dar le interpretăm diferit

şi acţionăm ca şi cum am deţine adevărul despre ele.

Comunicarea la vârsta adolescenţei

Adolescenţa este o perioada de transformări pe plan social, fizic, si psihic. Transformările

fizice care încep la pubertate sunt adesea foarte brutale si adolescenţii le trăiesc ca pe o mare

metamorfoză. Transformările pot determina sentimente de jena, timiditate , refuzul comunicării

etc. Deosebit de importanta în aceasta perioada este relaţia pe care adolescentul o are fata de

propriul sau corp aflat in transformare. Legat de acest aspect asistam la preocupări deosebite în

ceea ce priveşte machiajul, coafarea parului, îmbrăcămintea10.

Emoţiile se manifestă în aceasta perioadă cu un mare dinamism. Au loc treceri bruşte de

la stări de fericire la stări de descurajare sau deprimare, de la sentimentul de putere la cel de

îndoială, de scădere a stimei faţă de sine. Pentru a face fata acestor emoţii, adolescenţii dezvolta

reacţii de agresivitate si de opoziţie fata de tot ceea ce înseamnă autoritate.( părinţi , profesori ,

instituţii).

Sub aspect temporal, adolescenta, este perioada de vârsta situată între copilărie, pe care o

continuă si vârsta adultă, respectiv intre 12 – 13 ani şi se termina între 18 – 20 de ani ( acesta

încheiere sau terminare este relativă, deoarece atât apariţia cat si durata adolescentei  variază în

funcţie de sex , rasa , condiţii geografice si mediul social – economic).Este o perioada de

restructurare afectiva si intelectuala a personalităţii.

Adolescenţa este caracterizată ca o perioadă ingrată ceea ce scoate în evidenţa faptul ca

este dificila  si pentru adolescenţii înşişi cat si pentru cei care se află în contact cu adolescenţi.

Pe plan psihologic putem retine în principal următoarele trasaturi de care este marcata

adolescenţa :

1. căutarea identităţii de sine, căutarea unui set personal  de valori ,

2. achiziţia abilitaţilor necesare pentru o buna interacţiune sociala ,

3. câştigarea independentei emoţionale fata de părinţi, nevoia de a experimenta o varietate

de comportamente, atitudini si activitati.

Adolescenţa este un câmp extrem de dinamic , este o perioadă contradictorie, în care

poate sa înceapă sa se manifeste sentimentul de durere, de tristeţe a depăşirii copilăriei.

10 ALLPORT,  G. Structura şi  dezvoltarea personalităţii.  Bucureşti:  Editura Didactică şi Pedagogică, 1981 -
p.580
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Mulţi adolescenţi care prezintă un comportament antisocial sau delincvenţial.

Concluzii

Relaţiile între părinţi şi copii presupun un mecanism deosebit, filtrat social, ele au la baza

statuarea comunicării în care se realizează un model, un patern de conduită. In cadrul acestor

relaţii părinţii încearcă şi de multe ori mulţi dintre ei reuşesc sa socializeze copiii, contribuie la

modificarea si perfecţionarea stilului de interrelationare din copilărie; ambele părţi ale ecuaţiei au

nevoie de deprinderi, abilitaţi sociale pentru facilitatea intercomunicării.

Dacă în timpul copilăriei părinţii sunt cei care iniţiază efectiv copilul în stabilirea

relaţiilor în familie, extinse apoi la grupul de joaca, în timpul adolescentei părinţii nu mai reuşesc

sa supravegheze minorii decât cu mare dificultate.
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