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Ipoteze 
 

Corpusul de fotografii private deţinut de un individ poate fi interpretat ca un text 

auto(biografic), o variantă vizuală a povestirii vieţii, text, care la rândul lui poate fi comparat 

(trebuie confruntat) cu alte realizări accesibile de povestire a vieţii. Biografia descifrată din 

analiza fotografiilor private şi biografiile scrise, povestite ale individului se intersectează în mai 

multe puncte, se suprapun pe mai multe suprafeţe, în timp ce biografia vizuală poate scoate la 

iveală diferite conţinuturi, care altfel nu ar deveni explicite. Suprapunerile şi divergenţele mai 

mult sau mai puţin vizibile sunt la rândul lor la fel de importante din puntul de vedere a 

cercetării. 

Aspectul narativ al fotografiilor se poate extinde şi la nivelul istoriei (oficiale) a secolului 

20. Acest aspect se legitimează prin faptul că fotografia privată are multiple conexiuni cu istoria 

secolului 20.: pe de o parte mediul insuşi este un fenomen al secolului 20., pe de altă parte, un şir 

de evenimente (globale / locale) şi aspecte ale secolului 20. au fost înregistrate şi pe fotografii 

private. 

Corpusul de fotografii private poate oferi o perspectivă asupra integrării sociale a 

individului. Nu doar prin conţinut, prin intermediul suprafeţei vizuale (care înregistrează şi 

transmite în mod vizual contextul genealogic al individului, descrie relaţiile familiale şi de 

rudenie, reprezintă schimbările semnificative care se ivesc în viaţa individuală şi colectivă), ci şi 

prin utilizare, în diferite aspecte, recunoscut ca un act social (trimiterea / dăruirea fotografiilor în 

cercul familiei / de rude / de prieteni, „consfinţirea” unor relaţii prin actul fotografierii etc.) 

 Fotografierea şi utilizarea fotografiei poate fi interpretat ca un gest / comportament 

ritualizat, care operează cu o structură de coduri şi norme, aplicabilă pe o scară largă, relativ 

stabilă şi constantă, explicită sau acceptată tacit. 
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Fotografia privată transmite (în formă de inscripţii, dedicaţii etc.), impune / menţine (sub 

formă de interpretaţii, legendă etc.) un corpus de texte relativ constant şi coerent. Acest corpus 

de texte la rândul lui poate fi supus analizei de conţinut, prin care se poate dobândi un nou set de 

informaţii şi date specifice corpusului analizat pe de o parte, dar şi un şir de afirmaţii legate de 

diferitele registre de texte (aspecte legate de forma şi conţinutul generalizat) atribuite 

fotografiilor pe de altă parte. 

Însuşi fotografia – prin utilizare – poate fi interpretată ca un proces de comunicare. 

Fotografia comunică un şir de informaţii semnificative pe de o parte şi redundante pe de altă 

parte, informaţii, decodarea cărora în cele mai multe cazuri nefiind problematică pentru 

persoanele / comunitatea (comunitatea interpretivă) în cauză. Totodată, fotografia stabileşte 

relaţii, adeseori consolidează relaţiile sociale, declară solidaritatea persoanelor / comunităţii 

pentru lumea exterioară dar şi cea interioară. Interpretarea procesului de comunicare prin şi 

legată de fotografii este relevant şi legitim doar în contextul /  comunitatea respectivă.  

Atragerea şi includerea fotografiilor private în discursul ştiinţific din domeniul ştiinţelor 

sociale poate aduce o reînnoire importantă pe plan teoretic şi practic (metodologic). 

 

Sinteze ale părţilor principale 
 

Teza de doctorat1 îşi propune analiza mediului fotografiei private, a fenomenului 

fotografierii private. Pe de o parte prin însumarea şi sistematizarea antecedentelor ştiinţifice 

(rezultate, cadre teoretice şi de cercetare, bibliografia de specialitate) din domeniul antropologiei, 

etnografiei maghiare. Pe de altă parte, prin realizarea a trei studii de caz,  concentrându-se asupra 

problematici, ca răspândirea şi penetrarea fotografierii în viaţa cotidiană sau posibilităţile de a 

analiza lumea reprezentată prin fotografii. Cei trei corpusuri de fotografii private implică trei 

cadre teoretice ediferite, în care fotografia privată apare pe rând, ca: resursă coerentă şi 

autonomă, aparte, care se integrează în contextul (auto)biografic al individului şi este elocvent cu 

privire la încadrarea socială a persoanelor în cauză. Corpusurile sunt reprezentative în primul 

rând în contextul societăţii maghiare din Ardeal din secolul 20. (atingând mediul rural şi urban, 

                                                             
1 Programul de doctorat a fost sprijinit financiar prin proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, „Studiile doctorale factor 
major de dezvoltare al cercetărilor socio-economice şi umaniste”, POSDRU/6/1.5/S/4. 
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pe un teritoriu relativ întins). Afirmaţiile vor fi relevante la mai multe nivele: la un nivel 

microsocial (individul, familia, comunitatea respectivă) şi la un nivel general, chiar global 

(Kodak culture). 

Cadrul teoretic: Diferitele domenii ale etnografiei, apoi ale antropologiei au manifestat 

interes sporit în analizarea aspectelor vizuale ale culturii cercetate, nu doar pe plan teoretic, ci şi 

pe plan practic (cel mai accentuat sub egida problematicii reprezentativităţii, expunerii culturii). 

Vizualitatea nu este doar / în primul rând o chestiune de ordin metodologic, ci este relevant şi ca 

obiect de cercetare. În acest capitol are loc parcurgerea sumară a istoriei fotografiei: prin 

înşirarea principalelor momente ale istoriei tehnicii fotografiei, marcarea punctelor remarcabile 

în evoluţia socio-culturală a fotografiei devine mai clară poziţia actuală a acesteia în viaţa 

cotidiană şi în domeniul studiilor sociale. Mai departe îmi propun discutarea rolului fotografiei în 

discursul ştiinţific (etnografic), unde fotografia apare pe rând ca 1) ilustraţie, resursă / instrument 

de cercetare, material de suport / supliment în cercetare, 2) obiect (de artă), 3) temă de cercetare, 

4) mod autonom de comunicare în discursul etnografic / antropologic. Punctul forte al capitolului 

reprezintă însumarea antecedentelor ştiinţifice, sprijinindu-se în primul rând pe realizările 

(publicaţii, proiecte de cercetări) în limba maghiară, dar aruncând o privire şi la planul 

internaţional din domeniu. Analizarea fenomenului fotografiei private (care a rămas oarecum 

permanent în afara fluxului principal al discursului) reprezintă o problematică aparte în domeniul 

etnografiei / antropologiei (vizuale). 

Cercetarea: Conturarea terenului cercetării, a delimitării materialului cercetat este 

problematică din mai multe prespective. În acest capitol unt tratate întrebări metodologice, ca 

reprezentativitatea sau relavanţa materialului cercetat. Eventualele deficienţe care se înscriu pe 

seama probei, care din acest motiv va fi una aleatorie în mod inevitabil vor fi contrabalansate de 

sondajul deosebit de profund, de metodele şi punctele de pornire multiple. Metoda centrală în 

analiza corpusurilor va fi analiza conţinultului, adaptat pe material vizual. 

Corpusuri de fotografii şi contexte: Corpusul de fotografii al lui B.I., născută în 1925 în 

Gheorgheni (judeţul Harghita, România) este analizată în primul rând în context (auto)biografic. 

Lângă cele cca. 750 de fotografii private, cercetarea se bazează în egală măsură pe mai multe 

texte autobiografice realizate anterior (epizod autobiografic scris de B.I.) sau în timpul cercetării 

(diferite interviuri de povestire a vieţii) şi mai multe texte legate de fotografii (interpretaţii ale 

fotografiilor). Deoarece există un număr relativ mare de texte aparţinând fotografiilor (în formă 
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de inscripţii: datări, dedicaţii) – se oferă posiblitatea de a analiza formele şi conţinutul acestei 

baze de texte (cu deosebită atenţie la dedicaţii). 

Punctul de pornire în cazul analizei fotografiilor lui H.E. (cca. 800 de fotografii), născută 

la Chesău (comuna Mociu, judeţul Cluj, România) în 1938 a constituit pe de o parte contextul 

social al individului (încadrarea socială a persoanei recunoscute ca specialistă în domeniul 

tradiţiilor populare, şi reflectarea acestor relaţii interpersonale în corpusul de fotografii private). 

Pe de altă parte, ca o consecinţă a terenului / persoanei / corpusului „necunoscut” înaintea 

cercetării, se oferă ocazia de a analiza strategiile de interpretare a fotografiilor şi textele narative 

legate de fotografii (atât cele ale utilizatorului fotografiilor, cât şi cele ale cercetătorului). 

Al treilea corpus de fotografii (cca. 900 de fotografii), analizat în teză este cel al lui S.A., 

născută în 1953, la Cluj-Napoca. Punctul de plecare a analizei este faptul, că S.A. a lucrat timp 

de 25 de ani ca fotograf de specialitate. Acesta oferă pe de o parte un cadru optim pentru 

clarificarea terminologiei (fotografia de profesionist, de amator, privată), confruntată cu resursele 

concrete oferite de corpus. Mai departe, oferă noi perspective în analiza proceselor utilizării 

fotografiilor în diferite contexte de interpretare, obiceiurile individului ca utilizator al aparatului 

de fotografiat, aduce la suprafaţă diferenţele şi suprapunerile dintre fotografierea ca acţiune 

cotidiană şi / sau profesiune / pasiune / loc de muncă / artă (care nu este similar cu diferenţierea 

stabilită şi valabilă anterior dintre profesionoşti, amatori şi fotografi privaţi) 

Corpusuri de fotografii şi interpretaţii: Confruntarea dintre naraţiunile (auto)biografice 

scrise şi povestite de individ sau formulate în contextul cercetării, cu biografia vizuală, descifrată 

din corpusul de fotografii, se face pe marginea fotografiilor lui B.I., unde divergenţele şi 

concordanţele vor fi la fel de relevante. Din fotografiile personale se poate descifra o naraţiune 

puternic polarizată, insensibil la diferite tipuri de acţiuni, stări şi fenomene (de altfel importante, 

marcante la rândul lor), o variantă a biografiei personale (echivalent cu toate celelalte variante). 

Fotografiile expun 1) evenimentele importante, 2) aspectele ceremoniale, festive, spectaculoase, 

3) segmentele publice (accessibile şi prin alte canale şi medii) ale vieţii. Dimpotrivă, corpusul de 

fotografii – din motive socio-culturale şi tehnice – nu / rareori conţine fotografii, care reprezintă 

1) evenimente, acţiuni cotidiene, 2) acţiuni de rutină, 3) sfera privată, intimă, 4) tristeţe, doliu, 

dizarmonie, boală. Fotografia segmentează spaţiul şi timpul personal / individual. Ca obiect, 

partajază spaţiul de locuit. Fotografiile înregistrează spaţiul familiar, în tim ce contribuie la 

expanziunea spaţiului individual. Timpul fotografiilor poate fi preceput deodată ca unul linear 
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(urmând o successiune cronologică, induce o atitudine cu caracter narativ) sau unul ciclic 

(organizat de evenimente şi teme recurente), în timp ce aspectul contraprezentic al fotografiilor 

implică o atitudine contraprezentică. Corpusul dedicaţiilor atribuite fotografiilor alcătuieşte un 

grup de texte coerent, uniform (tipizat). În timp ce dintr-o perspectivă exterioară (cea a 

cercetătorului de exemplu) dedicaţiile constituie o bază importantă de informaţii şi date, dintr-o 

perspectivă interioară (a utilizatorului fotografiilor, a familiei, a microsocietăţii) se defineşte în 

primul rând ca o manifestare a comportamentului ritualizat.   

Metoda network-analysis poate deschide noi perspective în cercetarea etnografică, în 

timp ce „metoda fotografiilor private” la rândul ei poate fi şi ea un curent nou (potenţial). 

Îmbinarea acestor două metode poate duce la o cunoaştere mai profundă, multilaterală a 

individului cercetat. Reţeaua socială al lui H.E. descifrată din fotografiile private este în 

disonanţă cu reţeaua socială reală (trăită, practicată realmente şi frecvent). Aparent, în această 

caz, legăturile (sociale) puternice, intensive (relaţiile familiale, locale, de rudenie) nu necesită / 

impune o reprezentare pe plan vizual; aceste relaţii se manifestă, se declară şi / în primul rând pe 

alte canale, prin alte modalităţi (variabile, multiple). În capitolul următor dezbat principalele 

întrebări referitoare la particularităţile naraţiunilor, strategiile de interpretare legate de fotografii. 

Obiectivul principal este descrierea acestor texte din punc de vedere al conţinutului şi al formei, 

iar în aceeaşi timp detectarea diferitelor scheme de interpretare, strategii, puncte de reper / 

referinţă activizate pe rând de cercetător şi de utilizatorul fotografiilor, palpabile sub stratul 

vizibil al textelor realizate. 

Prin fotografiile lui S.A. se poate atrage la suprafaţă principalele aspecte – diferenţe şi 

suprapuneri – ale fotografierii profesioniste, de amator, private, prin delimitarea concreată a 

diferitelor tipuri de fotografii / conţinuturi. De-a rândul acestei analize în centrul atenţiei se 

poziţionează individul activ, care utilizează aparatul de fotografiat şi fotografiile în acceaşi timp. 

Aparatul de fotografiat decompune, deconstruieşte, secţionează lumea exterioară, procesul 

continuu, în timp ce – în opoziţie cu interpretările individului – nu reîntregeşte entităţile întrege 

anterior, nu (re)construieşte lumi / poveşti noi. Din perspectiva interioară – ce a utilizatorului, 

cunoscătorului fotografiilor – reîntregirea lumilor trăite se realizează (şi se realizează 

întotdeauna) prin mobilizarea unui set de amintiri, cunoştinţe, conţinuturi evocate, implicate. 

Dintr-o perspectivă exterioară (cea a cercetătorului, care la rândul lui exclude implicaţiunile, 
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cunoştinţele proprii) – lumea (re)prezentată prin / pe fotografii rămâne filtrată / secţionată, 

fracţionată, fragmentată de aparatul de fotografiat. 

Contribuţia fotografiilor private la istoria secolului 20: Fotografia şi fotografierea 

privată este un fenomen expres al secolului 20. Corpusurile analizate, care s-au format în mare 

parte / aproximativ pe tot parcursul secolului 20., pot fi interpretate ca adaosuri, nuanţe 

particulare (vizuale)  locale / personale la istoria oficială a secolului. Întrebările relevante sunt 

următoarele: în ce măsură şi cum se regăsesc evenimentele cruciale ale secolului (evenimentele, 

perioadele, locurile care se suprapun cu timpul şi spaţiul de viaţă al indivizilor) în / pe 

fotografiile private? (Evenimentele care apar, şi cele care lipsesc, vor fi importante deopotrivă la 

rândul lor.) În ce măsură se redefinesc evenimentele, ideologiile marcante ale secolului, dacă 

privim doar reprezentările fotografice ale acestor evenimente, ideologii? În consecinţă, 

evenimentele importante ale secolului 20. vor apărea în corpusurile de fotografii 1) sub formă de 

diferite aluzii, narativizate pe apropoul unor fotografii, 2) menţionându-se ca punctele marcante, 

accentuate ale biografiei, 3) încorporându-se în contextul autobiografic, 4) funcţionând ca puncte 

de reper. 

Concluzii: Contextul principal (de interpretare) al fotografiilor private – datorită tocmai 

contextului primar – constituie contextul (auto)biografic, social, local al individului. Fotografia 

privată, de-a lungul istoriei sale sa încadrat în mare măsură şi fără probleme în contextul 

biografic, ca o resursă specială în primul rând prin vizualitate mediului.  

Corpusul de fotografii conţine un şir de date, informaţii referitoare la încadrarea socială a 

individului. Pe de o parte se pot descifra mai multe (tipuri de) informaţii referitoare la contextul 

social al individului de pe suprafaţa fotografică, pe de altă parte fotografia (prin utilizare) însuşi 

constituie un act social, comunicativ. 

Fotografia privată s-a încadrat în săaţiul şi timpul individual. Din acest aspect, constituie 

incontestabil o parte integrantă a vieţii cotidiene – ca act (încadrându-se între practicile 

cotidiene) şi ca obiect (instalându-se în spaţiul şi timpul privat) deodată. Fotografia înregistrează 

diferite calităţi a timpului (mai ales timpul dedicat sărbătorilor, timpul liber). Totodată 

fotografierea devine şi ea o calitate de timp, una specială, ritualizată. Pe de altă parte fotografia – 

prin conţinut – se va exprima extrem de laconic tocmai referitor la viaţa cotidiană a individului 

(adică va transmite puţine informaţii referitoare la viaţa privată, de zi cu zi a persoanelor / 

comunităţilor cercetate).  
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Fotografia privată are o estetică aparte, care îşi găseşte domeniul de interpretare în 

propriul mediu, mediu omogen, coerent, global. Fotografia a devenit un mediu atât de 

semnificativ, încât nu este suficient doar o abordare teoretică, fenomenologică. Metoda 

fotografiei private trebuie integrată în metodologia studiilor sociale (ca metodă autonomă / 

auxiliară / secvenţială). 
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