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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 2 

SOLITUDINE ȘI AGLOMERAȚIE ÎN NATURĂ 
 

 

1. INFLUENȚA CONTEXTULUI SOCIAL ASUPRA EXPERIENȚEI ÎN 

NATURĂ 

 

Parcurile din oraşe, zonele de recreere şi mai ales zonele sălbatice din munţi oferă 

numeroase oportunităţi pentru asigurarea izolării şi solitudinii în mijlocul naturii. 

Oamenii par să dorească să se afle singuri în faţa frumuseţilor naturii. În studiul lor 

asupra felului în care întâlnirea cu alţii pe traseele montane afectează plăcerea drumeţiei, 

Patterson şi Hammitt (1990) au constatat că 54% dintre turiştii chestionaţi declarau că 

solitudinea este extrem de importantă pentru a trăi deplin experienţa naturii  şi numai 9% 

considerau că solitudinea nu are relevanţă într-o drumeţie în munţi.   

De altfel, în legislaţia americană privitoare la protejarea naturii, ideea de 

solitudine este strâns legată de caracterul natural al unei zone specifice (Hollenhorst, 

Frank şi Watson, 1994). Măsura în care un spaţiu poate garanta solitudinea devine un 

criteriu pentru stabilirea caracterului lui natural. Cei ce au conceput Wilderness Act din 

1964 au socotit de cuviinţă să menţioneze necesitatea întâlnirilor solitare cu natura. Prin 

eforturile şi buna lor credinţă, solitudinea în natură a fost ridicată la rangul de politică 

publică în Statele Unite.  

Trebuie să ne întrebăm de ce legiuitorii americani au simţit nevoia să definească 

sălbăticia prin oportunităţile de izolare şi singurătate. De ce avem, în general tendinţa de 

a asocia natura cu singurătatea? De ce trăirile în natură par să fie potenţate de izolare şi 

singurătate? 
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2. CAPACITATEA DE PRIMIRE  

 

Problemele legate de asigurarea solitudinii în natură au apărut, de fapt, odată cu 

explozia activităților recreative în natură de după al doilea război mondial. Într -adevăr, în 

Statele Unite, în anii 50, odată cu creșterea prosperității clasei mijlocii dar și a clasei 

muncitoare, odată cu intensificarea construcției de autostrăzi și cu generalizarea posesiei 

de automobile, petrecerea timpului liber în natură, chiar în zone îndepărtate în raport cu 

zona de rezidență a devenit o practică obișnuită. Acest lucru a condus însă la densitate 

mare în parcurile naționale și în gener al în zonele naturale de agrement, densitate care a 

părut că poate compromite însuși caracterul natural al acestor spații. Bunăoară, numărul 

vizitelor în parcurile naționale americane a crescut în anii 70 cu 30% față de perioada 

prcedentă. În deceniul 1981 – 1990, s-a înregistrat o nouă creștere, de data aceasta de 

35%.                   

Cercetătorii din domeniul managementului pădurilor și parcurilor naționale și din 

domeniul resurselor naturale s-au raportat la densitatea vizitatorilor cu ajutorul 

conceptului capacitate de primire. Acesta se referea inițial la numărul animalelor din 

orice specie ce pot fi menținute într-un habitat specific (Manning, ). Transferat în analiza 

comportamentului uman, conceptul a fost implicat în descrierea impactului 

environmental al vizitatorilor într-o zonă naturală. Utilizarea intensă a unui spațiu 

determină distrugerea vegetației, compactarea solului, poluarea apei etc. Capacitatea de 

primire a unei zone naturale ar face trimitere, așadar, la un număr specific de vizitatori 

dincolo de care calitatea environmentală a zonei se deteriorează. 

Totuși, foarte curând a devenit evident că înmulțirea vizitatorilor într-un parc sau 

într-o arie naturală oarecare nu are efecte numai asupra mediului ca atare, ci și asupra 

experienței vizitatorilor.            

 

 

3. SOLITUDINE ȘI SINGURĂTATE 
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 Să remarcăm, înainte de toate, că retragerea în natură echivalează, de fapt, cu 

retragerea din civilizaţie. Natura este, prin definiţie, opusă mediului construit, mediului 

civilizat şi umanizat. Ea corespunde unui spaţiu în care oamenii nu locuiesc şi nu au o 

prezenţă permanentă. De aceea, intrat în natură, individul se aşteaptă să întâlnească un 

mediu cu o densitate umană redusă, chiar nulă. 

Practic, legătura nemijlocită cu natura este o despărţire temporară de lumea 

umană. Filozoful american Philip Koch (1994) concepea singurătatea enumerând trei 

caracteristici: izolare fizică, dezangajare socială şi reflexivitate. Preluându-i distincţiile, 

am putea face ipoteza că izolarea fizică în natură generează într-o mai mare măsură 

dezangajare socială decât izolarea fizică într-un mediu umanizat. Or, cu siguranţă, pentru 

omul modern separarea temporară de civilizaţie înseamnă şi întreruperea temporară a 

unor angajamente sociale. 

Răspunsurile participanţilor la o cercetare efectuată de Stankey şi Boden (1977) 

se apropie de aceste consideraţii. Mulţi dintre ei au apreciat că evoluţia solitară în cadru 

natural este motivată de nevoia de eliberare de presiunile vieţii cotidiene. Singurătatea în 

natură ar fi o suspendare pentru un interval scurt a normelor sociale.    

Libertatea pe care individul o obţine prin izolarea în natură poate servi unei 

schimbări personale mai mult sau mai puţin profunde. Evadarea din cotidian, schimbarea 

radicală a decorului, dezangajarea socială şi ignorarea normelor pot conduce la 

modificarea unor puncte de vedere, a unor atitudini şi chiar la reforma unor aspecte ale 

personalităţii.  

N-am precizat, până acum, deosebirea dintre solitudine şi singurătate şi ne-am 

îngăduit să le folosim ca sinonime. Totuşi, în mod tradiţional, în psihologie se consideră 

că solitudinea este o experienţă plăcută, urmare a deciziei individului de a se focaliza 

asupra propriului eu, indiferent de gradul de izolare socială. Dimpotrivă, singurătatea este 

resimţită ca o stare neplăcută, de izolare şi de imposibilitate a relaţionării satisfăcătoare, 

în ciuda dorinţei de participare socială. 

Desigur, izolarea sau cvasi-izolarea în natură corespunde solitudinii şi nu 

singurătăţii. Într-un articol intitulat The capacity to be alone: Wilderness solitude and 

growth of the self, Hollenhorst, Frank şi Watson (1994) consideră solitudinea o 

experienţă optimă ce apare atunci când persoana este capabilă să găsească recompense 
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personale în absenţa stimulării sociale, a feedback-ului social şi a scopurilor externe. Ei 

remarcă faptul că omul modern îşi îndreaptă atenţia mai curând către universul social 

decât către natură, ajungând astfel să se teamă de singurătate. Starea de solitudine 

facilitează conştientizarea celor mai ascunse dorinţe şi impulsuri precum şi auto-

realizarea. „Adevăratul determinant al solitudinii”, scriu cei trei autori, „este capacitatea 

intrapersonală de a folosi timpul petrecut în izolare pentru auto-descoperire, integrarea 

personalităţii şi construirea înţelesului vieţii” (Hollenhorst et al., 1994, p.235).  

Subiecţii din studiul lor, vizitatori ai unei zone muntoase din statul american 

Virginia, consideră solitudinea în natură ca fiind solemnă, serioasă şi ca având consecinţe 

importante. Independenţa, dezangajarea în raport cu rolurile sociale, individualitatea şi 

îndepărtarea temporară a presiunii expectanţelor sociale par să se constituie în dimensiuni 

ale solitudinii.  

În mod curios, Hollenhorst şi colegii lui n-au găsit nici o relaţie între solitudinea 

în natură şi prezenţa altor grupuri în mediul subiectului sau prezenţa unor structuri umane 

(ca, de pildă, clădirile). Percepţia aglomeraţiei (vom vedea că alţi cercetători din domeniu 

o consideră extrem de importantă) nu pare să compromită experienţa solitudinii, care 

depinde în principal de o capacitate intrapersonală de a controla întregul eu.       

Întâlnirea altui individ în natură sau a altui grup reprezintă un eveniment obiectiv 

şi măsurabil, ce poate funcţiona ca un indicator al solitudinii. Majoritatea studiilor au 

ajuns la concluzia că întâlnirile din zonele sălbatice dintre subiect şi alţi indivizi sau 

grupuri perturbă solitudinea şi afectează calitatea experienţei naturii. Troy Hall, de 

exemplu, a realizat interviuri deschise cu 117 subiecţi ce făceau drumeţii într-o zonă 

montană americană şi a constatat că 44% dintre cei care simţeau că au intrat în contact cu 

natura declarau că lipsa întâlnirilor cu alţii contribuise la această trăire. De asemenea, 

52% dintre subiecţii care rataseră experienţa sălbăticiei menţionau ca şi cauze 

aglomeraţia sau întâlnirile cu alţi indivizi sau cu grupuri. Autoarea sugerează un indicator 

subiectiv al solitudinii în natură, „cea mai lungă perioadă petrecută fără a vedea pe alţii”. 

Fără îndoială, atenţia concentrată asupra celorlalţi poate anula efectul de refacere 

în natură. De fapt, aceasta ar putea fi explicaţia principală pentru tendinţa noastră de a 

căuta să ne aflăm singuri în natură: prezenţa celorlalţi ne solicită atenţia şi blochează 

astfel sau numai diminuează refacerea. Staats şi Hartig (2004) au imaginat un design 
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experimental pentru a testa ipoteze privitoare la refacere şi la singurătate în natură şi în 

oraş. Ei au solicitat mai întâi participanţilor la studiul lor să-şi imagineze că sunt singuri 

sau în compania unui prieten şi simultan, că sunt epuizaţi atenţional sau, dimpotrivă, 

proaspeţi. Apoi participanţii vedeau, în funcţie de condiţia experimentală, slide-uri cu o 

plimbare fie în pădure, fie în centru unui oraş. Variabilele dependente principale erau 

probabilitatea refacerii şi percepţia de siguranţă (aceasta din urmă introdusă pe bună 

dreptate, căci o zonă sălbatică poate suscita frică şi, în consecinţă, nevoie de afiliere). 

Subiecţii repartizaţi în condiţia de oboseală a atenţiei au manifestat preferinţe pentru 

mediul natural în comparaţie cu cel urban. Totuşi, subiecţii care si-au imaginat o prezenţă 

socială au ales mai degrabă oraşul în dauna plimbării prin pădure. Staats şi Hartig atrag 

atenţia asupra însemnătăţii percepţiei de siguranţă: compania unui prieten în timpul unei 

plimbări în natură permite refacerea prin conferirea siguranţei iar solitudinea în natură 

amplifică probabilitatea refacerii dacă subiectul are certitudine în privinţa securităţii sale.   

 

 

4. PRIVATITATEA 

 

Problemele privitoare la izolarea în natură şi la nevoia de a contempla solitar 

natura sunt incitante şi, foarte probabil, n-au primit încă soluţiile pe care le merită. Totuşi, 

cercetătorii americani au remarcat, în deceniul al 7-lea al secolului trecut, că majoritatea 

indivizilor nu vor să fie pe deplin singuri în natură. Ieşirile în natură, mai cu seamă în 

zonele sălbatice, se organizează de obicei în grup. Contactul cu natura este o experienţă 

socială, şi nicidecum una de izolare totală. Dawson şi Hendee (2009) au stabilit, de pildă, 

pentru Statele Unite, că mai puţin de 2% dintre cei ce vizitează zone îndepărtate şi 

sălbatice înnoptează singuri. De asemenea, numai 10% dintre subiecţii chestionaţi într-un 

studiu realizat de Cole şi Hall (2010), vizitatori ai unei rezervaţii naturale, au afirmat că 

nu pot avea un sentiment profund al solitudinii decât atunci când sunt absolut singuri              

Când merg în natură, oamenii îşi propun să fie cu alţii care le sunt apropiaţi, şi nu 

singuri. Ei vor, de fapt, să interacţioneze doar cu anumite persoane, pe care le-au selectat 

pentru aceasta şi nu cu altele, de exemplu, dintre cele întâlnite întâmplător în zonele-ţintă. 
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Vor, cu alte cuvinte, să deţină control asupra interacţiunilor lor sociale în timpul ieşirii în 

natură. Privatitatea este tocmai conceptul care se referă la această nevoie. 

Termenul privatitate este echivalentul românesc pe care îl propunem pentru 

englezescul privacy. Din păcate, limba română nu posedă un cuvânt care să vizeze 

această realitate. Intimitatea, folosită adeseori în traducerea lui privacy, este improprie 

pentru că ea se cuvine înţeleasă ca o propietate a relaţiilor interpersonale. Ea nu are 

sensul de control al accesului la eu pe care îl are privacy şi nici sensul spaţial pe care îl 

sugerează termenul englezesc. De altfel, în limba engleză există un corespondent perfect 

pentru intimitate: intimacy.      

Poate mai exact, privatitatea ar putea fi definită ca o stare de libertate în care 

individul se află la adăpost de intruziunile altora dar şi de privirile şi interesul lor pentru 

el. De asemenea, trebuie să înţelegem prin privatitate locul sau spaţiul care-i îngăduie 

subiectului să nu fie observat de alţii şi să se apere de invaziile lor.  

 În psihologia environmentală, Irwin Altman (1975) este cel care a teoretizat 

privatitatea. Ideea de control, mai exact de control al graniţelor eului, îi aparţine. 

Privatitatea este un proces de reglare a interacţiunilor ce asigură un număr optim de 

contacte sociale în funcţie de context. Individul utilizează mecanisme ca teritorialitatea 

sau spaţiul personal dar şi comportamentul verbal şi paraverbal pentru a atinge nivelul 

dorit de privatitate. Contactul cu ceilalţi presupune procesarea informaţiilor sociale; din 

punctul acesta de vedere, privatitatea amplifică libertatea de alegere, întrucât ea oferă 

individului prilejul de a decide asupra informaţiilor sociale pe care le procesează.  

 Un alt psiholog (dar nu environmentalist) care s-a ocupat de privatitate este 

Stephen Margulis (1977). În definiţia sa, el păstrează ideea de control: privatitatea 

reprezintă controlul asupra tranzacţiilor dintre un individ şi alţii. Margulis adaugă că 

scopul controlului este de a întări autonomia şi de a reduce vulnerabilitatea.  

 Dar ideea de control în conceperea privatităţii nu-i aparţine lui Altman, ci lui Alan 

Westin (1967), un profesor de drept şi ştiinţe politice, interesat de relaţiile dintre 

privatitate şi drepturile consumatorului, mai exact de protecţia datelor despre consumator. 

Pentru Westin, privatitatea corespunde dreptului individului de „a controla, edita, dirija şi 

şterge informaţia despre el însuşi şi a decide când, cum şi în ce măsură informaţia este 

comunicată altora” (Westin , 1967, p. 7). 
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 De fapt, cu ajutorul privatităţii individul poate regla procesarea informaţiilor 

sociale din viaţa cotidiană, blocând aceste informaţii şi refuzând să le proceseze sau, 

dimpotrivă, acceptându-le aşa cum i le furnizează mediul social şi elaborându-le. Apelul 

la privatitate este episodic, individul retrăgându-se uneori în singurătate sau în interiorul 

unei relaţii apropiate sau, atunci când se află într-un grup mare, refugiindu-se în anonimat 

sau adoptând o atitudine rezervată. Atent la aceste împrejurări distincte, Westin a postulat 

(căci nu a dispus de date empirice) patru dimensiuni ale privatităţii: 

1. solitudinea: starea de izolare completă, la adăpost de observarea de către 

ceilalţi 

2. intimitatea: starea în care se caută împlinirea unei relaţii cu membrii unui grup 

restrâns 

3. anonimatul: starea în care se caută şi se obţine libertatea în raport cu 

identificarea şi supravegherea într-un spaţiu public 

4. rezerva: starea în care subiectul se abţine să dezvăluie anumite aspecte despre 

sine, considerate prea personale.  

Filosoful american apropie privatitatea de ideea de libertate. Privatitatea se 

constituie într-un mecanism care funcţionează pentru a asigura libertatea de alegere şi 

pentru a îndepărta constrângerile impuse de viaţa cotidiană. Adoptând una sau alta dintre 

formele de privatitate descrise de Westin, individul fie îşi amplifică autonomia, fie se 

manifestă plenar afectiv, fie se fereşte de eventuale evaluări negative, fie, în sfârşit, 

controlează ceea ce transmite celorlalţi ca mesaj, reducându-şi comunicarea. 

Ca stare psihologică, privatitatea este pozitivă, este o condiție spre car e persoana 

tinde. Pedersen (1997) a adăugat rezervei, anonimatului și solitudinii teoretizate de 

Westin izolarea (a fi, din punct de vedere fizic, chiar geografic, îndepărtat de ceilalți ) și a 

distins două tipuri de intimitate, intimitatea cu familia și in timitatea cu prietenii. 

Contribuția acestui autor devine mai interesantă dacă examinăm funcțiile privatității 

propuse de el: contemplarea, autonomia, împrospătarea (traducem astfel rejuvenation), 

întărirea încrederii în sine și creativitatea.  Pedersen evocă îndoielile cu privire la 

creativitatea de grup și reafirmă convingerea că insight -urile valoroase și fecunde se 

produc în singurătate. Toate cele cinci funcții însă fac din privatitate un rezervor de 

energie al persoanei și o premisă pentru auto -realizare.      
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5. SCALA DE PRIVATITATE 

 

Inspirându-se în principal din taxonomia expusă mai sus a lui Alan Westin 

(1967), William Hammitt şi-a alcătuit propria concepţie despre singurătatea în natură şi, 

derivată din aceasta, a construit o scală ce măsoară privatitatea subiecţilor în mediul 

natural.  

Hammitt, profesor de Forest Recreation (!) la Universitatea din Knoxville, 

Tennessee, are convingerea că expresia singurătate în natură nu trebuie înţeleasă ca atare. 

Cei ce declară că au nevoie de singurătate atunci când se află în mijlocul naturii se referă, 

mai degrabă, la privatitate şi nu la izolare totală. Într-un mediu natural, ales de ei tocmai 

pentru calităţile lui, oamenii par să aibă tendinţa de a-şi controla atent interacţiunile 

sociale: ei pot accepta un grup restrâns de apropiaţi cu care să împartă experienţa naturii 

şi pot avea schimburi comunicaţionale succinte cu străinii numai dacă lucrul acesta nu-i 

sileşte să proceseze informaţie socială pe care nu o doresc. „Ei nu caută o întrerupere 

completă a relaţionării cu alţii”, scrie Hammitt, „ci caută libertatea de a alege cu cine, 

când şi în ce măsură să interacţioneze. Solitudinea la care râvnesc este separare de 

mediile sociale complexe, nu izolarea completă de oameni” (Hammitt, 1982, p. 482).         

Natura ne fascinează, inducându-ne o stare de atenţie involuntară. Pentru a 

explica nevoia noastră de singurătate în natură, Hammitt preia distincţia lui Stephen 

Kaplan (de fapt, a lui William James, dar adusă în actualitate de Kaplan) dintre atenţia 

involuntară şi atenţia voluntară. Ultima necesită concentrare şi efort. Activităţile noastre 

cotidiene, multe dintre ele desfăşurate în medii artificiale, necesită atenţie voluntară. În 

aceste activităţi suntem solicitaţi să ne concentrăm atenţia asupra unor informaţii care nu 

ne interesează, de aceea putem fi uşor distraşi şi e nevoie de efort pentru a menţine 

atenţia focalizată pe sarcină. Dimpotrivă, mediile naturale conţin numeroase elemente 

fascinante, elemente care ne suscită atenţia involuntară, atenţia concentrată fără efort 

mental. Din punct de vedere evoluţionist, suntem, practic, mai adaptaţi pentru procesarea 

informaţiilor din mediile naturale decât a celor din mediile artificiale.  
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Tendinţa de a căuta solitudine în natură ar avea, prin urmare, la bază nevoia de a 

găsi un spaţiu în care modalitatea principală de procesare a informaţiei să fie cea 

involuntară.  În concepţia lui Hammitt, evitarea necunoscuţilor în mediile naturale se 

explică prin nevoia de intimitate cu un număr redus de cunoscuţi sau prieteni şi prin 

nevoia de izolare sau îndepărtare de mediile care impun atenţie voluntară. 

Plecând de la viziunea aceasta şi raportându-se, de asemenea, la taxonomia 

tipurilor de privatitate propusă de Alan Westin, Hammitt a încercat să construiască un 

instrument psihologic cu ajutorul căruia să măsoare înclinaţia subiecţilor de a căuta 

solitudine în natură. Chestionarul iniţial avea 20 de itemi, cu scale Likert în șapte  puncte 

şi a fost administrat pe un lot de 109 studenţi. Subiecților li se cerea să evalueze 

importanța afirmațiilor din chestionar pentru trăirile în natură.   

Autorul american a constatat, în urma analizei factoriale, patru dimensiuni ale 

solitudinii în natură: mediul natural, libertatea cognitivă, intimitatea și individualismul. 

Cel mai important factor, mediul natural, se referă la faptul că spre a resimți solitudinea 

în natură, subiecții au nevoie să se afle într-un mediu natural ferit de intervențiile umane. 

Liniștea și pacea par să fie, alături de absența elementelor  artificiale, caracteristicile 

principale ale naturii veritabile, cea care poate asigura sentimentul solitudinii. Al doilea 

factor reunește itemi ca: „Libertatea de a-ți concentra atenția asupra aspectelor pe care le 

alegi tu însăți ”, ”Libertatea de a-ți alege acțiunile și felul în care îți petreci timpul”, 

”Libertatea de a-ți controla gândurile”. Intimitatea, evaluată de subiecți a treia ca 

importanță, se referă la beneficiile oferite de un grup de prieteni atunci când subiectul se 

află în mijlocul naturii dar și la dorința de a nu avea de -a face cu alte grupuri și la 

posibilitatea de a limita interacțiunea cu alții. În sfârșit, individualism ul, ultima 

dimensiune identificată de Hammitt, este legat de libertea persoanei în raport cu 

expectanțele și obligațiile  sociale. Solitudinea în natură nu este deplină dacă subiectul 

percepe presiunea normelor.  

Cercetătorul american a continuat explorarea empirică a dimensiunilor privatității 

în natură. De exemplu, chestionarea a 184 de vizitatori ai Great Smoky Mountains 

National Park cu ajutorul Wilderness Privacy Scale a confirmat analiza lui Hmmitt din 

1982, dar a condus la operarea unei distincții privitoare la dimensiunea libertate 

cognitivă: itemi ca „Libertatea de a-ți concentra atenția asupra aspectelor pe care le alegi 
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tu însăți”, ”Libertatea de a-ți alege acțiunile și felul în care îți petreci timpul” sugerează 

un aspect strict personal, o libertate cognitivă individuală, în vreme ce itemi de tipul 

”Libertatea de a-ți controla gândurile, indiferent dacă ești singur sau într-un grup”. 

”Libertatea de a alege când și în ce măsură vorbești și interacționezi cu ceilalți”, ”A fi tu 

însuți, liber de presiunea expectanțelor celorlalți” au impus crearea nui factor intitulat 

”libertate cognitivă socială”. Autorii cacestui studiu, Hammitt și Madden (1989) conchid: 

”Căutarea privatității în natură poate fi o strategie de coping prin care indivizii încearcă 

să optimizeze gradul de libertate de alegere care este atât de necesară pentru a avea liniște 

și pace sufletească. Datele noastre sugerează că privatitatea în natură reprezintă un mijloc 

prin care se obține libertatea cognitivă și nu libertatea socială.” (Hammitt și Mad den, 

1989, p. 300). 

Pe de altă parte, o cercetare întreprinsă de Dawson și Hammitt în 1996, având ca 

subiecți turiști din Adirondack Forest Preserve din statul New York, n-a regăsit gruparea 

itemilor în două tipuri de libertate cognitivă. Analiza factorială a răspunsurilor subiecților 

la cei 20 de iemi meniți să măsoare so litudinea și privatitatea în zonele naturale sălbatice 

a relevat cele patru dimensiuni descoperite de Hammitt în 1982: mediu natural, libertate 

cognitivă, intimitate și individualism.              

 

        


