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referitoare la statutul femeii; nu cred că dacă 
femeia stătea acasă şi avea grĳă de copii şi de 
casă, iar bărbatul muncea în sectorul public 
şi aducea bani, cuplul trebuia neapărat să 
dureze o viaţă. Cred că era şi o chestiune de 
mentalitate. O dată căsătoriţi, oamenii nu se 
gândeau să divorţeze; luau viaţa în piept aşa 
cum era, cu bune şi cu rele. Tot mentalitatea 
vremii făcea ca divorţul să fie stigmatizat, 
rău famat şi nu atât de liber şi uşor de 
obţinut ca în ziua de azi. Nu dădea bine să 
fii divorţat în contextul în care căsătoria era 
norma dominantă a epocii, sau şi mai rău să 
rămâi necăsătorit sau să fii părinte divorţat. 

b. fecunditatea ridicată. Familiile constituite în 
această perioadă au produs baby-boom-ul 
din perioada 1945-1965. Francezii au început 
să aibă mulţi copii imediat după sfârşitul 
celui de-al doilea război mondial. Nivelul 
de fecunditate a fost de 3 copii în medie pe 
femeie!

c. contractul între bărbat şi femeie. Specialiştii 
în problemele familiei i-au denumit pe 
soţi Domnul Câştigă-pâinea şi Doamna 
La Vatră (Acasă). Acest model de familie 
a fost dominant până prin anii 1970-
1975. Nu neapărat pentru faptul că toate 
femeile nu munceau în spaţiul public (nu 
erau angajate), ci pentru că munca lor nu 
le conferea drepturi proprii de protecţie 
socială. Ele erau recunoscute în primul rând 
ca soţii şi mame şi beneficiau de drepturi 
sociale derivate din cele ale soţilor. 
Începând cu anii ’80, cercetătorii francezi 

au vorbit tot mai mult de ,,moartea” familiei 
ca instituţie, o instituţie care se goleşte de 
substanţă, şi car nu mai poate garanta 
perpetuarea modelului familiei nucleare ce 
dominase ,,perioada glorioasă”. Cea mai scă-
zută rată de fecunditate întâlnită în Franţa în 
perioada de pace a fost de 1,65 în anul 1994. 
Numărul căsătoriilor a scăzut şi el foarte mult. 
Lumea a început să se căsătorească din ce în 
ce mai puţin. Dar acest lucru nu a împiedicat 
extinderea vieţii în cuplu sau coabitarea. De 
asemenea a devenit o modă ,,căsătoria de 
probă”. Coabitarea, care a înregistrat o creştere 

Daniel Coum (coordonator), La famille 
change-t-elle?, Ed. Erès, Ramonville Saint-
Agne, 2006, 136 pag.

Întrebarea care se pune încă de la începutul 
lucrării este dacă familia a suferit schimbări 
de-a lungul timpului şi dacă acest lucru este 
adevărat, în ce măsură s-au produs aceste 
schimbări. Pentru a răspunde la această între-
bare, grupul de cercetători a avut în vedere 
indicatorii demografici care privesc căsătoria,
divorţul, naşterile în afara căsătoriei, fecundi-
tatea unei familii. 

Trebuie precizat faptul că intervalul cercetat 
este perioada contemporană (de la 1945 până 
în zilele noastre). Avem de-a face, în opinia 
specialiştilor, cu două perioade distincte: 

-  cei 30 de ani glorioşi (1945-1975);
-  cei 30 de ani trişti (1975-2005).

Această periodizare se aplică foarte bine 
în materie de viaţă familială. Ea permite 
dezvoltarea ideii de declin a familiei şi îi incită 
pe nostalgici să idealizeze vârsta de aur a 
familiei imediat după terminarea celui de-al 
doilea război mondial. 

Caracteristicile familiei din ,,perioada glori-
oasă” ar fi următoarele: 
a. familia nucleară, redusă la un nucleu 

format din tată, mamă şi copii. Aceasta 
a fost familia fondată pe baza căsătoriei. 
Adevărul este că după război s-a înregistrat 
o abundenţă de căsătorii; niciodată nu s-au 
căsătorit atât de multe persoane şi atât de 
devreme! În aproape 8 cazuri din 10, aceste 
căsătorii au fost celebrate şi la biserică si deci 
considerate ca indisolubile. În interiorul 
acestei familii rolurile bărbatului şi al femeii 
erau foarte bine definite şi îi făceau pe soţi 
dependenţi unul de altul. Bărbatului îi 
revenea funcţia de ,,furnizor” (de bani), 
iar femeii cea de casnică şi de îngrĳire a 
familiei. Această interdependenţă între soţi 
era unul din motivele stabilităţii acestui 
model; statisticile arată că în perioada 1945-
1965 rata divorţurilor era foarte mică, sub 
10%. Personal, nu sunt de acord cu afirmaţia 
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spectaculoasă, proporţională cu scăderea 
numărului de căsătorii încheiate într-un an, 
a devenit treptat un adevărat mod de viaţă. 
Legat de acest fenomen, este şi numărul de 
copii născuţi în afara căsătoriei, care, evident, 
a înregistrat şi el o creştere semnificativă. Dacă 
între 1945 şi 1965 rata naşterilor ilegitime era 
de 6%, azi ea se ridică la 47%. Acest mod de 
procreare permite menţinerea fecundităţii la un 
nivel atât de ridicat în Franţa contemporană. 

Daniel Coum susţine ideea conform căre-
ia nu există nici un motiv care să ducă la 
concluzia că familia este sâmburele unui întreg 
lanţ de probleme. Dacă familia s-a schimbat şi 
s-a transformat nu este din cauză că modelul 
tradiţional s-a prăbuşit, ci datorită faptului că tot 
ceea ce a existat în imediata apropiere a familiei 
a suferit modificări. Societatea omenească este
într-o continuă schimbare şi atunci mi se pare 
firesc ca şi familia, care face parte integrantă din 
societate, să sufere anumite mutaţii. Schimbările 
familiale nu sunt altceva decât oglinda tran-
sformărilor generale ale societăţii. Mediul fami-
lial, condiţia părinţilor, condiţia adulţilor s-a 
schimbat radical. 

Cum putem interpreta aceste schimbări? Ne 
sunt propuse două puncte de vedere: primul 
susţine că punctul de pornire al schimbărilor îl 
constituie aspiraţia generală spre emancipare. 
Concepţia despre familie s-a schimbat pentru 
că noi toţi, în mod colectiv, am dorit aceste 
schimbări. Una dintre funcţiile esenţiale ale 
familiei tradiţionale era aceea de a garanta 
transmiterea patrimoniului material şi imaterial: 
casa, proprietăţile, bunurile materiale. Dar familia 

contemporană tinde să fie mai degrabă locul de 
formare al indivizilor şi al identităţilor. Este ceea 
ce sociologul François de Singly numeşte familia 
relaţională. 

În opoziţie, avem o altă opinie, susţinută 
şi de cunoscutul sociolog, Louis Roussel. 
Potrivit lui, dar şi altor cercetători, există 
familia contractuală, bazată pe înţelegerea care 
se formează la nivelul relaţiilor intime dintre 
soţi. Procesul este unul de dezinstituţionalizare 
a familiei, de închidere în sine, de refuzare a 
colaborării cu mediul înconjurător, ceea ce nu 
este benefic pentru membrii săi. 

Un alt punct de vedere insistă asupra ches-
tiunilor de inegalitate a destinelor şi a repre-
zentărilor. 

Cele două tendinţe, cea de emancipare şi cea 
de necesitate a instituţionalizării familiei converg 
totuşi spre un punct comun, şi anume, necesitatea 
de protecţie a familiei. 

Familia tradiţională a evoluat şi evoluează 
încă. Dar în acelaşi timp ea persistă, depăşeşte 
toate obstacolele apărute în cale, chiar dacă ia 
forme noi, uneori surprinzătoare. 

Dacă ţinem cont de faptul că lucrarea face 
parte din domeniul specific al sociologiei, 
ea trebuie citită cu mare atenţie de către 
antropologi, care nu sunt familiarizaţi în mod 
direct cu toate conceptele proprii sociologiei. 
Ea poate oferi idei noi în ceea ce priveşte 
tendinţele actuale ale familiei, dar recomand 
recitirea unor paragrafe (pag. 42; 73; 87;129) 
pentru o mai bună comprehensiune a frazelor 
şi o înţelegere corectă a termenilor. 

Dana-Maria Rus 

Jean-Claude Kaufmann, Sociologia cuplu-
lui, Presa Universitară Franceză, Paris, 
2003, 127 p.

Legătură efemeră sau uniune pentru toată 
viaţa? Iată întrebarea care se pune tot mai 
frecvent atunci când două persoane hotărăsc să 
devină un cuplu. 

Asemeni psihologului Daniel Coum care 
spune că familia s-a schimbat în prezent, şi 
Jean-Claude Kaufmann are o astfel de părere 
despre cuplu. El susţine ideea conform căreia 

cuplul a suferit mai multe transformări rapide 
şi profunde. Cuplul actual nu mai înseamnă 
ceea ce era el în trecut! 

Cercetările ştiinţifice asupra cuplului sunt 
deocamdată insuficiente, iar cele care există 
deja, sunt dispersate, deşi există o mare cerere 
socială de cunoaştere a acestui subiect. Fiecare 
doreşte să cunoască ABC-ul cuplului în cele 
mai mici amănunte pentru a-şi putea ameliora 
existenţa în cuplu. 

Putem studia cuplul din punct de vedere 
istoric, sociologic, antropologic, demografic etc. 
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atât amplifică cererile lor în estetică, cu cât 
femeile sunt mai frumoase (sau considerate ca 
atare), cu atât mai mult ele amplifică cererile 
lor sociale. Bărbaţi şi femei, ambii caută nu 
similitudini ci o complementaritate sexuală. 
(p. 11) Astfel în ceea ce priveşte calităţile 
personale, femeile din cercurile populare caută 
un bărbat ,,muncitor şi curajos” în timp ce 
bărbaţii îşi doresc să găsească o femeie ,,simplă 
şi grĳulie”. Privită de aproape, homogamia 
socială nu este nici pe departe totală, ea fiind 
marcată de o diferenţă sexuală: dacă bărbaţii 
şi femeile care se-aseamănă, se-adună, femeia 
se căsătoreşte în general cu un bărbat al 
cărui statut social este un pic m sus dacât al 
ei (hypergamie) (p. 11). Ajunşi la extreme, 
corespondenţa va fi problematică: bărbaţii cei 
mai defavorizaţi şi femeile cele mai bogate se 
căsătoresc greu (p. 12) deoarece găsirea unui 
partener care să facă faţă exigenţelor este mai 
dificilă! Cu toate că piaţa matrimonială devine 
în aparenţă tot mai deschisă şi mai fluidă, 
homogamia se menţine cu o anumită stabilitate. 
(p. 30) François De Singly afirma că decodând 
limbajul alegerii amoroase, partenerii dintr-un 
cuplu, viitori candidaţi la căsătorie vorbesc de 
homogamie fără să ştie. Dragostea îşi pierde 
azi tot mai mult din misterul său, criteriile 
sociale fiind foarte importante în alegerea unui 
partener. Din punct de vedere sociologic, însă, 
sentimentul amoros prezintă un paradox. Ne 
îndrăgostim înainte de toate pentru că aceasta 
ne place. Or, acest sentiment personal a devenit 
azi fundamentul legăturilor sociale, a intrat 
oarecum în sfera publicului. Ceea ce explică 
dublul caracter al cuplului contemporan: pe 
de-o parte mai atrăgător, mai integrator în 
relaţiile interpersonale, şi pe de altă parte, mai 
precar (p. 37) în relaţiile cu exteriorul. Dar ce se 
întâmplă dacă dragostea dispare? Aceasta este 
întrebarea intrinsecă pe care persoanele şi-o pun 
atunci când îşi aleg partenerul pentru căsătorie 
şi de multe ori pun în plan secund dragostea, 
iar pe primul loc interesele materiale. 

Structura cuplului a fost brusc şi profund 
bulversată de la sfârşitul anilor ’60. Numărul 
de divorţuri a crescut foarte mult, în timp ce 
numărul căsătoriilor s-a diminuat; uniunea 
liberă s-a generalizat, naşterile în afara căsă-
toriei s-au multiplicat, ca şi numărul familiilor 

Ceea ce ne propune autorul este perspectiva 
sociologică, bazată pe observaţii directe asupra 
unor cupluri, dar inspirată şi din lucrările care 
s-au scris deja pe această temă, lucrări criticate 
de autor pentru că, spune el, sunt construite 
aproape toate după aceeaşi schemă: observaţii 
concrete asupra diferenţelor de înţelegere 
dintre bărbat şi femeie şi lipsa explicaţiilor 
de fond, reduse la una singură – diferenţa de 
natură între bărbat şi femeie. 

Alegerea partenerului este primul pas în 
formarea unui cuplu. Două anchete făcute în 
Franţa la un interval de 25 de ani (prima în 
1959, iar cea de-a doua în 1984) confirmă de 
fapt aceeaşi idee, tradusă în proverbul ,,cine 
se-aseamănă, se-adună”. Adică persoane care 
lucrează în domenii apropiate sau sunt din 
aceeaşi categorie socială vor forma cuplurile. Şi 
autorul dă câteva exemple: artizanii îşi cuplează 
copiii cu copii de artizani, comercianţii cu 
comercianţi, inginerii cu ingineri, institutorii cu 
institutori, muncitorii calificaţi de tip industrial 
cu muncitori calificaţi de tip industrial, 
muncitorii calificaţi de tip artizanal cu muncitori 
calificaţi de tip artizanal, muncitorii necalificaţi 
de tip industrial cu muncitori necalificaţi de tip 
industrial etc. (p. 6) 

Prima anchetă a fost condusă de Alain 
Girard, iar cea de-a doua de Michel Bozon 
şi François Héran. O altă concluzie care se 
desprinde din ambele anchete: aproape în 
unul din două cazuri bărbatul şi femeia ce 
formează un cuplu sunt încă azi, născuţi în 
acelaşi departament, endogamia este deci 
destul de accentuată încă şi la momentul celei 
de-a doua anchete. Cât despre homogamia 
socioprofesională, deşi ea tinde să se diminueze 
foarte lejer, se poate vorbi de o simplă 
alunecare de criterii, meseria devenind mai 
puţin discriminatoare decât nivelul salariului, 
sau poziţia socială, sau afinitătile culturale. (p. 
6) Dacă cercetarea proximităţii este frecventă în 
alegerea partenerului, ea nu este unică, ci din 
contră: cercetarea diferenţelor este poate la fel de 
importantă. Este recunoscut faptul că un bărbat 
şi o femeie nu se vând pe piaţa matrimonială în 
acelaşi mod. Bărbaţii pun la înaintare profesia 
lor şi capitalul economic, pe când femeile 
aspectul lor fizic şi în plan secund competenţele 
relaţionale. Cu cât bărbaţii sunt mai bogaţi, cu 
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monoparentale şi cel al persoanelor care 
trăiesc singure. În 10 ani (1975-1985) numărul 
căsătoriilor a scăzut cu 30% în Franţa, iar cel 
al naşterilor în afara căsătoriei s-a multiplicat 
cu 2,5. Concluzia este netă: cuplul a devenit o 
realitate dintr-o dată mai puţin instituţionalizată 
şi mai puţin stabilă, încercările de viaţă în doi 
nonconformiste, schimbările de parteneri, ieri 
excepţionale, au devenit dintr-o dată legitime 
(p. 49).

Căsătoria, cea pe care au cunoscut-o 
vechile generaţii (act fondator al cuplului, 
fixat pe alegerea personală a partenerilor 
dar constituit dintr-o ceremonie publică de 
legitimare a uniunii, încadrat într-un anumit 
interval de timp ce marca fără tranziţie tre-
cerea spre starea adultă) este o construcţie 
istorică relativ recentă. (M. Bozon). Vârsta sa 
de aur s-a situat în sec XIX, şi apoi a început 
să-şi piardă din intensitate, uneori fiind chiar 
golită de substanţă. Cuplul începea mai demult 
prin căsătorie, care pecetluia destinul de la 
începutul vieţii în doi. El era o instituţie de 
neclintit, fondatoare; apoi el a devenit un act 
voluntar şi gratuit (putem foarte bine să trăim 
în cuplu fără să ne căsătorim niciodată).Totuşi 
mariajul contemporan păstrează în el o forţă 
secretă pe care trebuie să ştim să o înţelegem. 
(p. 84) El cristalizează o mutaţie interioară. 
Este îndeaproape legat de proiectul parental, 
de dorinţa de a trece de la cuplu la familie, 
de a se stabili pentru mult timp împreună. 
Este mai ales o voinţă de a închide viitorul în 
acest angajament, de a preîntâmpina ruptura 
întotdeauna posibilă. (p. 84) Căsătoria a devenit 
astăzi indicatorul simbolic al unei treceri. Şi 
simbolurile nu funcţionează bine decât dacă 
sunt înrădăcinate într-o lungă tradiţie. (M. 
Segalen) De aceea, cu toate că este modern şi 

personalizat în câteva detalii, mariajul rămâne 
şi trebuie să rămână un adevărat mariaj. În 
acest mod numai, emoţia va fi intensă, iar 
evenimentul, cu o forţă surprinzătoare, va 
marca schimbarea identităţii. (p. 85) 

Cunoştinţele asupra bunei funcţionări a 
unui cuplu sunt necesare deoarece el nu mai 
este o instituţie în care se intră pentru toată 
viaţa fără ca cei implicaţi să-şi pună prea multe 
probleme; a devenit treptat un sistem complex 
în care schimbările intervin pe parcurs. 

Cunoaşterea cuplului de astăzi este impor-
tantă în egală măsură şi datorită faptului că ea 
atinge unele chestiuni majore ale funcţionării 
globale a societăţii noastre, cum ar fi legătura 
socială, deoarece legătura conjugală reprezintă 
un segment primordial al legăturii sociale 
în ansamblul său. Un alt aspect atins este 
identitatea: societatea actuală, fondată pe 
responsabilitatea individuală impune fiecăruia 
operarea unor alegeri dintre cele mai diverse 
precum şi construirea propriei identităţi, 
construcţie care se elaborează în compania 
şi sub supravegherea persoanelor celor mai 
apropiate. Această exigenţă identitară este cea 
care explică în principal faptul că cerem atât 
de mult de la cuplu, că suntem atât de uşor 
insatisfăcuţi de o uniune, că munca de punere 
în practică şi de menţinere a unui cuplu poate 
fi atat de dificilă. (p. 125-126)

Cuplul din ziua de azi este tot mai greu 
de construit pentru că nu mai suntem deloc 
satisfăcuţi de o semifericire, persoanele impli-
cate îşi doresc totul sau nimic de la o relaţie… 
Autorul ne invită la reflecţii serioase asupra 
existenţei actuale şi viitoare a cuplului!

Dana-Maria Rus 

***

Jean-François Dortier (coord.), Familia. 
Permanenţă şi metamorfoze, Editura Ştiinţe 
Umane, Auxerre, 2002, 310 p.

Tatăl, mama şi copiii: iată care era modelul 
de referinţă al familiei occidentale în anii 1960. 
Familia de tip nuclear ce aduna sub acelaşi 

acoperiş părinţii şi copiii lor, a fost, imediat 
după al doilea război mondial, norma morală 
şi situaţia de fapt cel mai des întâlnită. Făceau 
excepţie de la această regulă doar starurile de 
cinema cu capriciile lor (uniuni şi divorţuri 
repetate), artiştii boemi şi marginalii societăţii 
care nu reuşeau să-şi întemeieze o familie de 
lungă durată. 
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Modelul familiei tradiţionale este în pericol 
în zilele noastre. Creşterea brutală a numărului 
de divorţuri a fost prima etapă în acest proces 
de declin al familiei. Dacă în anul 1965 numărul 
divorţurilor era de 30.000/ an (în Franţa), în 
1990 se vor înregistra 110.000 divorţuri /an. 

Paralel cu rata divorţurilor, a crescut numă-
rul ,,uniunilor libere”. Expresia este foarte 
potrivită pentru ceea ce ea presupune: partenerii 
locuiesc împreună, dar fiecare rămâne liber, fără 
angajamente scrise sau implicări emoţionale 
foarte puternice. Personal, nu cred că ar trebui 
făcută atât de multă vâlvă pe seama acestor 
uniuni, pentru că în acest mod, cercetătorii 
contribuie involuntar la mediatizarea acestui 
tip de coabitare şi chiar la creşterea numărului 
de uniuni de acest gen. 

Căsătoria nu este o ,,normă socială rigidă” 
(p. 3), aşa cum o numeşte autorul, dacă ea 
este bazată pe sentimente reale de afecţiune 
şi iubire reciprocă! Dar noua generaţie de 
tineri care nu vrea ,,să se lege de mâini” (p. 5) 
percepe greşit căsătoria, ca şi cum aceasta ar fi 
antidotul dragostei. Statisticile arată că în anul 
2000 concubinii nu reprezentau decât 20% din 
numărul cuplurilor; însă pentru tranşa de vârstă 
20-40 de ani, procentul era mult mai ridicat. 
Aceasta se poate traduce că în acest interval, 
persoanele preferă să trăiască în uniuni libere, 
decât să contracteze o căsătorie. Nu de puţine 
ori din aceste uniuni libere se dezvoltă cupluri 
stabile care dau naştere copiilor (naşterile în 
afara căsătoriei). 

Divorţurile şi rupturile concubinajelor au 
condus la înmulţirea familiilor monoparentale. 
În spatele acestui termen se ascunde o realitate 
dură: pentru marea majoritate a cazurilor este 
vorba despre o mamă care locuieşte singură 
cu copiii. 16% din numărul total de familii 
franceze sunt azi în această situaţie. 

La toate acestea se mai adaugă şi creşterea 
numărului de persoane care trăiesc singure: 
bărbaţi sau femei, celibatari sau divorţaţi, 
numărul lor ajunge la 20% din totalul 
populaţiei. La Paris acest procent este încă 
şi mai ridicat. Am preluat aceste procente 
pentru că le consider importante în indicarea 
dificultăţii de formare şi menţinere a unui 
cuplu timp îndelungat. 

Creşterea numărului divorţurilor, a uniu-
nilor libere sau a celibatului nu înseamnă 

,,moartea familiei” (p. 7) ci doar faptul că ea se 
reînnoieşte în permanenţă. În anii ’80 a apărut 
familia recompusă. Aceasta nu este o invenţie 
recentă a istoriei. A fost des întâlnită în secolul 
XIX şi la începutul secolului XX. Poate că nu a 
fost atât de intens mediatizată ca în prezent…
Datorită maladiilor sau războaielor, mortalitatea 
era foarte ridicată şi atunci atât văduvii cât şi 
văduvele hotărau să se recăsătorească pentru 
a putea trece mai uşor peste dificultăţile vieţii. 
Autorul avansează chiar ideea conform căreia 
la un moment dat se propunea ca familiile 
recompuse să fie o regulă şi nu o excepţie, însă 
nu aduce argumente suplimentare. 

Familia contemporană este marcată şi de o 
altă amprentă, atât de impunătoare în trecut, şi 
anume scăderea autorităţii parentale. Familia 
tradiţională era asemănată cu un mic sistem 
politic în care tatăl era ,,despotul luminat”. 
Uneori această putere era atribuită femeii; 
oricum, unul dintre părinţi îl domina pe celălalt 
şi asigura autoritatea în cadrul familiei. Dar 
acest lucru se va schimba în anul 1968 când va 
începe emanciparea femeii dar şi a copiilor. 

Astăzi, în plan teoretic, dar mai ales 
practic, familia se vrea egalitară şi democratică. 
Egalitară deoarece bărbatul este din punct de 
vedere juridic egalul femeii, iar copiii, fără a fi 
egali adulţilor, sunt consideraţi mici cetăţeni în 
această ,,Republică familială”. 

Democratică deoarece deciziile familiale 
(cumpărături, petrecerea vacanţelor etc.) sunt 
bazate pe dialog, pe negocieri, şi adesea, pe 
concesii din partea membrilor unei familii. 
Comunicarea ca şi ascultarea între părinţi şi 
copii sunt cuvinte de ordine în educaţia din 
interiorul unei familii. Iar anchetele arată că 
acest dialog între generaţii este departe de a fi 
un mit ; el chiar există. 

Cert este că avem de-a face cu o bulversare 
a ordinii familiale în prezent. Autorul identifică 
mai multe cauze care au dus la augumentarea 
numărului divorţurilor, la scăderea autorităţii 
tatălui asupra familiei, la încetăţenirea 
uniunilor libere:
1. munca salariată a femeilor care le-a eliberat 

de sub tutela financiară a soţilor; 2/3 din 
numărul total al divorţurilor sunt cerute 
azi de către femei!! Mişcările feministe au 
însoţit acest proces. Relaţia între activitatea 
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femeilor şi emanciparea lor nu este mecanică. 
De multe ori, divorţul precede reluarea 
activităţii de către femei. 

2. creşterea nivelului de viaţă care permite ca 
familia de azi să fie eliberată de constrângerile 
financiare. Alocaţiile familiale, ajutorul acor-
dat femeilor singure, pensia alimentară pen-
tru copii oferă multiple posibilităţi pentru o 
destrămare rapidă a familiei. Divorţul, care 
era altădată un lux, privilegiu al claselor 
bogate, este astăzi foarte uşor de obţinut. 

3. contestarea puterii patriarhale şi a autorităţii 
în general, este o altă tendinţă puternică ce 
a marcat cea mai mare parte a instituţiilor 
sociale: întreprinderi, şcoală, stat. 

4. desacralizarea căsătoriei duce şi ea la fragi-
litatea legăturii familiale. Sociologii folosesc 
termenul de ,,dezinstituţionalizare” pentru 
a descrie pierderea autorităţii unei instituţii 
cum este familia. 

5. mulţi cercetători consideră că desfacerea 
legăturii matrimoniale se produce datorită 
unei creşteri irevocabile a individualismului. 
Dorinţa de autonomie, de trăire a vieţii 
fără nici un fel de piedici contribuie la 
destabilizarea legăturii familiale care presu-
pune adesea renunţarea la sine. Cum nu 
mai vrem să ne sacrificăm propria viaţă 
pentru copii sau pentru că aşa o cer normele 
sociale şi morale, viaţa de familie trebuie 
să se petreacă în respectul autonomiei 
fiecăruia. Emanciparea femeii, găsirea 
unui loc de muncă, dezinstituţionalizarea, 
individualismul, toate aceste motive sunt 

combinate şi se întrepătrund încercând să 
explice bulversările familiale. Legislaţia s-a
adaptat şi ea moravurilor. Simplificarea 
procedurilor de divorţ, ajutorul acordat 
familiilor monoparentale, legislaţia asupra 
cuplurilor homosexuale favorizează canali-
zarea spre noi structuri familiale, dar nu 
spre destrămarea (definitivă) a familiei. 
Relaţiile afective din cadrul familiei, logica 

sentimentelor par să nu mai fie cele ştiute 
în trecut, sunt parcă împotriva normelor 
şi a legilor nescrise care guvernau familia 
tradiţională. Se conturează tot mai mult un nou 
model familial, numit de François de Singly 
,,familia relaţională”. Aceasta nu înseamnă 
nerespectarea unor norme, ci configurarea 
altora noi cum sunt autenticitatea şi autonomia. 
Dacă în trecut era ruşinos să divorţezi, astăzi 
nu este bine să continui să trăieşti lângă cineva 
pe care nu îl mai iubeşti. Etica autenticităţii 
impune acest lucru. Această familie egalitară 
trebuie să respecte şi principiul autonomiei: 
fiecare partener este liber să-şi petreacă timpul 
liber şi în afara familiei, să iasă cu prietenii fără 
a-şi lua şi partenerul/ partenera de viaţă cu el, 
să aibă activităţi în afara familiei etc. 

Ataşamentul, dragostea, afectivitatea, con-
cepte rezervate până acum studiului psiho-
logilor, vor deveni obiect de studiu şi pentru 
sociologi. Barierele disciplinare vor fi astfel 
depăşite şi familia va fi tot mai mult studiată 
pluridisciplinar şi interdisciplinar.

Dana-Maria Rus

Michel Fize, La Famille, Editions Le 
Cavalier Bleu, Paris, 2005, 124 p.

 ,,La famille c’est la première des sociétés 
humaines.”

Autorul este în prezent sociolog la CNRS 
(Centrul Naţional de Cercetări Sociologice), mai 
exact la Centrul de Etnologie franceză şi un bun 
specialist în problemele adolescenţei, ale tinereţii 
şi ale familiei. În lucrarea sa dedicată familiei, 
el încearcă să descrie pentru cititori evoluţiile 

***

familiei în timp, considerată un refugiu în trecut, 
dar atât de instabilă şi multiplă azi, cu semnale 
regulate ce anunţă dispariţia sa, şi totuşi, ca un 
paradox, ea rămâne prezentă în toate timpurile 
sub diferite forme.

Termenul ,,familie” a apărut în limba 
franceză în secolul XVI. În sens restrâns, el face 
referire la persoanele care trăiesc/locuiesc în 
comun, şi, în special, tatăl, mama şi copiii. În 
sens lărgit, termenul desemnează ansamblul 
de persoane legate între ele prin căsătorie, 
prin filiaţie şi, uneori, chiar prin adopţie.
Într-un sens şi mai larg, familia se defineşte ca 
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Din punct de vedere istoric, căsătoria este 
actul fondator al familiei. Cel puţin Codul civil 
francez susţine această idee: familia începe prin 
căsătorie. Aceasta era concepţia tradiţională. În 
Evul Mediu biserica catolică a impus modelul 
căsătoriei pe viaţă, plasată sub semnul castităţii 
soţilor şi al protecţiei patrimoniului. În ciuda 
acestor principii impuse, relaţiile extraconjugale 
şi naşterile ilegitime nu au fost nici pe departe 
rare (mai ales în rândurile nobilimii). Pe toată 
durata Evului Mediu, căsătoria era norma 
socială predominantă; cine nu era căsătorit, 
nu putea fi considerat adult şi nu putea să 
aparţină pe deplin unei comunităţi. Celibatul 
era rău famat. La începutul secolului XX, încă, 
toate familiile erau întemeiate pe căsătorie şi 
aveau ca autoritate primară, soţul/tatăl; astăzi 
configuraţiile familiale sunt multiple, iar 
puterea în sânul familiei ia diferite forme. (p. 
24) Scăderea numărului familiilor tradiţionale 
în favoarea noilor forme şi structuri domestice 
îi conduce pe unii specialişti să vorbească de 
aşa-numita ,,criză a familiei”. În Franţa anilor 
2000, spre exemplu, modelul căsătoriei este 
puternic zdruncinat: 1 cuplu din 3 (1 din 2 
chiar, la Paris) nu rezistă o viaţă împreună, se 
prăbuşeşte.(p. 30) Statisticile arată că, după 4 
ani de căsătorie, se înregistrează cele mai multe 
divorţuri. Prima cauză o constituie pierderea 
sentimentelor de dragoste pentru partener/ 
parteneră… Întrebarea mea este: atunci de 
ce se mai căsătoreşte lumea? dacă în 4 ani 
sentimentele dispar… Părerea mea personală 
este că sentimentele adevărate şi profunde nu 
se pot pierde în aşa scurt timp! Dar lăsând la 
o parte reflecţiile, un lucru este cert: numărul 
persoanelor care se căsătoresc în prezent este 
mai mic decât în trecut. Pe lângă faptul că 
numărul căsătoriilor este în continuă scădere, în 
Franţa, ele sunt din ce în ce mai târzii. Autorul 
oferă şi câteva date revelatoare în acest sens: 
dacă vârsta medie la prima căsătorie era în 1979 
de 22,4 ani pentru femei şi de 24,5 ani pentru 
bărbaţi, în prezent aceste limite se situează în 
jurul valorilor de 29 ani pentru femei, respectiv 
32 ani pentru bărbaţi. 

Capitolul ,,Familie şi viaţă privată” pune 
în discuţie rolul copiilor în viaţa unei familii. 
Într-o perioadă încărcată de atâtea şi atâtea 
dificultăţi materiale, economice şi sociale, 

succesiune de indivizi care provin unii din alţii, 
din generaţie în generaţie. 

Familia este o experienţă trecută, prezentă 
sau viitoare. Deşi este tot mai incertă şi mai 
instabilă în ziua de azi, familia persistă, continuă 
să existe, în ciuda tuturor previziunilor sumbre 
ale specialiştilor demografi şi antropologi care 
prevăd sfârşitul ei. Ea este mai veche decât 
istoria însăşi. Este o creaţie umană cu multiple 
feţe, variind în formele sale şi în modalităţile 
ei de existenţă. Raporturile între membri nu 
au fost date o dată pentru toţi, ele se disting, 
uneori chiar radical, de la o comunitate la alta. 

Istoricul André Burguière a arătat într-una 
din lucrările sale cum, de la sfârşitul Evului 
Mediu, familia restrânsă s-a impus într-o 
mare parte a Europei, şi în Franţa, în regiunea 
nordică a Loirei. În partea sudică, în revanşă, 
familia de sorginte a fost dominantă: o familie 
ce trebuia să dăinuie în timp, în care primul 
dintre copiii căsătoriţi trebuia să rămână să 
locuiască cu părinţii pentru a exploata şi folosi 
proprietatea familiei. Începând din secolul XIX 
familia nucleară s-a impus aproape peste tot. 
Familia lărgită este în recul în momentul de 
faţă, peste tot în Europa. Indiferent de forma pe 
care o are şi de modalităţile de organizare şi de 
funcţionare ale sale, familia ramâne o realitate 
universală (p. 20) şi cred eu, va exista atât cât 
planeta va exista. Nimeni şi nimc nu o va putea 
zdruncina într-atât încât să dispară cu totul, 
oamenii se vor naşte, vor trăi şi se vor căsători 
în continuare!

Lucrarea nu este de mare amploare, ceea 
ce confirmă încă o dată provebul care spune 
că nu cantitatea face calitatea, dar este foarte 
bine structurată după părerea mea, având trei 
capitole mari, fiecare cu subcapitolele sale, 
foarte bine rezumate în câte o idee principală, 
un mic subtitlu, la începutul fiecărui subcapitol, 
ce exprimă întreaga idee, prezentată apoi pe 
larg în paginile aferente subtitlului. 

,,Familie şi societate”, primul capitol al 
lucrării, stabileşte locul familiei în societate, 
ponderea familiei restrânse şi reculul familiei 
lărgite, pune în discuţie legile privitoare la 
familie şi oferă câteva date despre numărul 
familiilor în Franţa ultimilor 30 de ani. (p. 20-21; 
29; 30;31;33) După părerea mea aceste date ar fi 
trebuit corelate cu date din alte ţări europene pt 
a avea o relevanţă mai mare. 
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familia este percepută în primul rând ca un 
loc de refugiu, apoi ca o asigurare împotriva 
singurătăţii, un răspuns la insecuritatea 
financiară sau la prelungirea studiilor pentru 
tinerii din unele familii. (p. 52) Aşa după 
cum arăta şi Claude Lévi-Strauss, familia se 
compune din interdependenţa a trei raporturi: 
raportul între soţi (conjugal), raportul dintre 
fraţi şi raporturile dintre părinţi şi copii. O dată 
cu naşterea copiilor, un cuplu se transformă 
într-o adevărată familie în care ambii parteneri 
trebuie să-şi asume rolul de părinte pentru 
toată viaţa, chiar şi atunci când, din cauza 
repetatelor divergenţe, cuplul se desparte. 

Este discutat de-asemenea tot în acest 
capitol şi locul sentimentelor în viaţa unei 
familii. După opinia majorităţii francezilor, 
familia este locul privilegiat al dragostei. (p. 
63) Dar trebuie privit cu foarte multă precauţie 
şi acest sentiment deoarece excesul de dragoste 
are şi el pericolele lui! Acest sentiment poate fi 
deturnat, conştient sau nu: este faimosul ,,şantaj 
al dragostei” despre care vorbeşte Gérard 
Mendel. Căsătoria actuală este foarte sensibilă, 
foarte fragilă atunci când dragostea dispare 
încetul cu încetul. Caracterul insuportabil al 
vieţii comune poate să deschidă uşile spre 
derive de orice fel. În societatea europeană, 
cea mai cunoscută dintre deviaţii este, din 
nefericire, ,,violenţa conjugală”. (p. 66)

În decursul istoriei, familia s-a transformat 
într-o ,,fabrică de amoruri”(p. 67), durabile sau 
incerte, rezonabile sau fuzionale. A se iubi sau 
a spune că două persoane se iubesc, a iubi pe 
celălalt, a fi iubit…realităţile amoroase sunt 
de-a dreptul inepuizabile. (p. 67) Şi autorul 
are dreptate, căci fără dragoste, un cuplu nu 
poate rezista. Sigur că o dată cu trecerea anilor 
într-o căsătorie dragostea se transformă, dintr-
una arzătoare şi înfocată la început, ea devine 
pe parcurs afecţiune şi susţinere reciprocă, 
pierzându-se pasiunea iniţială. 

Ultimul capitol, ,,Familia în pericol?” lasă 
loc reflecţiilor asupra familiei contemporane. 
Autorul se interoghează asupra pericolelor 
care pot interveni într-o familie sau în procesul 
de constituire a acesteia. Căci familia trebuie să 
fie un loc privilegiat de comunicare. Ori această 
comunicare presupune înţelegere; ea vizează 
esenţialul; ea este cea care deschide dialogul. 
(p. 94) 

Pericolele care ameninţă în mod real familia 
actuală sunt:
- declinul demografic. Rata de fecunditate în 

Europa a scăzut de la 3,5 la 1,5 în medie. 
 Pentru a fi cu adevărat o familie, e nevoie de 

copii: şi nu doar unul singur, ci statisticile 
arată că 2,1 ar fi numărul optim pentru a 
asigura reînnoirea generaţiilor. În Franţa, 
la ora actuală, rata fecundităţii este de 1,9 şi 
este una dintre cele mai ridicate din Europa. 
Politica familială în această ţară este de a 
avea trei copii/ familie, iar statul acordă 
un ajutor consistent până la majorat, doar 
pentru aceste familii. 

- problemele financiare. Acestea au drept 
urmare luarea unor măsuri de precauţie în 
creşterea numerică a unei familii. 

- închiderea sa faţă de lume. Familia restrânsă 
(tată, mamă, copii) tinde să vadă doar 
interesele sale proprii şi are uneori tendinţa 
de a ignora semenii, chiar rudele apropiate, 
de a se ,,debarasa” chiar, de membrii în vârstă 
pentru a-i lăsa în case de bătrâni, chiar de a-i 
dispreţui pe străini. Este acel ,,egoism familial” 
după expresia lui André Gide. (p. 112) 
Ceea ce se poate desprinde din cartea 

lui Michel Fize este faptul că familia a fost 
întotdeauna prezentă în toate locurile şi în 
toate timpurile. Nu este ,,terminată”, încă, ea 
renaşte fără încetare, doar că ia forme diferite 
şi o nouă stare de spirit de fiecare dată. Familia 
se schimbă, dar acesta nu este un lucru inedit, 
familia s-a schimbat dintotdeauna, odată cu 
schimbarea societăţii. Auguste Comte spunea 
că forţa familiei rezidă tocmai din solidaritatea 
membrilor săi şi din reproducerea socială 
pe care o asigură. Familia este o instituţie 
imbatabilă. (p. 115)

Sunt întru totul de acord cu afirmaţia de 
final a autorului cum că fiecare dintre noi e 
conştient în momentul actual că, într-o lume 
ostilă şi ultracompetitivă, a fi/ a trăi fără familie 
este o încercare insuportabilă, care deschide 
porţile excluderii atât din mediile sociale, cât 
şi din cele economice sau culturale. Familia 
este o prezenţă continuă; este liantul dintre 
trecut şi viitor. Problema genealogică actuală 
se traduce prin dorinţa de a facilita  hiard in  o 
mai bună identitate familială. Îmbunătăţirea 
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acestei identităţi este una dintre preocupările 
permanente ale sociologilor şi ale cercetătorilor 
din domeniul antropologiei istorice. Familia 
face parte din peisajul social cotidian şi 
poate  hiard in patrimoniul nostru uman (p. 
118), trebuie doar să ştim cum să o menţinem 

şi apărăm în această lume supersofisticată şi 
ultraperformantă. 

Fără a avea o familie şi a vieţui în cadrul 
ei, nu vom putea rezista ca specie superioară a 
Planetei! (părere strict personală!!!)

Dana-Maria Rus 
***

Dan Horia Mazilu, O istorie a văduvelor sau 
despre istorie la feminin, Editura Polirom, 
Iaşi, 2008, 552 pp.

O istorie a văduvelor sau despre istorie la 
feminin reprezintă o lucrare care poate fii 
etichetată în multe feluri: o istorie de gen, o 
lucrare de pionierat în spaţiul istoriografic 
românesc, o microistorie dacă vreţi, 
şi cu toate acestea nu putem epuiza 
registrul referinţelor posibile. Se 
poate spune însă fără exagerare că 
Dan Horia Mazilu a lăsat în urma sa o 
carte de mare actualitate, inedită atât 
prin conţinut cât şi prin metodologia 
uzitată în concordanţă cu cele mai 
recente producţii istoriografice de 
gen, lucrare ce vine să-i întregească în 
chip tragic remarcabila-i operă. 

Iată ce spunea referitor la motivaţia alegerii 
subiectului acestei cărţi autorul într-unul dintre 
ultimele sale interviuri acordate: “Istoria femeii 
(jumătate din omenire şi, ca urmare, «din istorie», 
în genere) a eliminat semnul «absenţei sexului» din 
preajma istoriografiei (o absenţă ce însemnă, de fapt, 
dominanta masculinului) şi a plasat sexul («genul») 
lângă celelalte categorii – popor, clasă, meserie etc. 
– cu care operau învăţaţii. Cartea de faţă vrea să 
reprezinte o secvenţă (alcătuită precumpănitor cu 
uneltele istoricului literaturii) dintr-o posibilă (şi 
necesară, imperios necesara chiar) istorie a femeii 
(pe care exegeţii noştri n-o pot amina la nesfârşit) 
în spaţiul românesc în vremeaBveche”. Am 
putea adăuga la acestea faptul că este o istorie 
specială a femeii întrucât nu abordează această 
categorie în totalitatea sa ci se apleacă asupra 
celor mai „nefericite” dintre femei, văduvele 
– cu un statul aparte în orice comunitate şi-n 
orice perioadă istorică, generând fireşte o serie 
de probleme şi atitudini specifice.

Concepută într-o manieră hexagonală, per-
fect echilibrată, „istoria văduvelor” analizează 
metodic diferitele ipostaze prin care „marea 
istorie” s-a intersectat la un moment dat de 
destinele individuale ale unor femei mai 
mult sau mai puţin cunoscute posterităţii. 
Aceasta deoarece, de-a lungul istoriei, femeia a 
constituit o „prezenţă palidă” ce şi-a adjudecat 
atribuţiile casnice, şi deci spaţiul privat, prin 

raportare la bărbat, mandatarul 
exclusiv al atribuţiilor publice şi 
întruchiparea simbolică a întregii 
sale familii. Acestea intră în scenă, 
prinzând viaţă, abia în momentul în 
care continuă o lungă moştenire lăsată 
de o familie ilustră rămasă fără capul 
familie; altfel spus, „nenumitele” 
conservă „avantajele hipergamiilor”. 
Meritul acestei cărţi constă tocmai 
în faptul de a fi surprins imaginea 

văduvelor în istorie, imagine exemplificată şi 
transpusă la realităţile medievale româneşti. 
Mai mult, autorului a surprins (graţie unei 
vaste documentaţi) atât cadrul legislativ, ideal 
cu privire la îndatoririle femeilor din „anul 
jelii”, cât şi comportamentului real, adică 
poziţia efectivă şi rolul pe care-l jucau văduvele 
în societatea acelor vremuri.

Cartea captivează cititorul prin limbajul 
pitoresc uzitat, dacă ar fi să ne referim numai 
la titlurile inspirat alese ale capitole ce fac 
din cuprins un veritabil rezumat. Din cuprins 
spicuim: I. O „istorie a femeilor” fără văduve?, II 
Văduvele în istorie, III„Anul jalii”, IV Văduvele 
între ceilalţi, V „În rai”, şi VI Puterea domnească în 
gingaşele mâini de femeie. Este aşadar o structură 
hexagonală ce păstrează o simetrie perfectă a 
subiectului acoperind în acelaşi timp un larg 
evantai de problematici conexe subiectului în 
măsura în care sursele i-au permis. O lectură 
fascinantă ce poate fi anticipată chiar şi numai 
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din urmărirea subcapitolelor care se înşiruie 
într-un rezumat pe scurt al cărţii deschizând 
însă numai apetitul şi curiozitatea esenţa 
cărţii.

Primul şi cel mai restrâns capitol vine 
să răspundă nedumeririi autorului faţă de 
excluderea vizibilă a femeilor din istoriile 
orientale şi occidentale. Contrar părerii cvasi-
generale, învăţaţii nu le-au uitat pe femei ci 
acestea s-au autorefugiat într-o „solitudine 
postconjugală”. Cel mai reprezentativ este în 
acest sens exemplul Bizanţului care a preluat 
în mare parte concepţiile sfinţilor părinţi Ioan
Gură de Aur, Augustin şi Pavel. Aflăm astfel, 
o altă parte mai puţin sumbră a văduviei 
constând în sprĳinul susţinut acordat de 
Biserică şi în ţelul nobil de protejare a acestora 
de către cavalerii Apusului. Pentru obţinerea 
acestor „beneficii” însă văduvele erau nevoite 
să ducă o viaţă castă, fără pată, fiind adesea 
incluse alături de orfanii lor în mănăstiri, 
şi constrânse astfel să nu se recăsătorească 
pentru a putea rămâne fidele „credinţei celei 
dintâi”(primului soţ).

În al doilea capitol avem prezentată o ima-
gine de ansamblu al văduvelor, care - într-o 
societate în care războaiele, intrigile de curte 
şi complotul se practicau pe scară largă - fiind 
adesea şi mult mai tinere decât soţii decedaţi, 
reuşeau să supravieţuiască partenerul într-un 
număr destul de însemnat. Oarecum speculativ 
este subcapitolul în care se vorbeşte despre 
amestecul Doamnelor în unele „morţi ciudate”, 
statutul de „văduvă autodeclarată” fiind un fapt 
cu o existenţă reală totuşi. O perspectivă nouă 
a aduce şi inventarul gesturilor, veşmintelor 
şi glasurilor văduvelor. O întreagă galerie de 
picturi, portrete, broderii sau miniaturi stau 
mărturie în acest sens alături de lăzile de zestre 
care conţineau întotdeauna între articolele de 
garderobă şi straiul cernit al văduvei. 

Cele mai cuprinzătoare capitole sunt cele 
dedicate modului specific de comportare a 
văduvei în societate. În „anului jelii” prin-
cipala îndatorire a oricărei văduve consta în 
proclamarea gloriei celui mort dincolo de 
mormânt fără a face „economie” de lacrimi, 
mai mult însă de ochii lumii deoarece în 
realitate majoritatea „rămâneau în gineceu” şi 
„se plimbau prin grădini” (aluzie la practica 

recăsătoriei văduvelor cu rudele răposatului 
soţ). Autorul reia şi ilustrează sintagmă 
„văduvei vesele” căreia adesea „îi fugeau ochii 
şi pe de lături” iar uneori „călcau strâmb”. O 
altă ipostază, a văduvei cap de familie rămasă 
nemângâiată de pierderea soţului şi nevoită 
să gestioneze singură problemele cotidiene, 
cum sunt educaţia şi căsătoria copiilor, este 
potenţată pozitiv în credinţele şi superstiţiile 
populare datorită unor calităţi suprafireşti ale 
acestora aşa cum ne apar din propovedaniile 
funebre ce la plângeau dispariţia.

În următorul capitol Dan Horia Mazilu 
s-a aplecat asupra „genului” literar dedicat 
mântuirii văduvelor în rai care a proliferat 
la sfârşitul evului mediu. Sunt reţete simple 
practicate după posibilităţi de văduvele din 
diferitele categorii sociale. Cele mai puţin 
înzestrate aspirau la mântuire prin pietate, 
recurgând uneori chiar la călugărie. În stratu-
rile superioare ale societăţii, văduvele făceau 
pelerinaje în Ţara Sfântă sau chiar finanţau 
construirea unor locaşuri de cult. La polul 
opus, chipuri de femei excepţionale precum 
Elena, Ruxandra, Margareta, se inserează 
subtil în ultimul capitol pentru a ilustra câteva 
dintre „marile visuri” de putere şi „micile 
dinastii” ce şi-au disputat puterea domnească 
în Moldova evului mediu. Aceste personalităţi 
puternice sunt reliefate prin apel la cuvinte, 
semne, gesturi şi atitudini care au făcut posibilă 
ascensiunea lor „din gineceu în sala tronului”. 
Deznodământul unora dintre aceste văduve 
orbite de dorinţa de putere a constat în pribegie 
sau ani grei de temniţă în locul tronului. 

O istorie a văduvelor... nu este însă doar 
o carte. Cele cinci sute cincizeci şi două de 
pagini scrise cu pasiune respiră de o viaţă 
proprie inculcând cititorului fervoarea cu care 
s-a aplecat asupra subiectului autorul cunoscut 
din operele sale anterioare ca un cercetător 
riguros şi devotat, un spirit curios şi erudit, o 
personalitate anancastă care printr-un continuu 
efort creator a reuşit să pătrundă în minţile şi 
sufletele unui public larg de cititori chiar dacă 
firul vieţii sale s-a curmat atât de neaşteptat...

Meritul incontestabil al autorului constă 
în faptul deloc lipsit de importanţă de a fi 
reuşit să redea într-o lectură magistrală şi 
bine argumentată o istorie pasionantă, nu a 
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feminismului românesc, ci a condiţiei femeii 
şi a rolului ei în lumea medievală românească. 
Această carte a creat astfel o punte de legătură 
între literatură şi istorie, legătură care face 
posibilă o înţelegere a realităţilor de altă dată.

Ultimul cuvânt îi aparţine fireşte autorului 
care şi-a descris în modul următor lucrarea: „E 
ultima lucrare dintr-o serie ce intră în categoria mare 
a istoriei femeilor, în cadrul căreia am descoperit o 
categorie mai puţin băgată în seamă, deşi plină de 
merite şi, mai cu seamă, plină de responsabilităţi. 

Anume, grupul văduvelor, grupul trist, grupul 
cernit care se îndrepta de la cimitir către mănăstire. 
Pe acest drum, văduvele făceau imens pentru că 
asupra lor cădea responsabilitatea averii, creşterea 
şi educaţia copiilor, rostuitul fetelor şi al băieţilor. 
Despre ele am încercat să scriu, fireşte rămânând la 
perioada veche, până la jumătatea secolului XVIII. 
Aceste femei au făcut istorie şi pot vorbi despre 
istoria făcută de ele şi despre cea care se desfăşura 
în veac”.

Monica MUREŞAN

***

László Bitó, EUTELIA – EUTANASIA: o 
viaţă mai fericită – o moarte demnă, Traducere 
din limba maghiară şi note de Anamaria 
Pop, Curtea veche, Bucureşti, 2007

Numeroasele abordări din ultimele decenii 
privind problematica morţii şi fenomenul 
muririi păreau a fi epuizat complet acest 
domeniu de manifestare din punct de vedere 
ştiinţific. Deschiderile spre interdisciplinaritate 
impuse de către antropologia culturală au 
favorizat diverse perspective de abordare 
astfel încât, ştiinţe diferite au oferit explicaţii 
şi analize complexe asupra acestui fenomen ce 
a provocat şi provoacă în continuare atitudini 
neaşteptate. Medicina reprezintă spaţiul în care 
se încearcă cel mai mult amânarea momentului 
ultim prin tot mai sofisticatele tratamente la 
care este supus pacientul, în timp ce medicii, 
oferă explicaţia medicalizată a morţii. 

Cercetător recunoscut în domeniul medical, 
autorul acestei cărţi ne propune o abordare 
complexă a fenomenului muririi ce atinge 
spaţii ale cunoaşteii multiple, focalizându-şi 
totuşi atenţia pe factorul medical şi modul cum 
influenţează acesta manifestările unui individ 
în ultimele zile şi chiar clipe de viaţă. În acest 
mod, cititorul este pus în faţa unei expuneri 
în care se regăsesc principalele teme ale vieţii 
şi morţii: „criteriile biologice” ce stau la baza 
începutului şi sfârşitului vieţii, diversele teorii 
ce au fundamentat până acum existenţa umană, 
explicaţiile oferite de religie asupra vieţii şi a 
morţii, „moartea demnă şi moartea nedemnă”, 
atitudini, manifestări şi sentimente faţă de 

acest ultim moment şi de ceea ce urmează 
după moarte, rolul medicinii şi al societăţii 
în modelarea atitudinii unui individ faţă de 
moarte, domeniul juridic ce reglementează 
relaţia dintre medic şi bolnav, cadrul legal în 
care este specificată limita unde se încheie 
intervenţia medicului etc.

 Titlul acestei cărţi ne pune în faţă a 
două problematici ce au stârnit numeroase 
controverse şi dezbateri în mediul juridic, 
religios, medical şi ştiinţific. Cu toate acestea 
situaţia este departe de a se fi încheiat, iar în 
unele ţări ea se află doar la nivel de discuţii. 
Eutanasia şi eutelia au devenit doi factori 
deosebit de importanţi în relaţia dintre un 
individ aflat pe moarte şi grupul celor care-l
înconjoară. Pentru o bună înţelegere a lor 
vom prezenta definiţia dată chiar de autor: 
„Diferenţa dintre eutanasie şi eutelie poate fi 
înţeleasă / definită cât se poate de clar, dacă 
prin eutanasie înţelegem intervenţia medicală 
pentru conducerea trupului în moarte, în timp 
ce prin eutelie înţelegem o focalizare atentă 
pe dualitatea trup-suflet – soma şi psiho –, iar 
în cadrul acesteia acordăm prioritate pregătiri 
noastre spirituale în vederea întâmpinării 
inevitabilului: iesirea din viaţă.” Având în 
vedere cele două aspecte importante şi medi-
atizate din ce în ce mai mult în ultima vreme, 
autorul propune o schemă de analiză apelând 
la agrumente pro şi contra din punct de 
vedre juridic, al discursului Bisericii, dar şi 
la cunoştinţe solide din domeniul biologiei, 
fiziologiei, psihologiei şi ştiinţelor sociale. 

Ultimele descoperiri din medicină au 
favorizat o intervenţie favorabilă a medicilor 
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asupra diverselor boli redând astfel pacienţilor 
speranţa de viaţă. Însă, există încă numeroase 
cazuri când moartea nu poate fi evitată şi aici 
intevin o serie de problematici legate de modul 
cum trebuie înştiinţat sau nu pacientul, relaţia 
dintre cei apropiaţi şi muribund, atitudinea 
şi comportamentul acestuia în faţa iminenţei 
morţii, sinuciderea asistată, dreptul rudelor şi 
al medicilor de a-i ajuta pe bolnavii incurabili 
să treacă pragul morţii etc. Dacă lucrul cel mai 
sigur este că toţi murim, ideea centrală pe care 
autorul doreşte să o transmită este modul cum 
murim. Moartea demnă reprezintă trecerea 
fericită, fără spaime şi regrete, în lumea de 
dincolo. Acest lucru este posibil mai ales 
la persoanele care cred într-o lume viitoare 
şi consideră agonia ultimelor clipe drept o 
experienţă purificatoare pentru a putea fi 
recompensaţi în lumea cealaltă.

Moartea asistată, denumită în termeni de 
specialitate eutanasia – de la grecescul „moarte 
bună” –, reprezintă o problematică complexă 
prin implicaţiile pe care le comportă: etica 
profesională – marele conflict psihologic 
al medicului, cadrul legislativ – acordul 
muribundului şi aspectul religios. Din punct 
de vedere legislativ, în cele mai multe state 
problema eutanasiei este destul de neclară, 
acest lucru se datorează în special diverselor 
cazuri cu care se confruntă medicii; deşi 
în majoritatea acestora este interzisă prin 
constituţie, ea se practică printr-un acord tacit 
între pacient sau rudele apropiate şi medic. 
O foarte mare importanţă o are relaţia medic 
pacient, relaţie care bilateral trebuie să se 
bazeze pe sinceritate şi comunicare. Este foarte 
dificil momentul în care medicul trebuie să 

anunţe pacientul că acesta suferă de o boală 
incurabilă la momentul respectiv. Medicina 
franceză pledează pentru amânarea acestui 
moment, din motive psihologice pentru 
pacient, pentru a evita încărcătura negativă a 
conştientizării iminenţei morţii.

Încărcătura momentului este dată atât de 
universul medical mărginit care nu poate face 
faţă tuturor problemelor, şi care, în loc să ofere 
medicului şansa de a vindeca, oferă în schimb 
„şansa” unui anunţ aproape macabru, dar şi de 
psihologia pacientului care încearca să lupte 
pentru fiecare clipă de viaţă. Incertitudinea 
şi neîncrederea, disperarea şi teama îşi fac 
loc şi alterează comunicarea cu medicul, cât 
şi deciziile acestuia. Totuşi, pacientul trebuie 
informat despre natura şi severitatea bolii, cât 
şi despre eficienţa sau ineficienţa tratamentului 
aplicat, dar toate acestea într-o manieră minim 
invazivă psihologic, astfel încât pacientul să 
aibă conştiinţa bolii dar, în acelaşi timp să nu 
privească eutanasia ca şi singură soluţie.

„Medicalizarea morţii” reprezintă un feno-
men ce se manifestă tot mai pregnant în 
ultimele decenii şi acest lucru este din ce în ce 
mai vizibil prin diversele medii de propagare, 
el reprezentând aspectul cel mai important al 
unei societăţi tot mai sensibile la problemele 
celulialt. Pe baza unei argumentaţii solide şi 
considerând că „moartea demnă” reprezintă 
momentul cel mai important al trecerii în 
lumea de dincolo autorul acetei cărţi crede că 
este necesară oriunde în lume ca, dreptul unui 
individ aflat în ultimul stadiu al unei boli să fie 
legalizat, în felul acesta manifestându-şi în cel 
mai demn mod atitudinea în faţa morţii.

Gheorghe Negustor

Ernst Christoph Suttner, Schismele: Ceea 
ce separă şi ceea ce nu separă de Biserică, 
(traducere: lect. dr. Alexandru Buzalic, 
Iosif Aenăşoaei OMF Conv; ediţie îngrĳită 
de lect. dr. Ovidiu Horea Pop), Presa 
Universitară Clujeană, 2006, 167 p.

Indubitabil, spaţiul academic românesc 
este familiarizat cu lucrările părintelui profesor 
Ernst Christoph Suttner, preocupările genera-
le sau speciale ale domniei sale concentrân-

***
du-se asupra evoluţiei relaţiilor dintre creştinii 
apuseni şi cei răsăriteni în vederea unei mai 
bune cunoaşteri şi înţelegeri reciproce.

Cartea pe care o avem în vedere îl conduce 
pe lector la o inevitabilă întrebare: care raft al 
bibliotecii îi este potrivit după ce conţinutul său 
a fost parcurs? Există cel puţin două opţiuni de 
care trebuie să se ţină seamă: prima alegere 
îndreptăţită ar fi raftul cărţilor de teologie 
întrucât rămâne constantă întrebarea, susţinută 
de numeroase argumente scripturistice şi dog-
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matice, pe tot parcursul cărţii: Unde găsim 
noi Biserica prin care Dumnezeu ne călăuzeşte şi 
ne poate mântui? A doua opţiune legitimă, în 
directă dependenţă cu posibilele răspunsuri 
la întrebarea formulată mai sus, o constituie 
biblioteca de istorie întrucât Biserica, asemeni 
altor instituţii, nu este privată de istoricitate iar 
din acest punct de vedere ea poate fi supusă 
criteriilor de cunoaştere şi interpretare ale 
istoriei.

Prima parte a lucrării, din totalul celor trei, 
autorul o dedică unor analize pe marginea 
articolelor Constituţiei dogmatice despre Bise-
rică formulate în cadrul Conciliului Vatican 
II din al căror conţinut merită reţinute câteva 
teze fundamentale ale ecleziologiei catolice. 
Prima dintre acestea defineşte Biserica drept 
semn şi instrument al unirii intime cu Dumnezeu 
şi al unităţii întregului neam omenesc, formulă 
prin care părinţii conciliari lasă să se înţeleagă 
posibilitatea pe care Biserica o are de a mĳloci 
în favoarea tuturor oamenilor, eliminând ast-
fel orice barieră geografică, temporală sau 
confesională. Astfel definită natura complexă a 
Bisericii, întrebarea care survine în mod firesc 
este următoarea: Unde poate fi găsită această 
instituţie mântuitoare? Aici, părintele Suttner 
evocă avatarurile conturării ecleziologiei cato-
lice în preajma întrunirii Conciliului, când nu 
a lipsit poziţia care propunea o identificare 
exclusivistă a Bisericii condusă de Pontiful 
roman şi de episcopii aflaţi în comuniune 
cu el cu Biserica adevărată a lui Christos. 
Aceast caracter exclusiv a fost depăşit însă 
în textul final al decretelor Conciliului prin 
acceptarea unor elemente ecleziale de care 
bisericile necatolice ar dispune, concepţie 
extrem de importantă pentru dinamica apro-
pierii intercreştine sau a ecumenismului şi 
dovadă a intenţiei conciliarilor de a nu mai 
apăsa atât de puternic pe conturul frontierelor 
spirituale şi culturale existente în interiorul 
creştinătăţii. Reacceptarea caracterului eclezial 
al comunităţilor creştine răsăritene în cadrul 
articolelor Decretului despre Ecumenism a 
fost motivată prin faptul că acele biserici, deşi 
despărţite, au sacramente adevărate şi, mai ales, 
în puterea succesiunii apostolice, au Preoţia şi 
Euharistia, prin care rămân foarte strâns unite cu 
noi...(art.15) câtă vreme dezbinările bisericeşti 

din Apus petrecute începând cu secolul XVI 
nu pot fi numite in sens deplin biserică, motiv 
pentru care Conciliul se foloseşte în definirea 
lor de termenul de comunităţi bisericeşti prin 
care doreşte să exprime apropierea şi asemă-
narea acestora cu Biserica datorită istoriei şi 
moştenirilor comune de dinaintea Reformei 
protestante. Pentru părintele Suttner acele ele-
mente de sfinţenie şi adevăr care reaşezau bisericile 
răsăritene în demnitatea lor eclezială nu exclud 
posibilitatea existenţei eclezialităţii şi în cadrul 
altor comunităţi creştine, argumentul putând fi 
aplicat şi comunităţilor provenite din dezbinările 
apusene.

Problema unităţii Bisericii, care s-a bucu-
rat de un loc aparte în cadrul lucrărilor 
Conciliului, este analizată şi ea în paginile 
primului capitol, reafirmându-se dezideratul 
realizării ei la toate nivelurile prin eliminarea 
oricărui fel de schismă care îi separă pe creştini 
de Biserică. Sunt identificate în acest sens două 
categorii principale de sciziuni: cele dintâi s-au 
petrecut în Orient, fie prin contestarea formulelor 
dogmatice ale Conciliilor din Efes şi Calcedon, fie, 
mai târziu, prin ruperea comuniunii bisericeşti 
dintre Patriarhiile orientale şi Scaunul Roman. 
Celelalte au apărut după mai bine de patru secole 
în Occident, de pe urma evenimentelor numite de 
obicei Reformă...(art.13). Avem de-a face aşadar 
cu schisme sau dezbinări care se deosebesc 
atât prin motivul apariţiei lor (intoleranţă 
la diferenţe existente încă din vechime, 
transformate ulterior în puncte litigioase, de 
conflict respectiv ivirea unor contradicţii reale 
asupra unor puncte singulare ale credinţei 
ecleziale predicate până atunci la unison sau 
a unor neînţelegeri referitoare la organizarea 
vieţii bisericeşti de până atunci) cât şi prin 
prisma consecinţelor acestora.

A doua unitate tematică a lucrării son-
dează în profunzime înţelesul conceptului 
de schismă, autorul căutând să surprindă 
metamorfozele sensului său de-a lungul istoriei 
Bisericii. Părintele Suttner încearcă în acest fel 
să răspundă părerilor comune înrădăcinate 
în memoria creştinilor care tinde să reţină 
mai facil diferenţa şi scindarea decât unitatea. 
În ciuda imperfecţiunilor şi a greşelilor care 
blochează deocamdată realizarea unităţii depli-
ne a Bisericii după modelul treimic, dogma 
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infailibilităţii sale rămâne valabilă întrucât 
aceasta nu exprimă perfecţiunea cunoaşterii, ci 
faptul că ea, mulţumită sprĳinului Spiritului Sfânt, 
nu se îndepărtează de adevăr, ci, dimpotrivă, în 
permanenţă se îndreaptă spre el. Pentru autor, 
înţelegerea corectă a conceptului de schismă 
este esenţială întrucât numai în acest mod stării 
de sciziune şi dezbinare din Biserică i se poate 
opune alternativa comuniunii şi a unităţii. 
Astfel, autorul urmăreşte cu multă atenţie 
interpretările atestate în Noul Testament, mai 
cu seamă în scrierile pauline, şi în perioada 
anterioară domniei împăratului Constantin cel 
Mare, reţinând în contul hotărârilor sinodului 
apostolic de la Ierusalim acordul pentru pluri-
formitate în viaţa mărturisitorilor lui Christos. 
Se subliniază faptul că procesul de răspândire 
al creştinismului a presupus un efort constant 
de selectare şi delimitare a propriilor elemente 
de identitate atât prin raportarea lor la 
moştenirea religios-culturală iudaică cât şi la 
elementele de noutate aduse de interferenţele şi 
influenţele reciproce cu alte culturi (gnosticism, 
creştinismul cultural, montanismul etc.). Peri-
oada celor şapte sinoade ecumenice, deşi alătură 
atributul de nedespărţită Bisericii latino-greceşti 
a antichităţii târzii, nu a exclus sciziunile şi 
neînţelegerile. Un alt cercetător al fenomenului, 
Yves Congar, la a cărui concluzii achiesează şi 
autorul, reţine în contul acestei perioade mai 
bine de două secole în care latinii şi grecii nu 
s-au aflat în comuniune. În ciuda acestui fapt, 
niciuneia dintre părţi nu i-a trecut prin minte 
să conteste eclezialitatea celeilalte. Aşa se 
explică că de fiecare dată după izbucnirea unei 
schisme latinii şi grecii conclucrau de pe poziţii 
egale la rezolvarea problemelor divergente. 
Factologic, autorul se concentrază pe evaluarea 
raporturilor latini-greci după încoronarea ca 
împărat a lui Carol cel Mare, moment considerat 
un reper esenţial în diluarea puterii seculare 
care, potrivit cutumei, îşi asumase rolul de 
coordonare şi susţinere a acţiunilor Bisericii. 
Din acest moment devine tot mai improbabilă 
reuşită de a-i aduna laolaltă pe reprezentanţii 
ambelor părţi, atâta timp cât existau două 
capete încoronate care îşi disputau dreptul de 
unic moştenitor al Imperiului Roman. 

Recuperarea teritoriului creştin, căzut pra-
dă păgânilor, de către cruciaţi a însemnat 

perpetuarea paradigmei de organizare biseri-
cească impusă de normanzi în secolul XI când 
au ocupat sudul Italiei şi Sicilia. Acesta a fost 
semnalul unor modificări esenţiale produse în 
plan ecleziologic şi în raporturile politice ale 
Romei cu lumea greacă. Practic, era perfectată o 
strategie integraţionistă care echivala cu o atentă 
supraveghere şi continuă corectare a erorilor 
schismatice ale grecilor prin intermediul unei 
exigente ierarhii latine.

Momentul 1054 este evaluat de către autor 
ca un mit referitor la o aşa-numită Mare Schismă, 
condamnându-se supralicitarea lui în disputele 
teologice militante din secolele XVIII-XIX. În 
fond, avem de-a face mai degrabă cu conflicte 
personale (pe de o parte cardinalul Humberto 
de Silva Candida, Friedrich de Lotharingia, 
arhiepiscopul Petru de Amalfi şi viitorul papă 
Ştefan IX iar de partea greacă patriarhul Mihail 
Cerularie, arhiepiscopul Leon de Ohrida ş.a.), 
dovadă stând bulele de excomunicare care 
privesc personalităţi singulare, neexistând vreo 
excomunicare din partea Bisericii latine împo-
triva celei greceşti şi nici una din partea celei 
greceşti împotriva celei latine.

În economia lucrării, părintele Suttner 
acordă spaţii importante atât analizei con-
cepţiilor Bisericii apusene despre schismele 
interne (schismele papale, Reforma, schisma 
de la Utrecht, mişcarea catolicilor vechi etc.)
cât şi concepţiei bisericilor de tradiţie bizan-
tină despre sciziunile din interiorul lor 
(dispariţia împăratului după 1453 şi a funcţiei 
de coordonare a Bisericii asumată de acesta, 
apariţia patriarhiei Moscovei, mişcarea cre-
dincioşilor de credinţă veche din Rusia, 
Ortodoxia adevărată etc.). Semnificative sunt şi 
examinările autorului pe marginea concepţiilor 
conciliilor de la Ferrara-Florenţa şi de la Trento. 
Primul, rezultat dintr-o nouă ecleziologie 
romană (ce agrea varianta unirii) dar şi din 
disponibilitatea de a comunica cu latinii a unei 
părţi a elitei laice şi ecleziastice bizantine, a 
echivalat cu recunoaşterea faptului că tradiţia 
bisericească a latinilor şi cea a grecilor, este, în 
măsură egală, drept-credincioasă. Reuniunea 
florentină poate fi considerată momentul de 
vârf al strategiei unirii ecleziastice ca mĳloc 
de împăcare religioasă a celor două părţi. 
Împăcarea Răsăritului şi Apusului creştin 
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nu avea să afecteze identitatea instituţională 
şi religioasă a celor două părţi care, în ciuda 
restabilirii comuniunii, continuau să rămână 
două entităţi distincte. Al doilea, considerat o 
reuniune apuseană atât prin tematică cât şi prin 
componenţa sa, a izbutit să cristalizeze câteva 
paradigme de renaştere a catolicismului, după 
mai bine de o jumătate de veac nefast pentru 
Biserica romană. În fapt, ceea ce s-a petrecut 
atunci a însemnat reafirmarea, în cadrul unor 
fundamentări ferme, rigide chiar, a dogmelor 
din trecut dar şi o implicare responsabilă 
a preoţimii în îndeplinirea misiunii sale. 
Autorul optează în continuare pentru o 
analiză a ecleziologiei romane posttridentine 
şi a dinamicii dialogului religios dintre Apus 
şi Răsărit, punând în lumină secolul XVIII ca 

perioadă în care atât la latini cât şi la greci este 
pusă, în mod explicit, la îndoială demnitatea 
spirituală a Bisericii celorlalţi.

Ultima parte a lucrării este dedicată unei 
scurte radiografii a paşilor făcuţi de creştinii 
ortodocşi şi catolici în direcţia unităţii bisericeşti 
după Conciliul Vatican II. Părintele Suttner 
prezintă o cronică a dialogului interreligios a 
ultimii jumătăţi de secol, exprimându-şi liber, 
dar responabil, opiniile asupra plusurilor 
şi minusurilor rezultatelor conlucrărilor de 
până acum. Putem reţine în contul opiniilor 
exprimate de autor o atitudine de deschidere 
şi respect pentru patrimoniul identitar al 
creştinilor de pretutindeni.

Lucian Turcu

***




