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Introducere
Provocările sociale ale contemporaneităţii tind să
influenţeze toate subsistemele şi poate, în primul rând pe cel
familial. Astfel, de la spaţiul tradiţional şi până la tendinţele
post-modernităţii, familia a cunoscut o diversitate de
modalităţi de a fi. Tendinţele individualismului conjugal
afectează din ce în ce mai mult solidaritatea cuplului marital,
modalitatea prin care individul reuşeşte să-l încorporeze pe
celălalt în sine. În acest sens, cartea îşi propune să
investigheze în detaliu cauzele care au contribuit la
transformarea cuplului conjugal pentru ne putea forma o
opinie cât mai clară asupra tendinţelor şi provocărilor noi cu
privire la conjugalitate. Importanţa acestui studiu derivă din
faptul că prin identificarea diferenţelor de mentalitate de la un
sistem conjugal la altul cu privire la instituţia căsătoriei şi la
modul de îndeplinire a funcţiilor în cuplul marital, se pot
evidenţia mai bine orientările diferite ale tinerilor în ceea ce
priveşte asumarea şi îndeplinirea funcţiilor, dar şi modalitatea
în care o potenţială coabitare cu familiile de origine pot fi sau
nu funcţionale. În condiţiile în care, cea mai mare parte a
conflictelor conjugale au la bază probleme de ordin cultural,
analiza acestor diferenţe culturale devine cu atât mai
importantă cu cât obiectivul principal al cercetării îl constituie
identificarea schimbărilor produse în cuplul marital
contemporan ca urmare a tendinţelor tot mai evidente spre
egalitatea de rol conjugal, precum şi a influenţelor tot mai mici
ale familiilor de origine în alegerea partenerului şi în
impunerea modului de viaţă.
Totodată, modificările Codului Civil, începând cu anul
2013 în ceea ce priveşte regimurile patrimoniale tind să ofere
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o imagine postmodernă a familiei româneşti. În acest sens,
analiza opiniilor sociale cu privire la conjugalitate crează un
plus de relevanţă în ceea ce priveşte modernitatea familiei
româneşti în raport cu anumite repere legislative (ex: regimul
separaţiei de bunuri, legalizarea logodnei etc).
În societăţile tradiţionale, căsătoria reprezenta un act
de natură politică şi economică. Hotărârile în acest domeniu
erau luate de rude şi de grupurile familiale, care controlau
astfel direct procesul lor de reproducere. În societăţile
industriale dezvoltate, alegerea soţului şi formarea cuplului au
devenit o problemă de ordin particular, ceea ce nu le
împiedică să rămână o verigă majoră a dezvoltării societăţii.
Transformările mediului social au determinat schimbări în
structura cuplului marital contemporan, implicând consecinţe
importante atât pentru individ, cât şi pentru societate.
Căsătoria a încetat să mai fie condiţia unei experienţe sexuale
obişnuite cu celălalt sex; ea nu mai reprezintă nici baza
activităţii economice. Se pare că vor înflori în continuare noi
forme distincte de relaţii sociale şi sexuale. Cu toate acestea,
căsătoria şi familia rămân instituţii ferm stabilite, deşi sunt
supuse unor tensiuni şi constrângeri majore.
Creşterea nivelului de independenţă a fiecărui partener
conjugal, centrarea către sine mai mult decât către partener
sau către viaţa de cuplu devin elemente ce conturează
mentalitatea modernă. Aşadar, tendinţele tot mai evidente
spre egalitatea de rol conjugal, influenţele tot mai mici ale
familiilor de origine în alegerea partenerului, în impunerea
modului de viaţă etc. au dus la crearea unor noi tipologii
maritale în care confortul intim al cuplului a devenit mai
important decât prevederile rigide ale căsătoriei tradiţionale.
Cu toate acestea, pentru majoritatea indivizilor din ţările
europene, căsătoria este în continuare valorizată, reprezentând
o instituţie socială importantă.
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Provocările contemporane resimţite în tot sistemul
social tind să producă modificări funcţionale şi în cadrul
cuplului marital. Astfel, dacă în spaţiul tradiţional cea mai
mare parte a căsătoriilor se fundamentau din diverse interese,
în modernitate tinerii îşi construiesc propriile reguli, visuri şi
idealuri ce le garantează solidaritatea conjugală şi securitatea
emoţională. În acest fel, lucrarea îşi propune să facă o evaluare
funcţională a relaţiilor conjugale actuale pentru a evidenţia
care sunt aceste schimbări care definesc sub aspect structural
familia contemporană.
Totodată, reacţia cuplurilor la conflict apare din ce în
ce mai mult orientată către individualism conjugal.
Contraintuitiv, poate, dacă structura socială arată o mentalitate
generală orientată în jurul modernităţii conjugale, atunci când
apare conflictul, tendinţa multor parteneri este orientată spre
zona securizării personale şi mai puţin spre zona dialogului, a
negocierii resurselor care au generat conflicte. Acestă tendinţă
prevesteşte orientarea tinerilor către reperele postmodernităţii
care încă mai primeşte opoziţia unor imperative clasice,
specifice tradiţionalismului conjugal târziu. În acest context,
strategia medierii apare mai degrabă din a-l stimulape celălalt
să accepte poziţia primului decât din a găsi resursele comune
pentru un sistem valoric echitabil amândurora, unul care să
garanteze solidaritatea şi fericirea comună. Mai nou, o nouă
orientare în a rezolva şi mai repede tensiunea generată de
conflict este însăşi separarea temporară. Partenerii hotărăsc să
se despartă pentru o perioadă relativ scurtă pentru a se
echilibra emoţional şi apoi să îşi reia relaţia, problema fiind
considerată a fi depăşită. Or, toate aceste fluctuaţii de a
înţelege funcţionalitatea conjugală, disfuncţiile, starea de
conflictualitate, medierea etc. sunt expresia unei inconsistenţe
valorice în ceea ce înseamnă conjugalitatea, formele de
fuziune romantică, solidaritatea etc.
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Lucrarea îşi propune să evidenţieze toate aceste
aspecte, atât printr-o abordare teoretică dar şi printr-o
abordare practică, una care să aibă la bază cercetări
sociologice actuale.
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Capitolul I.
Familia tradiţională – familia modernă –
de la comunitar la nuclear.
Forme de manifestare şi consecinţe sociale
Permanentele modificări pe care le suportă societatea
sub toate aspectele ei, fie expresie depărtării tot mai mari de
tradiţionalism, a creşterii toleranţei sociale, fie datorate
impactului modernităţii sau influenţelor occidentale, care
presupun o continuă adaptare la nou, marchează şi o
stabilitate socială fragilă de tip generalizat, simţită sub forma
unei tensiuni mai mici sau mai mari a fiecărei categorii
instituţionale.
De multe ori, adaptarea la modernitate se face atipic,
patternuri clasice dar şi moderne par să construiască un spaţiu
conjugal de tranziţie în cadrul aceluiaşi cuplu. Oscilând între
menaj şi familie, între „legalizat” sau doar „socializat”, cuplul
actual asimilează experienţa „noului” într-un moment socioistoric în care, atât tradiţionalitatea cât şi modernitatea îşi fac
reciproc concurenţă în acelaşi spaţiu social. Cu răspunsuri
moderne dar cu manifestări tradiţionale multe cupluri actuale
arată un sincretism valoric care plasează relaţia conjugală la
intersecţia dintre tradiţionalitate şi modernitate.

1.1. Evoluţia familiei de la tradiţional la modern –
evoluţie socială şi consecinţe funcţionale
Sub aspect microsocial, familia cunoaşte şi ea o gamă
destul de variată de frământări care au condus la apariţia unor
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noi tipuri de convieţuire maritală, făcând tot mai necesară
reevaluarea funcţiilor tradiţionale. Deşi, sub aspect teoretic,
funcţiile pot fi uşor identificate şi definite, dificultăţile de
conceptualizare devin evidente datorită ritmului rapid de
schimbare socială şi a existenţei în paralel a diferite tipuri de
mentalităţi: tradiţională, modernă şi postmodernă. Am putea
justifica această aparentă contradicţie prin aceea că evoluţia de
la tradiţionalism la modernitate, de la modernitate la
postmodernitate se face treptat şi diferenţiat, la nivel
comunitar sau individual în funcţie de capacitatea de adaptare
sau de rezistenţă la nou a indivizilor sau datorită forţei cu care
normele culturale influenţează deciziile, atitudinile, modul de
manifestare, deci, viaţa în ansamblul ei.
Pe un astfel de fond, abordarea familiei româneşti ca
formă generală de manifestare, nu permite o aprofundare a
particularităţilor ei de exprimare, tocmai datorită diversităţii
formelor existente.
În consecinţă, vom face o abordare a familiei
româneşti pornind de la cadrul ei clasic – spaţiul tradiţional.

1.2. Familia tradiţională – imperative canonice
şi funcţionale
Pentru a putea înţelege schimbările care au avut loc
de-a lungul timpului în familia românească şi pentru a putea
urmări evoluţia lor este necesar să facem o prezentare a
familiei începând cu tradiţionalismul iar pentru a vorbi de
aceasta, trebuie sa vedem familia tradiţională în cadrul ei
specific – satul românesc. În imaginea sa tradiţională, satul a
fost reprezentat de tipul de societate închisă, statică, şi cu
prea puţine relaţii cu exteriorul. Relaţiile cu natura şi cu
succesiunea de generaţii erau coordonate de forme
tradiţionale de practică şi de coduri etice de inspiraţie
religioasă care voalau nevoile de manifestare individuală.
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Astfel, omul comunitar avea la baza manifestărilor sale
conştiinţa religioasă, sentimente modelate de tradiţie şi
obiceiuri, punând un accent deosebit pe comunitatea familiei
extinse şi normele sale generale la care consfinţeau împreună.
Alături de acest cadru esenţial, intim, un rol foarte important
îl avea legătura de sânge, cea spaţială sau legătura spirituală,
care mărea acest grup familial. Acest cadru, care lărgeşte sfera
de manifestare dincolo de familie la rude, prieteni sau vecini, a
făcut ca personalitatea individuală să fie absorbită în
personalitatea colectivă, indivizii depinzând în mare măsură
atât de familie cât şi de societate (Mitrofan, Ciupercă,1998,
p.29).
Activitatea principală a satului era agricultura,
pământul constituind baza economică a familiei, toţi membrii
ei concentrându-şi forţa şi atenţia către exploatarea agricolă
care-i garanta veniturile (Ciupercă, 2000, p.97). Tot ce se
producea se consuma în familie, puţine produse fiind utilizate
pentru schimb. Aşadar, gospodăria, ca unitate de lucru,
constituie nucleul satului.
La baza fiecărei familii stătea bărbatul care-i domina
pe toţi ceilalţi membri. Acest lucru a făcut ca în familia
tradiţională, valoarea focală a stilului de viaţă să o constituie
autoritatea, care era susţinută de valori ca: ierarhie,
conformism sau represiune. Acest stil de viaţă consacra
autoritatea părinţilor asupra copiilor, a vârstnicilor asupra
celor tineri, a bărbaţilor asupra femeilor, a fraţilor mai mari
asupra celor mai mici etc. (Mitrofan, 1999, p.173).
Caracterizată prin conservatorism şi stagnare,
caracteristicile de bază ale acestui tip de familie se rezumă la
trei:
 autoritatea patriarhului;
 dependenţa completă a copiilor de comunitatea
familiei;

14
Extras din volumul: Apostu, I., & Iacob, A., & Iordache, M. A. (2017).
Stabilitate şi conflict în cuplul contemporan.
Iaşi, România: Lumen.

Stabilitate şi conflict în cuplul contemporan



instrucţia este familială, nu personală (Mitrofan şi
Ciupercă, 1998, p.34).
Valoarea superioară a familiei şi comunităţii favorizau
orientările conservatoare şi respingea schimbarea. Relaţiile
maritale erau ele însele încadrate în tiparele tradiţiei care
prevedea autoritatea soţului asupra soţiei. Ea era supusă,
caracterizată ca fiind fără personalitate puternică, aproape că
nici nu avea pretenţie, în schimb avea drepturi şi obligaţii.
Pe de altă parte, bărbatul avea rolul dominant în
familie, acest rol decurgând din faptul că el era cel care aducea
veniturile (Ciupercă, 2000, p.64). El avea datoria de a asigura
buna desfăşurare a întregului mecanism economic şi social al
familiei şi, deşi acest set de roluri ar reprezenta în sine o
resursă de autoritate, totuşi, imaginea consistenţei valorice a
acestor roluri era umbrită de statusul masculin în jurul căruia
erau aşezate toate calităţile care-i legitimau prioritatea în
grupul domestic.
Raporturile dintre soţ şi soţie se întemeiau foarte puţin
pe dragoste, însă, în mod deosebit pe respect. Căsătoria lor se
încheia pe considerente de ordin social şi material, iar alegerea
partenerului de viaţă era făcută exclusiv de părinţi, care aveau
grijă ca viitorul partener să corespundă posibilităţii de a spori
averea şi de a asigura supravieţuirea liniei familiei. Aşadar, nu
sentimentele de afecţiune şi liberă alegere a viitorilor soţi
stăteau la baza unei căsătorii, ci interesele celor două familii.
Mai mult, relaţiile afectiv-sexuale erau dominate de influenţa
Bisericii şi a scrierilor teologice. Acestea restricţionau relaţiile
sexuale în anumite perioade, frecvenţa lor etc. Biserica
interzicea căsătoria făcută în scop de plăcere sexuală,
activitatea sexuală fiind justificată doar pentru procreere. Din
această cauză, în imaginea tradiţională, căsătoria era
considerată sfântă.
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