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1. TIPURI DE TERITORII 

 

 Conceptul de teritorialitate s-a dezvoltat în studiile asupra comportamentului animal.  De 

aceea, nu-l putem utiliza în psihologia socială fără anumite precauţii, căci proprietăţile fizice ale 

spaţiului nu determină comportamentul uman în aceeaşi manieră ca şi comportamentul uman. 

Omul atribuie sensuri spaţiilor fizice, de aceea teritoriul uman este prin excelenţă social. 

Teritoriul nu există în sine; el nu are realitate decât prin cel ce-l foloseşte şi face din el obiect de 

cunoaştere. De aceea, teritoriul a fost definit ca un câmp topologic, o decupare a spaţiului fizic în 

zone delimitate în mod subiectiv prin calitatea relaţiilor stabilite cu el. Termenul de proxemică al 

lui Hall (1966) desemnează tocmai felul în care utilizările spaţiului depind de calitatea lui de 

teritoriu şi de componentele lui culturale.  

 Conceptul de teritoriu desemnează astfel maniera în care folosim locurile sau spaţiile 

potrivit semnificaţiilor psihologice şi culturale pe care le-o conferă cadrele sociale. Un teritoriu 

corespunde, în general, unui spaţiu fizic precis delimitat; adesea, el este amenajat pentru o 

activitate definită şi pentru a primi o persoană sau un grup. El are o configuraţie particulară după 

funcţiile pe care le îndeplineşte şi impune un stil de ocupare a spaţiului pentru cei ce-l folosesc. 

În plus, ideea de teritoriu desemnează în mod obişnuit personalizarea locului cu ajutorul unor 

marcatori şi a unor elemente care indică cine îl ocupă la un moment dat. 

 Teritoriul reprezintă, aşadar, un loc socializat în măsura în care caracteristicile sale fizice 

şi aspectele culturale ce-i sunt atribuite se combină într-un singur sistem. Din acest punct de 

vedere, Altman (1975) a distins trei tipuri de teritorii: 

 1.  Teritoriul primar este ocupat în mod constant de aceeaşi persoană sau de acelaşi grup 

de persoane. Ocupantul este întotdeauna cunoscut şi controlează teritoriul. Exemplul cel mai 



utilizat de teritoriu primar este locuinţa. Un astfel de teritoriu asigură intimitatea. El poate fi 

personalizat şi orice intruziune este resimţită ca o violare.  

 2. Teritoriul secundar nu este la fel de central pentru viaţa indivizilor ca şi teritoriile 

primare. De obicei, nu este foarte clar cui aparţine. Adesea, un număr relativ mare de persoane 

au acces la un teritoriu secundar. Un bun exemplu de teritoriu secundar îl constituie locul unui 

student într-un amfiteatru. Fiecare din noi are obiceiul de a sta pe un anume loc atunci cînd 

participă la un curs într-o anume sală. Dacă o altă persoană se aşează pe “locul nostru”, lucrul 

acesta ne va deranja, însă nu vom putea să o alungăm de acolo – tot ce vom putea face va fi să 

sosim mai repede la curs săptămâna următoare pentru a ocupa locul. 

 3. Teritoriul public este “deschis publicului” şi nici un individ nu crede că are drepturi 

asupra acestor teritorii atunci când nu le ocupă. Cabina telefonică sau scaunul din tramvai 

constituie exemple de teritorii publice.  

 Distincţia dintre tipurile de teritorii este importantă pentru că ne ajută să înţelegem 

sentimentele cu care indivizii se raportează la teritoriu şi să prezicem cum va reacţiona un 

individ când un anume teritoriu este invadat. Oamenii sunt extrem de ataşaţi faţă de teritoriile 

primare. Altman a arătat că mulţi indivizi derivă o parte din identitatea lor din aceste teritorii.  

  

 

2. DOMINANȚĂ ȘI TERITORIU 

 

Oamenii par să se bucure de un avantaj considerabil al “terenului propriu”: ei au 

performanţe mai bune când se află pe teritoriu care le aparţine. Cei ce studiză comportamentul 

animal au observat că atunci când animalele luptă pentru teritoriu, cel mai adesea cel care pierde 

este invadatorul. Ofiţerii de carieră ştiu că soldaţii luptă cu mult mai multă tragere de inimă 

“acasă” decât într-un teritoriu străin. În fotbal, avem de-a face cu o “surpriză” atunci când se 

întâmplă să câștige echipa-oaspete. Desigur, familiaritatea cu teritoriul propriu joacă un rol 

însemnat în cadrul acestui fenomen. Edney scrie că “pentru indivizii cu status inferior, teritoriul 

acţionează ca un egalizator social” (Edney, 1973, p. 1108).  

Psihologii au încercat să exploreze avantajul conferit de teritoriul propriu punându-l în 

legătură cu dominanţa. Caracteristică de personalitate ori comportament social, dominanţa 

înseamnă nu numai profit în relaţiile sociale, dar şi beneficii spaţiale. Totuşi, unul din primele 



studii ce şi-au propus să examineze relaţia dintre dominanţă şi comportamentul teritorial nu a 

putut formula concluziile aşteptate. Esser, Chamberlain, Chapple şi Kline (1965) au observat, 

vreme de patru luni, comportamentul spaţial al unor bolnavi psihici internaţi într-o instituţie de 

specialitate. Ei au definit dominanţa prin trei caracteristici (numărul total de contacte sociale ale 

persoanei, numărul de contacte iniţiate de aceasta, durata contactelor), iar comportamentul 

teritorial ca ocuparea unui teritoriu mai mult de 25% din timpul de observaţie. Rezultatele 

acestui demers au indicat faptul că indivizii dominanţi nu aveau teritorii personale strict 

delimitate: ei circulau prin salon fără a manifesta ataşament pentru anumite arii. Dimpotrivă, 

indivizii aflaţi la baza ierarhiei dominanţei manifestau preferinţe teritoriale precise. Legătura 

evidenţiată de Esser şi colegii lui este una de corelaţie negativă între dominanţă şi teritorialitate.  

 Cu toate acestea, cercetările efectuate pe animale arătaseră că, în general, 

comportamentul teritorial al individului reflectă poziţia lui în ierarhia grupului. Goffman (1961), 

în celebrul studiu asupra instituţiilor medicale speciale, remarcase tendinţa pacienţilor cu poziţii 

privilegiate în grup de a utiliza spaţiile cele mai dorite. Demersul lui Sundstrom şi Altman (1974) 

a dus la cu totul alte rezultate decât cel citat anterior, deşi metodologia a fost aproximativ 

identică. Cei doi psihologi au efectuat observaţii sistematice asupra unui grup de băieţi dintr-un 

cămin pentru delicvenţi juvenili timp de zece săptămâni. Au fost utilizate două definiţii 

operaţionale ale teritorialităţii: a. gradul în care un individ îşi limitează necesităţile spaţiale la 

unul sau mai multe locuri şi b. gradul în care un teritoriu aparţine unui utilizator. Dominanţaa 

fost echivalată cu influenţa interpersonală: ea a fost înţeleasă ca o relaţie în care un individ are 

capacitatea de a influenţa pe altul. Concluziile autorilor arată că indivizii dominanţi folosesc 

teritoriile cele mai râvnite. Ei conchid astfel: “comportamentul teritorial oferă un sistem prin care 

se distribuie între membri una din cele mai importante resurse ale grupului: spaţiul” (Sundstrom 

şi Altman, 1974, p. 123).  

 Deşi datele din articolul publicat de Sunstrom şi Altman confirmă ideea legăturii directe  

dintre dominanţă şi teritoriu, este limpede că diferenţele dintre cele două studii evocate nu se 

explică numai prin folosirea unor populaţii diferite. Potrivit lui Edney (1975), conceptul de 

control poate da mai bine seama de fenomenul care ne interesează decât cel de dominanţă. 

Teritoriul oferă posibilitatea controlului. Într-o conversaţie desfăşurată într-o cameră 

studenţească, cel ce exercită control este, foarte probabil, locatarul camerei, şi nu vizitatorul. 

Edney a observat sistematic astfel de interacţiuni şi şi-a probat ipotezele prin intermediul mai 



multor măsuri dependente. El a arătat că locatarii se simt (şi sunt percepuţi de vizitatori) mai 

relaxaţi, mai liberi, mai neinhibaţi. Cei aflaţi pe “teren propriu” evaluează camera ca fiind mai 

agreabilă. În vreme ce vizitatorii sunt înclinaţi să pună propriul comportament pe seama 

trăsăturilor de personalitate, locatarii atribuie comportamentul lor, într-o mai mare măsură, 

factorilor de mediu. Cu o sferă mai largă, conceptul de control este, într-adevăr, mai adecvat 

decât cel de dominanţă pentru descrierea avantajului terenului propriu.  

         

 

3. FUNCȚII ALE TERITORIALITĂȚII  

 

 Studiile asupra comportamentului animal au indicat numeroase funcţii ale teritoriului. 

Carpenter (1958, apud Edney, 1975) a inventariat 32 de funcţii, majoritatea având la bază faptul 

că teritorialitatea înseamnă răspândirea indivizilor în spaţiu. De exemplu, teritorialitatea 

constituie un factor important în perpetuarea exemplarelor cu potenţial reproductiv. În general, 

orice mascul din speciile vertebrate revendică un teritoriu. Pentru a-l controla, animalul trebuie 

să aibă puterea să-i alunge pe invadatori. Astfel, numai exemplarele bine adaptate controlează 

teritorii şi numai ele se împreunează cu femelele. Putem aprecia că delimitarea teritoriilor ajută 

la reglarea densităţii speciei. 

 Şi în cazul specii umane teritorialitatea are numeroase funcţii. Ea constituie, înainte de 

toate, baza organizării sociale stabile. Blood şi Livant (1957), care au studiat împărţirea 

teritoriilor într-o tabără de vacanţă, au ajuns la concluzia că dispunerea paturilor în dormitoarele 

comune reflecta structura socială a grupului. Adolescenţii dominanţi se foloseau de relaţiile 

spaţiale pentru a-şi exercita influenţa: ei erau înconjuraţi de cei pe care-i protejau.  

 În organizaţii, structura formală se sprijină pe delimitarea precisă a teritoriilor. Un studiu 

al lui Roos (1968) asupra comportamentului teritorial pe un vas de război a evidenţiat reacţiile 

indivizilor la invadarea spaţiului pe care-l administrau. De exemplu, operatorii radar se simţeau 

deranjaţi de prezenţa în cabina lor a personalului de întreţinere venit să le repare echipamentele. 

Evident, în cazul acesta nu avem de-a face cu teritorii - proprietate, ci cu teritorii aflate în 

jurisdicţia cuiva. Potrivit lui Roos, “jurisdicţia se referă la apărarea temporară a unui spaţiu, în 

general în vederea îndeplinirii unui scop instrumental şi nu din cauză că spaţiul ar fi în posesia 

persoanei” (Roos, 1968, p. 77). Goffman (1963) a observat că în organizaţii, deşi indivizii nu 



deţin teritorii, ci numai le ocupă temporar, au tendinţa de a le proteja ca şi cum le-ar aparţine. Un 

om de serviciu care mătură un culoar poate pretinde ca alţii să ocolească acest spaţiu. Cu ajutorul 

conceptului de jurisdicţie putem evidenţia conflictele de interese spaţiale în structura formală. 

Putem, în general, descrie revendicarea teritoriilor publice ori secundare de către indivizi.  

 S-a demonstrat, de asemenea, că diadele care petrec o perioadă de izolare socială (de 

exemplu, marinari într-o lungă călătorie) îşi împart camera în teritorii distincte (Altman şi 

Haythorn, 1967). Aceasta le ajută să evite conflictele, dat fiind că cei doi membri nu-şi vor 

disputa de fiecare dată patul în care să doarmă ori scaunul pe care să se aşeze. Teritorialitatea 

devine tot mai pronunţată în timp; ea se dezvoltă mai repede în cazul diadelor conţinând indivizi 

parţial incompatibili. 

 Din studiul lui Altman şi Haythorn pe care l-am menţionat rezultă că definirea precisă a 

teritoriului are o influenţă directă asupra stărilor emoţionale ale persoanei şi asupra echilibrului 

ei psihic. Ideea aceasta a posibilităţii reglării stărilor afective pin intermediul relaţiilor spaţiale 

poate fi aplicată în multe contexte sociale. De pildă, ea stă la baza intervenţiei raportate de 

Holahan şi Saegert (1973). Aceşti autori au remodelat interiorul unui salon dintr-un spital 

psihiatric: au rearanjat paturile, au schimbat în parte mobilierul şi dispunerea acestuia, au 

revopsit pereţii şi uşile folosind orange, galben, bleu. Psihologii au creat multiple posibilităţi de 

participare socială, de la un grad ridicat de intimitate, la un grad înalt de prezenţă publică: au 

înconjurat paturile cu paravane, dar au stabilit teritorii potrivite pentru interacţiunea diadică  

(câte două fotolii confortabile aşezate în colţuri) precum şi teritorii pentru interacţiunea grupului 

(în camera de zi au rearanjat canapelele, scaunele, măsuţele). În felul acesta, s-a amplificat 

socializarea pacienților şi s-au inhibat comportamentele de retragere ori pasive. O urmare directă 

a constituit-o faptul că bolnavii au început să nutrească atitudini pozitive faţă de personalul 

medical şi faţă de spital. Se cuvine remarcat că genul de intervenţie pe care l-am descris fusese 

aplicat şi de alţi psihologi mai înainte. Sommer şi Ross (1958, apud Sommer, 1969) au obţinut o 

sporire considerabilă a interacţiunilor între bătrânii internaţi într-o instituţie de îngrijire prin 

simpla rearanjare a mobilierului din camera de zi. E drept însă că în cadrul unor astfel de 

demersuri nu se acţionează numai asupra teritorialităţii, dar şi asupra distanţelor interpersonale, 

deci a spaţiului personal.  

  

  



 Teritorialitatea serveşte la reglarea privatității . Individul se poate retrage în teritoriul 

primar şi poate rămâne singur. În felul acesta el “închide” lumea exterioară pentru el şi reglează 

interacţiunile cu ea.  

 O a treia funcţie a teritorialităţii la oameni prezintă analogii cu protejarea teritoriului în 

lumea animală. Oamenii par să aibă un avantaj limpede al “terenului propriu”: ei au performanţe 

mai bune când se află pe teritoriu care le aparţine. În fotbal, avem de-a face cu o “surpriză” 

atunci când se întâmplă să câștige echipa-oaspete. Desigur, familiaritatea cu teritoriul propriu 

joacă un rol însemnat în cadrul acestui fenomen.  

 Cei ce studiază comportamentul animal au observat că atunci când animalele luptă pentru 

teritoriu, cel mai adesea cel care pierde este invadatorul. Ofiţerii de carieră ştiu că soldaţii luptă 

cu mult mai multă tragere de inimă “acasă” decât într-un teritoriu străin. Când se află pe propriul 

teritoriu, indivizii se simt mai bine şi acţionează cu mai multă autoritate. Martindale (1971) a 

efectuat un experiment în care subiecţilor li se cerea să discute cazul unui criminal ce urma a fi 

executat. Subiecţii erau cu toţii studenţi, convorbirile aveau loc în diade şi se desfăşurau în 

camera de cămin a unuia din membrii diadei. Autorul a putut nota faptul că cel ce locuia în 

camera în care se purta discuţia vorbea mai mult şi aducea mai multe argumente. 

  

 

4. STABILIREA ȘI PROTEJAREA TERITORIULUI 

 

 Cum procedăm atunci când, aşezându-ne pe o bancă în parc (în mod normal, pe o astfel 

de bancă pot sta comod patru persoane), nu vrem să fim deranjaţi de o altă prezenţă? Dar dacă 

este duminică după-amiază, a ieşit multă lume la plimbare, şi ne dăm seama că nu avem, oricum, 

nici o şansă să rămânem singuri pe bancă? Cum ne vom aşeza în cazul acesta? Robert Sommer 

(1967) a fost frapat de locurile pe care le alegeau studenţii la mesele cu şase locuri (trei pe o 

parte, trei pe cealaltă) din sala de lectură a unei biblioteci: în general, se aşezau pe cel din 

margine. Sommer a vorbit de “spaţii sociofuge”. Studenții îşi imaginau că este mai politicos să 

optezi pentru locul din margine, pentru că numai aşa dai de înţeles altuia că este binevenit. 

Caracterul sociofug denotă evitarea şi retragerea din faţa celorlalţi. Dimpotrivă, ocuparea locului 

central (posesiune ofensivă numeşte psihologul american această strategie) îi avertizează pe 

ceilalţi că trebuie să-şi caute loc la alte mese. Dacă ne aşezăm pe mijlocul băncii din parc, este 



puţin probabil că se va găsi cineva care să aleagă aceeaşi bancă atâta vreme cât alte bănci sunt 

libere.  

 O modalitate simplă de a studia aceste patternuri de comportament constă în a înmâna 

subiecţilor schiţe ale sălii de lectură a bibliotecii în care sunt figurate locurile la mese şi a le cere 

să precizeze poziţia care le-ar asigura privatitatea – poziţia în care îi pot ocoli eficient pe ceilalţi 

(Sommer şi Becker, 1969). La o astfel de întrebare, subiecţii răspund că ar alege locuri aproape 

de perete, în fundul sălii şi cu spatele la uşă. Dacă însă trebuie să explice cum şi-ar apăra cel mai 

bine locul, ei exprimă alte opţiuni: se decid pentru locuri în mijlocul mesei, de obicei cu faţa la 

uşă. Nu mai puţin, locurile la mesele ce au o latură lipită de perete sunt considerate uşor de 

apărat.  

 

 

5. COMPEORTAMENTUL DE MARCARE 

 

 Un teritoriu este dificil de protejat dacă nu este delimitat. Comportamentul teritorial se 

referă nu numai la protejarea teritoriului şi respingerea intruşilor, dar şi la trasarea lui. Încă 

Hediger (1950) a observat că animalele marchează teritoriile pe care le revendică. Pentru ca 

ceilalţi să recunoască ocuparea unui spaţiu de către un individ, este necesar înainte de toate ca 

acest spaţiu să aibă graniţe sesizabile. Unele animale, precum cerbul, îşi trasează hotarele 

teritoriului zgâriind coaja copacilor. Câinele domestic urinează în jurul teritoriului pe care-l 

revendică. Oamenii înalţă garduri pentru a delimita teritoriile care le aparţin în exclusivitate.  

 Sommer şi Becker (1979) şi Becker (1973) au cercetat marcarea teritoriilor de către 

indivizii umani. Marcatorii sunt “semne ce comunică altora din aceeaşi specie posesia sau 

ocuparea legitimă a unui anumit teritoriu” (Becker, 1973, p. 440). Prin intermediul 

marcatorilor,indivizii încearcă să protejeze teritorii secundare sau chiar teritorii publice. Sommer 

şi Becker plasau diverse obiecte pe anumite locuri în sala de lectură a unei biblioteci şi măsurau 

eficienţa acestora în întârzierea ocupării locului. Ei au constatat că în condiţii de densitate redusă, 

orice obiect poate preveni invazia celorlalţi – inclusiv revistele ori cărţile luate din rafturile din 

sala de lectură. Odată cu creşterea numărului de cititori prezenţi, rolul acesta nu-l mai puteau 

îndeplini decât obiectele personale ale celui ce-şi rezerva locul: jacheta, puloverul ori servieta.  



 Fără îndoială, utilizarea marcatorilor teritoriali este apropiată de comunicarea non-

verbală. De altminteri, Sommer (1966) a susţinut că protejarea teritoriului în societatea umană nu 

se realizează prin lupta fizică decât rareori – ea are la bază, în mod frecvent, simboluri ca 

gardurile, hotarele trasate în orice fel, inscripţii cu numele proprietarului, etc. Becker (1973) şi-a 

pus întrebări cu privire la semnificaţia marcatorilor pentru potenţialii invadatori (aspectul 

“fenomenologic” rămăsese neexplorat în articolul publicat de Sommer şi Becker în 1969, articol 

în care autorii se concentraseră exclusiv pe răspunsurile comportamentale). El a observat că 

studenţii care se aşezau pe locurile libere la mesele marcate rămâneau mai puţin timp în 

bibliotecă decât cei ce se aşezau la mesele libere. Prezenţa marcatorilor, ca şi prezenţa altei 

persoane la masă scurtează timpul petrecut de subiect în încăpere. “Această cercetare, scrie 

psihologul american, sugerează că prezenţa generalizată a altor persoane nefamiliare sau a unor 

înlocuitori ai persoanelor (obiecte-marcatori, n.n.) produce sentimente vagi de inconfort ce se 

traduc în dorința de a părăsi situaţia mai repede decât în alte condiţii” (Becker, 1973, p. 443). 

Indivizii interpretează marcatorii ca reprezentând persoana ce revendică spaţiul. Eficienţa 

marcatorilor rezidă tocmai în această funcţie de reprezentare: potenţialii invadatori păstrează o 

distanţă personală în raport cu marcatorii, ca şi cum cel ce doreşte să rezerve spaţiul ar fi de faț ă. 

Marcatorii nu semnifică o revendicare a teritoriului, ci semnifică o prezenţă socială.  

 Adesea, lăsând obiecte ca semn că ocupăm temporar un loc, ne bazăm pe cei din jur că 

vor întări funcţia acestor obiecte, confirmând în faţa eventualilor invadatori revendicările noastre 

cu privire la teritoriul respectiv. Sommer şi Becker (1969) au observat că cei care, în condiţii de 

densitate ridicată, ar fi vrut să se aşeze pe locurile marcate, puneau întrebări vecinilor – deci, 

studenților care stăteau deja la masa cu locul marcat. Cercetătorii au descoperit că vecinul nu 

susţinea pretenţiile celui ce marcase locul decât o anumită perioadă după dispariția  acestuia. 

Marcatorii par să fie eficienţi în protejarea teritoriului un timp limitat. Iar vecinul este cel mai în 

măsură să aprecieze expirarea timpului de validitate.      

 În general, marcatorii utilizaţi pentru a defini şi a proteja teritoriul sunt vizibili şi 

recunoscuţi de toată lumea. Există studii care atestă faptul că indivizii încearcă să protejeze prin 

intermediul marcatorilor. Sommer şi Becker (1969) au examinat eficienţa diferiţilor marcatori în 

protejarea teritoriului. Pe un scaun dintr-o sală de lectură relativ aglomerată a unei biblioteci, 

experimentatorii au plasat marcatori şi au observat reacţiile celor ce aveau intenţia să ocupe 

scaunul. Rezultatele au indicat că eficienţa marcatorilor depinde de numărul lor şi de caracterul 



lor personal. De pildă, atunci când pe scaun au fost lăsate o haină şi un caiet, nimeni nu a 

îndrăznit să se așeze. Haina singură este un marcator eficient, deşi se produc acte de invazie. 

Când s-au folosit ca marcatori reviste din rafturile bibliotecii, scaunul a fost ocupat de alţi 

indivizi. Cu privire la marcarea teritoriilor secundare, un bun exemplu îl reprezintă situaţia din 

tramvai în care cineva îşi lasă geanta pe un scaun până îşi cumpără bilet.  

 Totuşi, adeseori teritoriul pe care-l revendică un individ este invadat de altul. Animalele 

adoptă lupta deschisă pentru a-şi apăra teritoriul. Şi oamenii fac acelaşi lucru când este vorba de 

teritoriul primar. Numai rareori indivizii intră în conflict pentru a proteja un teritoriu secundar 

sau public.  

  

 

 

 

 

 
 


