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tunci când analizează mecanismele care 

duc la formarea identităţii personale sau 

colective, ştiinţele sociale pornesc de la 

diverse paradigme, una dintre ele fiind cea 

constructivistă. Ȋn esenţă, ea spune că fiecare 

dintre noi ne construim identitatea în urma 

experienţelor de viaţă pe care le trăim şi prin 

interacţiunile pe care le avem cu ceilalţi. Printre 

toţi ceilalţi, însă, fiecare dintre noi poate 

identifica persoane semnificative, adică oameni 

care au avut un impact major într-un anumit 

moment şi pentru o anumită dimensiune a vieţii 

sale. 

neori, aceste persoane semnificative au 

fost cele care au avut puterea de a ne 

seduce, în sensul primar al termenului 

sau, cum spune Gabriel Liiceanu, care apar în 

viaţa noastră “ca să ne se-ducă, să ne ia de 

mână şi “să ne ducă de o parte”, de acea parte în 

care ni se dă şansa să ne regăsim cu viaţa 

noastră trăită ca destin”. Ȋntre aceste persoane 

semnificative se regăsesc mentorii, definiţi în 
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mediul academic drept profesionişti cu 

experienţă, care contribuie la dezvoltarea 

carierei unui tânăr profesionist.  

iteratura de specialitate trece în revistă 

mai multe beneficii ale unei relaţii de 

mentorat în lumea academică. Poate cel 

mai important rol pe care îl are mentorul este 

acela de a contribui la dezvoltarea carierei 

discipolului său. Wright & Wright notează că 

un mentor îl poate învăţa pe un discipol 

aspectele tehnice ale profesiei şi poate contribui 

la dezvoltarea abilităţilor de cercetare ale celui 

din urmă. Privind retrospectiv la formarea mea 

ca cercetător, o întâlnire crucială pentru mine a 

fost aceea cu Istoria Orală, întâlnire care a avut 

loc cu mai bine de două decenii în urmă, şi care 

a fost facilitată de către Smaranda Vultur. În 

calitate de studentă la Sociologie, am participat, 

începând din toamna lui 1999, la un stagiu de 

formare despre Cultura şi Civilizaţia Europei 

Centrale, organizat în cadrul Fundaţiei „A Treia 

Europă” din Timişoara. Acolo am avut ocazia 

să asist la câteva prelegeri ale Smarandei Vultur 

şi să aflu câte ceva despre fascinanta lume a 

Banatului intercultural. Temele prelegerilor 

audiate weekend de weekend, timp de un an, 

mi-au îmbogăţit semnificativ cunoştinţele de 

antropologie, politologie, literatură şi istorie a 

Europei Centrale.  

âştigând o bursă de cercetare oferită de 

Fundaţia „A Treia Europă”, am ales să 

mă afiliez Grupului de Antropologie 

Culturală şi Istorie Orală, coordonat de 

Smaranda Vultur. Atunci, la începutul anilor 

2000, am realizat şi primele mele interviuri de 

istorie orală. Nu eram străină de cercetarea 

socio-antropologică, participasem în anii 

precedenţi la cercetări sociologice cantitative şi 

realizasem mai mulţi ani la rând observaţie 

participativă în cadrul unei cercetări 

monografice. Ȋnsă experienţa primelor mele 

interviuri de profunzime mi-a deschis o cu totul 

altă dimensiune a cercetării şi a interacţiunii 

dintre cercetător şi subiectul cercetat. Dacă până 

atunci îi priveam cu oarecare detaşare pe 

subiecţii cercetărilor, fiind mai degrabă 

preocupată de obiectivele cercetărilor decât de 

individualitatea celor cercetaţi, experienţa 

interviurilor de tip povestea – vieţii mi-a oferit 

prilejul de a zări, pentru prima dată, 

profunzimea relaţiei intervievat – intervievator 

şi de a realiza cât de mult rămâne necuprins în 

toate instrumentele de cercetare sociologică pe 

care le folosisem până atunci. Am învăţat încet 

– încet că într-o cercetare de profunzime e mai 

important să ştii să asculţi decât să ştii să 

întrebi, că tăcerile sunt mai relevante, uneori, 

decât cuvintele, şi că niciun instrument tehnic 

de înregistrare nu va putea vreodată capta toată 

încărcătura emoţională a întâlnirii cu Celălalt.  

articiparea, an după an, la proiectele 

coordonate de Smaranda Vultur mi-a 

oferit ocazia de-a descoperi o 

multitudine de destine individuale, unice şi în 

acelaşi timp asemănătoare în multe privinţe. 

Am realizat interviuri în mai multe localităţi din 

Banat, cu interlocutori de diverse etnii şi 

confesiuni, din toate categoriile sociale. Am 

învăţat că memoria autobiografică are puterea 

de a reconstrui trecutul şi de a da o coerenţă 

unor evenimente disparate, că naraţiunile nu au 

doar capacitatea de a readuce în prezent traume 

ale trecutului, ci şi de a le vindeca, şi că orice 

poveste de viaţă are ceva exemplar, oricât de 

banală ar părea. Şi, mai presus, am învăţat să nu 

reduc niciodată oamenii la cifre sau date 

statistice, la fel cum nici noi, cercetătorii, nu 

vom putea fi niciodată lipsiţi totali de 

subiectivitate.  

roiectele la care am luat parte mi-au 

deschis direcţii de cercetare pe care le-

am dezvoltat ani la rând, iar Smaranda 

Vultur mi-a fost mereu alături, încurajându-mă 

sau sprijinindu-mă. Am participat, împreună sau 

individual, la multe conferinţe sau workshopuri, 

am fost de fiecare dată onorată să promovez 

cercetările de Istorie Orală în cadrul comunităţii 

ştiinţifice şi a fost o mare bucurie să văd cum 

activitatea Smarandei Vultur este validată şi 

recunoscută atȃt pe plan naţional, cât şi 

internaţional.  

i-am propus, prin teza mea de 

doctorat, să întăresc poziţia Istoriei 

Orale în rândul cercetării sociologice. 

Am realizat o cercetare doctorală bazată 

exclusiv pe o metodologie calitativă de 

cercetare a poveştilor de viaţă şi am susţinut cu 

succes, în anul 2007, un doctorat în Sociologie 

la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

Smaranda Vultur făcând parte din comisia mea 

de îndrumare.  

maranda Vultur m-a ajutat, aşadar, să îmi 

definesc drumul în cercetarea sociologică. 

Am rămas fidelă până în prezent 

metodologiei calitative de cercetare, chiar dacă 

în ultimul deceniu am diversificat metodele de 
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cercetare folosite, completând interviurile 

nondirective cu interviuri semi-structurate sau 

cu focus-grupuri.  

iteratura de specialitate vorbeşte şi 

despre rolul pe care un mentor îl are în 

diversificarea reţelei sociale a 

discipolului său. Experienţa de cercetare alături 

de Smaranda Vultur mi-a oferit ocazia de a 

învăţa cu adevărat să lucrez în echipe 

interdisciplinare de cercetători, de a învăţa să 

colaborez cu colegi de alte specializări şi din 

domenii diverse, de a interacţiona cu o 

multitudine de cercetători şi specialişti. Am 

învăţat rigoarea, organizarea, etica şi 

profesionalismul pe care-l implică proiectele 

naţionale şi internaţionale, am înţeles 

importanţa unor relaţii bazate pe încredere 

reciprocă, pe respect mutual şi pe onestitate. 

Am învăţat cum să folosim poveştile de viaţă în 

diverse proiecte – de la proiecte editoriale până 

la proiecte multi-media, am creat împreună cu 

ceilalţi cercetători, sub coordonarea Smarandei 

Vultur, baze de date disponibile online, am 

realizat expoziţii şi am adus cercetarea 

academică aproape de categorii de public dintre 

cele mai diverse.  

i pentru că unul dintre cele mai dragi 

roluri ale mele este cel de cadru didactic, 

am adus Istoria Orală în cursurile mele, 

prin intermediul unor fragmente de poveşti de 

viaţă care ilustrează diverse teme pe care le 

ating în disciplinele predate. Educaţia familială, 

relaţiile interculturale, toleranţa, sistemul de 

învăţământ, construirea stereotipurilor şi a 

prejudecăţilor, mecanismele de formare a 

identităţii colective, alături de multe alte teme 

de curs şi seminar, sunt toate ilustrate prin 

intermediul unor extrase din Arhiva de Istorie 

Orală a Fundaţiei „A Treia Europă”, arhivă 

aflată acum în custodia Bibliotecii Centrale 

Universitare „Eugen Todoran”din Timişoara. 

n de an, sute de studenţi învaţă prin 

intermediul poveştilor de viaţă 

înregistrate şi transcrise prin efortul şi 

dedicaţia colegilor din Grupul de Antropologie 

Culturală şi Istorie Orală. An de an, transmit 

noilor generaţii moştenirea lăsată mediului 

academic de către Smaranda Vultur. Şi, aşa cum 

Smaranda Vultur a reuşit să îmi deschidă un 

drum pentru care îi voi fi întotdeauna 

recunoscătoare, speranţa mea de a-i răsplăti 

demersul este aceea că, poate, în amfiteatre şi în 

sălile de seminar, vocile celor pe care noi i-am 

intervievat de-a lungul timpului vor câştiga 

dreptul cel mai important pe care ni-l oferă 

Istoria Orală: dreptul la memorie.  
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