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Cuvânt înainte

Cristian Ciobanu s-a remarcat încã din anii de studenþie, ba chiar mai înainte (fiind
olimpic naþional la geografie) prin pasiunea ºi seriozitatea dovedite în pregãtirea sa
profesionalã. A absolvit Facultatea de geografie a Universitãþii noastre, secþia de geografia
turismului în anul 2007, iar în 2008, dupã studiile masterale s-a înscris la doctorat cu un
studiu de geografie mentalã, secvenþã antropogeograficã extrem de nouã pe meleagurile
româneºti. S-a angajat în cercetarea ºtiinþificã încã de pe bãncile facultãþii ºi a participat
la mai multe stagii de pregãtire ºi documentare în strãinãtate.
Destul de nouã ºi pe plan internaþional, geografia mentalã aprofundeazã semnificaþiile
activitãþilor societãþii, influenþeazã comportamentul indivizilor ºi implicit al grupurilor.
Într-o societate democraticã aceste aspecte sunt de cea mai mare însemnãtate generând
dezbateri ample privitoare la prezentul ºi viitorul unor colectivitãþi umane ºi în final al
întregii societãþi. De aici ºi semnificaþia specialã a temei alese, repet, una de pionierat în
geografia naþionalã.
Trecând la analiza concretã, în detaliu, a lucrãrii sã semnalãm de la început ambiþia
autorului de a exhiba geografilor români valenþele/aspectele teoretice ale acestei ramuri
antropogeografice dezvoltate la contactul cu psihologia. Acest contact se dovedeºte extrem
de benefic pentru înþelegerea rotundã a realitãþilor socio-spaþiale. Din acest motiv,
geografia mentalã se impune ca un domeniu de importanþã majorã pentru antropogeografi.
Este suficient sã privim cum latura electoralã a vieþii sociale în care percepþia spaþiului ºi
a lumii de cãtre fiecare dintre alegãtori joacã un rol crucial pentru a desluºi consecinþele
opþiunilor majoritate (la un moment dat) asupra dinamicii economice ºi sociale al unui
teritoriu (naþional/regional).
Chiar de la început suntem puºi în faþa unei formulãri paradoxale geografia mentalã
este o noþiune nouã cu o istorie veche, formulare ce-ºi gãseºte rezolvarea/explicarea mai
departe când autorul aratã rãdãcinile acestei abordãri; se face apel la Kant pe bunã dreptate,
pentru cã faimosul filosof (ºi geograf) a prefigurat asemenea abordãri ale realitãþilor
spaþiale, de asemenea la geografi din prima jumãtate a secolului abia încheiat, înscriºi în
trendul geografiei culturale (ex. Carl Sauer) ºi mai apoi în a doua jumãtate a aceluiaºi
secol în contextul geografiei comportamentale (behaviorism). Se face astfel un salt decisiv
pentru renovarea antropogeografiei, de la analiza spaþiului fizic la prezentarea, la explicarea
spaþiului social, în cele mai variate forme de prezentare ale acestuia.
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Acestei faze îi corespunde ºi interesul crescând pentru percepþia spaþiului, geografia
umanistã ºi fondatorul ei Yi-Fu Tuan punând accentul pe aceastã laturã, deosebind douã
mari clase de spaþii/locuri: spaþii/locuri atractive ºi spaþii/locuri repulsive, exprimând pe
de o parte topofilia (inclusiv prin numele unei celebre lucrãri ale sale) ºi topofobia. În
descifrarea mecanismelor ce conduc la imagini diferite / percepþii diferite ale aceloraºi
spaþii fizice (antropizate cele mai multe) autorul apeleazã la nume sonore în domeniu
(Lynch, Gould, Gold, Goodey º.a.). Nu sunt lãsate de o parte contribuþiile autorilor români,
unii precum Sorin Matei activi pe alte meleaguri (americane).
Sunt realizate incursiuni necesare în alte domenii ale geografiei precum geografia
socialã, geografia culturalã sau geografia miticã (al cãrei precursor pe aceste plaiuri,
puþini ºtiu, este marele George Vâlsan) ºi desigur, în domenii învecinate, preocupate ºi
ºe de studiul percepþiei (mai mult sau mai puþin spaþiale) în primul rând psihologia, de
unde geografia mentalã preia o serie de explicaþii asupra mecanismelor de formare a
imaginilor / percepþiilor. Nuanþarea spaþiilor percepute conduce spre secþiuni puþin abordate
(ºi credibile pentru destui geografi cu formaþie naturalistã) precum geografia imaginativã
sau geografia teologicã (pe care o amintea ca ramurã distinctã a geografiei ºi marele
Imm. Kant).
Se trece apoi la tratarea conþinutului geografiei mentale începând cu formarea
percepþiei asupra spaþiului, autorul apelând ºi la savuroase secvenþe din gândirea premodernã (a se vedea fragmentul din Pravila Mare a lui Matei Basarab, 1652). Modalitãþile
de realizare a acestor percepþii / imagini socio-spaþiale sunt diferite: prin intermediul
vãzului cele mai puternice, prin intermediul auzului destule ºi prin comunicare (directã,
indirectã între persoane) ºi prin mass-media. Comunicarea extinde considerabil ºi diferit
zestrea geografiei mentale (a imaginilor socio-spaþiale) ale fiecãruia dintre noi, aceasta
pentru cã informaþiile diverselor mesaje au o consistentã ºi complexã componentã spaþialã.
Autorul adânceºte problematica geografiei mentale prin detalierea percepþiilor
(endogenã, exogenã, exopercepþia), prin expunerea ipostazelor spaþiului, din perspectiva
geografiei mentale (spaþiu mico, spaþiu macro, spaþiu rural, spaþiu urban) ºi a nivelelor de
percepþie a spaþiului fizic (locaþional, atributiv, afectiv, imaginativ). Lor li se adaugã
consideraþii despre spaþiul virtual, despre imagini (socio-spaþiale), mai vechi (paleoimagini) sau mai noi. Toate acestea expuse într-un limbaj suficient de accesibil, într-o
exprimare fluentã logicã.
Bucureºtiul este cel mai mare, cel mai complex, cel mai cosmopolit, cel mai
controversat ºi cel mai discutat spaþiu urban din România. Este un loc al contrastelor de
toate felurile, unde sãrãcia întâlneºte opulenþa, oportunitãþile ºi deziluzia merg mânã în
mânã, iar modernitatea este vecinã cu atmosfera ºi mentalitãþile balcanice. Aºa începe a
doua parte a lucrãrii, dedicatã aplicãrii în/la spaþiul bucureºtean a ideilor, principiilor ºi
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metodelor enunþate ºi analizate anterior. Un prim capitol intitulat uºor provocator Despre
Bucureºti prezintã de o manierã diacronicã devenirea urbei de pe Dâmboviþa (ºi Colentina),
evidenþiindu-se expansiunea sa teritorialã – inclusiv prin aglutinarea aºezãrilor rurale
învecinate ale cãror nume au ajuns pânã la noi ca nume de cartiere (Grozãveºti, Giuleºti,
Dudeºti, Vitan º.a.) cât ºi expansiunea demograficã. Sub acest aspect se remarcã atracþia
pe care a exercitat-o pentru populaþia ruralã dar ºi pentru numeroºi alogeni care au format
adevãrate colonii, prezenþa lor de odinioarã fiind atestatã de unele clãdiri, instituþii
religioase sau nume de strãzi (ex. Bãrãþia, Biserica Luteranã, str. Armeneascã). Toate
acestea au lãsat urmã în mentalul bucureºtean dacã avem în vedere ºi numai expresia /
formula se vede cã ºi-ai lãsat opincile la barierã prin care se sublinia pânã de curând
faptul cã respectivul nu reuºise sã se adapteze / încadreze în modul de viaþã / de convieþuire urban.
Analiza hãrþilor mentale (nivelul locaþional) demonstreazã cât este de relativã noþiunea
de centru al Capitalei, punctul central conturându-se la majoritatea respondenþilor în
Piaþa Universitãþii. Aici sunt douã aspecte de semnalat Piaþa Universitãþii (oficialã, cea
cu statuile înaintaºilor ºi faþada Universitãþii) ºi cea a perioadei de început postdecembristã
(Fenomenul Piaþa Universitãþii) cu localizare precisã în faþa Teatrului Naþional, în dreptul
Fântânii (spaþiu numit oficial Piaþa 21 Decembrie). La scara Capitalei aceste repere sunt
foarte aproape de km 0 al reþelei rutiere naþionale (marcat simbolic de monumentul restaurat
în ultimii ani din Piaþa Sf. Gheorghe).
În privinþa extinderii sale spaþiale, zona centralã (Centrul) nu a fost clar delimitatã
ea neavând ca în cazul altor metropole o personalitate, individualitate bine precizatã în
peisajul urban. Aceastã situaþie se leagã de continua dezvoltare/remodelare a oraºului,
inclusiv a zonei centrale, centrul urbei mutându-se pe mãsura extinderii oraºului. În
exprimarea cartograficã (hãrþi mentale) studenþii (ca subiecþi) au arãtat o mai bunã orientare
(spaþialã) comparativ cu elevii, fapt ce poate fi pus ºi în legãturã cu poziþia facultãþii de
Geografie în buricul târgului. Interesantã este ºi observaþia/constatarea legatã de orientarea
hãrþii mentale în raport cu punctele cardinale. Atât elevii cât ºi studenþii au pus, o mare
parte dintre ei, rãsãritul/estul în partea de sus a hãrþii, studenþii nefiind contaminaþi de
convenþia ptolemaicã a poziþionãrii nordului în partea de sus a hãrþii. O explicaþie o
aflãm, se pare, în insuficienta confruntare a realitãþii spaþiale cu harta/planul oraºului; în
plus, în jungla de beton e greu de deosebeºti de unde ºi încotro se îndreaptã zilnic soarele
în deplasarea sa pe bolta cereascã.
Nivelul locaþional al percepþiei analizat în detaliu (ºi de noi prin aprecierile de mai
sus) este continuat cu nivelul atributiv în care doctorandul analizeazã unul dintre aspectele
cele mai notorii ale oraºelor moderne ºi anume siguranþa personalã raportatã la spaþiul
urban (al cartierului). Rãspunsurile privind percepþia proprie a siguranþei în cartier ºi cea
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a altora (strãini) despre cartierul lor (acelaºi cartier) au fost prelucrate de o manierã
modernã obþinându-se în final un material cartografic de o mare valoare ºtiinþificã ºi
vizualã. Se evidenþiazã prin nomenclatura geomorfologicã în care este înscrisã depresiunea
Ghencea-Rahova-Ferentari.
Al treilea nivel analizat – cel afectiv – are în vedere decelarea acelor aspecte de
duratã, trainice ce leagã pe locuitor de spaþiul în care trãieºte, locuieºte, se distreazã.
Apar evidente diferenþe în percepþia noilor cartiere (ale epocii comuniste sau ale celei
postdecembriste) comparativ cu cele vechi (centrul oraºului, traumatizat în ultimii ani ai
comunismului, apoi cartierul select din partea de nord a Capitalei).
În concluzie, lucrarea este deosebit de valoroasã în ambele sale laturi, atât cea
teoreticã, fiind prima expunere extinsã asupra geografiei mentale cât ºi în cea aplicativã,
cercetãrile ºi interpretãrile (inclusiv cartografice) revelând un Bucureºti în mare parte
necunoscut (cel din mintea locuitorilor sãi!). Studiul este realizat de o manierã modernã,
bazat pe o vastã bibliografie, adecvatã temei dificile. Limbajul este fluent, bine articulat,
temeinic sub raport ºtiinþific, cu reale valenþe estetice.
Iulie 2011.
Prof.univ.dr. Ion NICOLAE
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureºti

I. Ce este geografia mentalã?
„… Nec ipsa tamen intrant, sed rerum sensarum imagines illic praesto
sunt cogitationi reminiscenti eas. Quae quomodo fabricatae sint, quis dicit,
cum appareat quibus sensibus raptae sint interiusque reconditae?”
„… ªi totuºi lucrurile însele nu intrã în memorie – numai imaginile
lucrurilor percepute sunt depozitate, pregãtite pentru a fi rechemate de cãtre
gânduri. Ce imagini depozitãm ºi cum sunt ele construite, cine poate spune?”1
(Fericitul Augustin – Confesiuni, cartea a X-a, cap. VIII)

I.1. Introducere – argument
Geografia mentalã este prezentã în viaþa de zi cu zi a fiecãruia. Capacitatea omului
de a se descurca în spaþiu, deºi este consideratã adesea un lucru de la sine înþeles, este de
fapt un proces extrem de complex de raportare a psihicului uman la spaþiul care îl
înconjoarã ºi de recompunere a acelui spaþiu în minte. În prezent, auzim tot mai des
noþiuni precum: hartã mentalã, imagine, percepþie asupra spaþiului, atât în mass-media ºi
în conversaþiile de zi cu zi, cât ºi în domeniul academic. Ideea conform cãreia spaþiul cu
care interacþioneazã fiinþele umane nu este cel real, ci un altul, construit de simþuri ºi de
minte nu este una nouã. Aceste idei au apãrut explicit în opera lui Kant, care a predat
geografia timp de 40 de semestre la Konigsberg, iar, mai târziu, au cunoscut apogeul
odatã cu behaviorismul. Acest curent a insistat pe percepþie ºi imagine, studii ample în
domeniu fiind realizate în literatura anglo-americanã în anii ’70 ºi ’80. Între timp,
modernismul ºi postmodernismul au adus cu ele elemente de interdisciplinaritate pe fondul
complexitãþii domeniilor de studiu. Astãzi, percepþia este mai puternicã decât oricând,
devenind elementul central în jurul cãruia graviteazã imaginile, marketingul sau brandurile.
Spaþiul perceput, spaþiul mental, cel de-al treilea spaþiu sunt denumiri ale unei entitãþi
cu care fiecare dintre noi interacþioneazã neîncetat ºi fãrã de care omul nu ar fi capabil de
deplasare sau de relaþionare cu mediul. Fiind vorba despre spaþiu, cea mai indicatã ºtiinþã
care poate aborda acest produs al percepþiei, este fãrã îndoialã, geografia. Însã aceasta nu
1

Traducere C. Ciobanu
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poate acþiona singurã, ci are nevoie de contribuþia unor domenii conexe, în general, ºi a
psihologiei în special, pentru a putea avea pretenþia unei abordãri cât mai complete a
obiectului de studiu. Downs ºi Stea (1977: xiii) prezintã necesitatea ºtiinþelor de graniþã
ºi a interdisciplinaritãþii în modul urmãtor:
„…disciplinele academice sunt structurate în aºa manierã încât
mult prea multe subiecte alunecã neobservate printre interstiþiile câtorva discipline.”2
Lucrarea are o abordare deopotrivã teoreticã ºi practicã a percepþiei asupra spaþiului.
Din punct de vedere teoretic, lucrarea propune Geografia Mentalã ca pe o ramurã de
graniþã a geografiei, care se ocupã cu spaþiul mental, iar la modul practic se face o
incursiune în percepþia oraºului Bucureºti. Noutatea lucrãrii constã, pe de-o parte, în
fundamentarea teoreticã a unei ramuri geografice, care, deºi este prezentã în mai multe
studii recente, nu a fost discutatã în sine, iar pe de altã parte, în surprinderea unor caracteristici de locaþie, atributive, afective ºi imaginative ale Bucureºtiului mental.

I.2. Premisele geografiei mentale
Geografia mentalã este o noþiune nouã cu o istorie veche. Ca denumire în aceastã
formã, ea apare în domeniul ºtiinþific abia în cercetãrile secolului XXI (Putra ºi Yang,
2006; Reinders, 2007; Evard, 2006), în timp ce ca preocupare a geografilor umaniºti îi
gãsim rãdãcinile la jumãtatea secolului XX (Lynch, 1960; Downs, 1970; Gould ºi White,
1974; Downs ºi Stea 1977).
Unii autori au dezbãtut o origine mai veche a acestor idei. Richards (1974) atribuie
operei lui Kant3 anumite idei în legãturã cu percepþia umanã a spaþiului ca explicaþie a
unor fenomene geografice. Gold (1980: 34) dezaprobã însã aceastã ipotezã, propunând
ca surse primare trei cercetãtori americani: Sauer (1925), Wright (1947) ºi White (1942)
alãturi de britanicul Kirk (1952). Aceste începuturi indicate de Gold aparþin tradiþiei
geografiei comportamentale (behavioural geography), ele marcând trecerea de la studiul
exclusiv al spaþiului fizic, la descoperirea spaþiilor culturale, sociale ºi mentale, toate
acestea având drept punct central percepþia.
2

Traducere C. Ciobanu
Kant, I. (1781), Critique of Pure Reason, traducere Meiklejohn, [on-line] J.M.D., în
Project Gutenberg, disponibil la http://www.gutenberg.org/etext/4280.
3
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În capitolele urmãtoare vom lua în considerare atât pãrþile des utilizate ale geografiei
mentale – precum percepþia, imaginea, harta mentalã etc. –, cât ºi elementele mai puþin
folosite ca parte integrantã din cercetãrile în domeniu, de exemplu: spaþiul virtual, nivelurile
de percepþie, intervenþiile asupra percepþiei ºi altele.
Denumirea în sine a unei ramuri ºtiinþifice nu este atât de importantã în zilele noastre,
când interdisciplinaritatea ºi complexitatea tot mai mare a obiectului de studiu ºi a abordãrilor duc la o multitudine de domenii de niºã. Importante sunt ideile care o compun,
evoluþia lor ca formã ºi conþinut, situaþia actualã ºi perspectivele pentru viitor, atât cele
teoretice, cât ºi cele practice. Totuºi, pentru o mai mare claritate a argumentãrii, este necesarã
stabilirea unei denumiri. Lucrarea de faþã opteazã pentru noþiunea de geografie mentalã.
Am subliniat anterior faptul cã geografia mentalã este foarte rar întâlnitã în literatura
de specialitate sub aceastã denumire. Putra ºi Yang, în 2006, precum ºi Reinders, în 2007
o folosesc în aceastã formã în timp ce în numeroase alte cercetãri gãsim diverse denumiri
în acelaºi mod în care ºi ideile geografiei mentale sunt amestecate cu alte preocupãri. Nu
la fel stau lucrurile în spaþiul non-ºtiinþific, în limbajul comun, în media sau în beletristicã,
noþiunea de geografie mentalã este preponderentã pentru a desemna percepþia asupra
spaþiului sub diverse forme.
John K. Wright (1947) afirma cã geografia, în sens larg, este formatã dintr-un nucleu
foarte restrâns, compus din lucrãri ºtiinþifice de geografie ºi o zonã perifericã, mult mai
extinsã, ce cuprinde informaþiile geografice conþinute de tot ceea ce este non-ºtiinþific,
de exemplu: cãrþi de cãlãtorie, periodice, ficþiune, poezie sau chiar picturã.
„Chiar dacã majoritatea acestei geografii informale are foarte
puþinã importanþã pentru noi4, o parte din ea oferã o viziune adâncã
în inima lucrurilor de care suntem preocupaþi cel mai îndeaproape.5”
(Wright 1947: 10)
Dacã luãm în considerare cele spuse de cãtre acest geograf american acum peste
60 de ani, atunci folosirea noþiunii de geografie mentalã în geografia informalã poate
constitui o bazã pentru adoptarea termenului ºi în geografia formalã.
Un alt motiv pentru susþinerea denumirii este acela al conciziei. Geografia mentalã
cuprinde noþiunea cel mai des folositã pentru a ne referi atât la intelect, cât ºi la psihicul
uman – mintea (mintal, mental). Dicþionarul explicativ al limbii române (1996) defineºte
mintea ca: „facultatea de a gândi, de a judeca, de a înþelege; raþiune, intelect”. Prin
urmare, geografia din minte, adicã în sens extins descrierea spaþiului în mintea individului
este cea mai simplã formulare pentru a cuprinde percepþia asupra spaþiului.
4
5

Geografii (n. trad.)
Traducere C. Ciobanu
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Literatura de specialitate propune o serie de alte denumiri dintre care enumerãm:
percepþia mediului, psihogeografie, etnogeografie, geografia imaginii, geografia
percepþiei, iar în tradiþia behavioristã, behaviorism cognitiv. (Gold, 1980: 246)
În geografia anglo-americanã, termenul de geografie mentalã este foarte rar folosit.
De aceea, termenul geografie mentalã folosit în studiul de faþã reprezintã în mare
echivalentul termenului percepþie asupra spaþiului (space perception, Light, 2011).
O definiþie este o operaþie de determinare a însuºirilor proprii unui lucru, unei noþiuni,
precum ºi enunþul prin care se exprimã aceastã operaþie (DEX, 1996). Pe scurt, geografia
mentalã se poate defini ca percepþia asupra spaþiului. Pentru o definiþie mai cuprinzãtoare
însã este necesar sã luãm în considerare caracteristicile de bazã ale geografiei mentale.
Cele douã noþiuni alãturate – percepþia spaþiului, aratã cu claritate interacþiunea dintre
douã ºtiinþe: percepþia este o noþiune proprie psihologiei, în timp ce spaþiul aparþine
incontestabil geografiei. Aºadar, o primã însuºire a geografiei mentale ºi implicit prima
parte a unei definiþii extinse este aceea de zonã de interacþiune între geografie ºi
psihologie.
Putra ºi Yang (2006: 2) considerã geografia mentalã ca: „distribuþia geograficã a
percepþiei mentale umane”. Autorii înþeleg prin aceasta spaþiile care se percep ºi în ce fel
se realizeazã percepþia lor. O a doua parte a definiþiei este aceea cã geografia mentalã
studiazã percepþia asupra spaþiului ca mod de formare, nivelurile la care acþioneazã
ºi produsele cognitive rezultate.
Pe lângã percepþie ºi spaþiile percepute considerãm cã geografia mentalã are în vedere
ºi alte douã tipuri de spaþii: spaþii imaginate ºi spaþii virtuale. Spaþiile imaginate sunt,
de asemenea, spaþii aflate în mintea indivizilor, însã acestea nu sunt formate exclusiv
prin percepþie, ci cu ajutorul imaginaþiei. Bineînþeles cã informaþiile pe care le acumulãm
cu ajutorul percepþiei sunt folosite de imaginaþie pentru construirea spaþiilor imaginate,
pentru cã, aºa cum arãta Wright (1947: 4), nu mai existã astãzi terae incognitae complete,
ci fiecare spaþiu poate fi intuit, chiar dacã nu a fost vãzut niciodatã. Spaþiul imaginat este
studiat pe larg în cadrul geografiei imaginative, domeniu care câºtigã teren în zilele noastre
în geografia britanicã (Light, 2008: 1).
Virtual înseamnã potenþial, ceva ce existã doar la nivel de posibilitate, ceva ce nu
este real. Un spaþiu virtual este aºadar un spaþiu reflectat într-un anumit mod în mintea
oamenilor în absenþa unui suport concret ºi fizic ºi, implicit, în absenþa percepþiei.
În concluzie, o definiþie extinsã a geografiei mentale este urmãtoarea:
Geografia mentalã este ramura geografiei umane aflatã în zona de interacþiune
între geografie ºi psihologie, care studiazã percepþia asupra spaþiului ca mod de
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formare, niveluri de acþiune ºi produse cognitive rezultate, precum ºi spaþiile mentale
imaginate sau virtuale.
Geografia mentalã studiazã, aºadar, percepþia asupra spaþiului în toate ipostazele
sale. Fie cã este vorba despre percepþia strãzii pe care locuim sau percepþia asupra lumii,
modul de formare a imaginii spaþiului în mentalul individului ºi rezultatul acestui proces
cade în sfera de studiu a geografiei mentale. Amploarea spaþiului sau diferenþierea enunþatã
de Tuan (1974), între spaþiu ºi loc ca nivel de cunoaºtere umanã, nu schimbã mecanismele
formãrii imaginii mentale, dar în acelaºi timp apar diferenþieri din alte considerente. Cu
cât depãrtarea între locul de existenþã a individului ºi spaþiul perceput este mai mare, cu
atât percepþia suferã modificãri, iar imaginea construitã diferã mai mult de realitate (Gould
ºi White, 1974: 41-44). Pe aceste criterii putem diferenþia douã tipuri de percepþie fãrã a
putea face o delimitare clarã între ele decât la nivel filosofic. Este vorba despre percepþia
asupra spaþiului propriu pe de o parte, ºi percepþia asupra spaþiului exterior sau exopercepþia, pe de alta (Tuan, 1977).
Percepþia spaþiului interior, la rândul sãu, este separatã în funcþie de subiectul care
distinge în percepþie exogenã ºi percepþie endogenã (Neacºu, 2010a, 113), adicã generatã
din interior sau din exterior. Rezultã astfel trei categorii de percepþie: endogenã, exogenã
ºi exopercepþie, care fac obiectul geografiei mentale ºi pe care le vom discuta pe larg în
partea a doua a lucrãrii.
Pentru a ilustra în continuare pe scurt direcþiile importante de studiu ale geografiei
mentale ne vom referi la diferite paliere de percepþie folosite de cãtre om. Primul palier
este cel locaþional6, spaþiul perceput de bazã cu utilitate imediatã de deplasare, de existenþã
(de exemplu traseul de acasã pânã la serviciu proiectat înainte de a pleca). Al doilea
palier este cel atributiv, legat de valorile mentale ale spaþiilor percepute. Odatã cunoscut
un spaþiu capãtã anumite însuºiri în mintea fiecãruia (de exemplu o zona în care persistã
un anumit miros sau locurile cu vad cunoscute de vânzãtori). Al treilea palier este cel
afectiv, unde spaþiul capãtã semnificaþii personale, simbolice (de exemplu locul unei
prime întâlniri cu persoana iubitã). Când percepþia este completatã de imaginaþie avem
de-a face cu cel de-al patrulea palier, cel imaginativ.

6

Cuvântul nu existã în limba românã sub aceastã formã, însã îl vom folosi deoarece
niciun echivalent al englezescului „locational” (Gold, 1980, 41-42) nu ni s-a pãrut potrivit.
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