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Stresul este o problemă importantă în majoritatea ţărilor. Pe lângă faptul că este 

responsabil pentru numeroase boli, acesta provoacă şi multă suferinţă. Stresul apare ca reacţie 
de adaptare a organismului nostru la acei factori din exterior pe care îi percepem ca fiind 
agresivi şi care adesea ne induc o stare de alarmă resimţită atât la nivel psihic (încordare, 
teamă, nervozitate), cât şi fizic (creşterea secreţiei de adrenalină, intensificarea bătăilor inimii, 
transpiraţie). El nu este propriu-zis o boală, dar poate duce în timp la îmbolnăvire. De aceea 
este bine să ştim ce anume ne stresează si cum ne putem elibera de stres. 

Termenul de „stres” desemnează o serie de substantive cu nuanţe ce pot diversifica 
sensul: încordare, presiune, povară, forţă, efort, solicitare, tensiune, constrângere etc. Potrivit 
Webster's Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language etimologia cuvântului 
„stres” provine parţial din abrevierea cuvântului englezesc „distres", parţial din cuvântul 
„estrece” din vechea franceză, ce aveau înţelesurile de „constrângere, suferinţă”, derivate la 
rândul lor din latinescul „strictus”, participiul trecut a lui „stringere”, cu înţelesul de „a trage (din) 
greu”. 

Geneza conceptului de sindrom general de adaptare (SGA) este legată de observaţia lui 
Selye, aceea că boli complet diferite, dincolo de manifestările specifice, au un corolar de 
manifestări comune: stare generală alterată, inapetenţă, tulburări digestive, dureri articulare şi 
musculare, febră etc. Fără a menţiona încă termenul de stres, Selye publica, în 1936, un studiu 
despre tendinţa organismului de a reacţiona stereotip la diferiţi agenţi chimici, fizici şi biologici, 
descriind această tendinţă sub denumirea de „sindrom general de adaptare” (SGA), centrată pe 
totalitatea mecanismelor nespecifice (considerate astfel tocmai pentru că ele apar la oricare 
dintre agenţii declanşanţi menţionaţi), capabile să asigure mobilizarea resurselor adaptative ale 
organismului în faţa agresiunii care-i ameninţă integritatea morfologică sau a constantelor sale 
umorale. Alăturat termenului de stres, Selye introduce şi noţiunea de „boală de adaptare". El 
recunoaşte că nu există boală a cărei unică şi exclusivă cauză ar fi stresul, dar un stres prea 
puternic poate determina prăbuşirea mecanismelor de apărare ale organismului. Creştere 
frecventei bătăilor inimii şi presiunii sangvine datorită stresului prelungit poate duce la 
îngroşarea arterelor, favorizând astfel apariţia infarctului. O creştere de acid gastric poate 
provoca iritaţie a mucoasei stomacului, cauzând ca şi răspuns direct al situaţiilor de stres, 
ulcerul duodenal sau gastric. Pe lângă aceste efecte mai există şi alte consecinţe ale stresului 
care trebuie luate în considerare. Depresiile grave, un rezultat al stresului prelungit, pot duce la 
dependenţa faţă de medicamente sau alcool. Spre deosebire de Selze, Keiholtz a studiat 
modalitatea prin care o stare prelungită de stres duce la depresia de epuizare (exhaustion 
depression). Depresia de stres se instalează după o lungă durată de convulsii emoţionale, după 
traume psihice repetate şi după o prelungită tensiune afectivă negativă. Din punct de vedere 
tipologic, depresia de epuizare apare mai frecvent la „PARADIGMA STRESULUI” de la 
cunoaştere la prevenire 19 persoanele cu structură introvertă şi cu uşoare înclinaţii patologice 
către renunţarea la responsabilităţi. Denumit şi maladia invizibilă, stresul este, în general, 
consecinţa adecvării ritmului vieţii profesionale la cel al vieţii private (Petrescu, 2004). 
Evenimentele cele mai distructive si periculoase sunt cele care implică un conflict sau o 



pierdere. Poate fi pierderea unei persoane sau a unui lucru important. O suferinţă fizică poate 
afecta imaginea propriei persoane şi încrederea în forţele proprii, dacă nu-si poate continua 
viaţa normală. Pe acest fond conflictele sunt prezente atât la muncă, dar şi acasă. Necesitatea 
de a alege intre mai multe variante naşte de asemenea conflicte. Când oamenii sunt confruntaţi 
cu alegere, ideea deciziei creşte nivelul stresului. Dacă varianta pe care o preferă le este 
refuzată datorită unor circumstanţe pe care nu le pot controla, apare frustrarea şi amărăciunea. 
Uneori oamenii evită să ia o decizie pentru că nu doresc să se streseze din acest motiv. 
Această reacţie nu face decât sa înrăutăţească situaţia. La locul de muncă, şefii care nu 
reuşesc să ia decizii sunt o sursă de frustrare pentru subordonaţi. 

Stresul poate apărea şi dacă oamenilor nu le este clar ce au de făcut sau dacă simt că 
nevoile lor nu au fost luate în considerare. Obiectivele nerealiste sunt o sursa de stres pentru 
studenţi, fie că se referă la părinţi sau la şcoală. în societatea modernă nevoia de realizare este 
foarte importantă. Dacă aceasta devine o motivaţie obsedantă, cu siguranţă va determina 
apariţia stresului. Nu numai evenimentele neplăcute, dar şi cele plăcute, creează situaţii de 
stres. Studiile pe acesta temă (Arădăvoaice, 1993; Burduş, Căprărescu, 1999; Cole, 2000) au 
arătat ca stresul este declanşat de un eveniment semnificativ, care ne şochează sau ne 
alarmează si căruia trebuie să-i facem faţă. Să ne gândim numai la un examen pentru ocuparea 
unui post. Câte tensiuni ne creează şi cum răsuflăm uşuraţi când s-a terminat! Sau prima 
întâlnire cu viitoarea soacră: câte lucruri trebuie sa punem punct ca să facem impresia cea mai 
bună! Chiar avansarea la locul de muncă, oricâtă satisfacţie ne-ar da, ne pune o serie de 
probleme prin noi sarcini şi amplificarea responsabilităţilor. Nu o singură dată ne întrebăm, sub 
presiunea momentului, cum o să ieşim la capăt? Să suferi din cauza stresului nu este un semn 
de slăbiciune. Stresul decurge din responsabilităţile care ne copleşesc, la care se poate adăuga 
lipsa de susţinere a colegilor şi a familiei (Petrescu, 2004). Stresul ambiental, având ca factori 
principali zgomotul, căldura/frigul, trepidaţiile, poluarea aerului, radiaţiile etc.; stresul 
gravitaţional, având ca factori principali imponderabilitatea şi acceleraţia; stresul urban, având 
ca factori principali zgomotul, aglomeraţia, poluarea; stresul hiperbar, având ca factor principal 
presiunea atmosferică ridicată; tehnostresul, având ca factor principal excesul informaţional; 
stresul prenatal şi neonatal, având ca factor principal hipoxia. Toate aceste forme de 
manifestare duc la grave disfuncţionalităţi ale organismului nostru, cele mai afectate fiind 
organele vitale. În funcţie de factorii stresanţi putem vorbi despre stresul emoţional, financiar, 
familial, decizional şi, nu în ultimul rând, despre stresul legat de activitatea profesională. Dispus 
pe două dimensiuni, stresul poate avea patru variaţii fundamentale: distresul vs. eustresul şi 
hiperstresul vs. hipostresul. Termenul de „eustres” desemnează nivelul unei stimulări 
psihoneuroendocrine moderate, optime, care menţine echilibrul şi tonusul fizic şi psihic al 
persoanei, starea de sănătate şi induce o adaptare pozitivă la mediu. Paradoxal sau nu, 
„eustres”, în componenta sa definitivă, are şi o valoare pozitivă, fiind pentru fiecare dintre noi şi 
un posibil factor mobilizator în vederea realizării sarcinilor primite, a autodepăşirii, antrenând şi 
stimulând vitalitatea organismului. Evenimente percepute drept fericite în viaţa noastră, precum 
căsătoria, venirea pe lume a copiilor, „PARADIGMA STRESULUI” de la cunoaştere la prevenire 
21 avansarea pe scara ierarhică, organizarea concediilor etc. generează stres, presupunând 
adaptare şi responsabilităţi. Stresul ce depăşeşte o intensitate critică, a cărei valoare variază în 
limite largi, de la individ la individ, este desemnat prin termenul de „distres”. Distresul este 
provocat de supraîncărcări, suprastimulări intense şi prelungite, care depăşesc resursele 
fiziologice şi psihologice personale, rezultând scăderea performanţei, insatisfacţie, tulburări 
psihosomatice şi fizice. 

Termenul de „hiperstres” desemnează un nivel de suprastimulare ce depăşeşte limitele 
adaptabilităţii, ducând de la suprasolicitarea mecanismelor adaptative până la epuizarea lor, în 
vreme ce termenul de „hipostres” desemnează un nivel de substimulare, ce duce la o lipsă de 
auto-realizare manifestată prin imobilitate fizică, plictiseală şi deprivare senzorială. 

 



Ce este de făcut? 
 

După cum se poate observa stresul ne poate afecta în numeroase moduri. Este 
recunoscut faptul că stresul este periculos si poate chiar ameninţa viaţa. Japonezii au 
recunoscut oficial, sub termenul KAROSCHI, moartea datorată stresului din cauza excesului de 
muncă (Petrescu, 2004). Primul pas spre vindecare este admiterea faptului că stresul este o 
problemă reală. Pentru combaterea lui, trebuie mai întâi să-l recunoaştem. Stresul provoacă o 
varietate de răspunsuri la oameni diferiţi. De exemplu, în condiţiile pierderii unui examen, sau 
ale dezaprobării primite din partea şefului, unora le tremura mâinile,dinţii le sunt încleştaţi, iar 
obrajii devin roşii aproape instantaneu. Se poate aprecia, în acest context, că stresul nu este 
influenţat numai de situaţiile externe, ci şi de vulnerabilitatea, de toleranţa sau adaptabilitatea 
individului sau de unele trăsături ale personalităţii acestuia. 

Unele simptome ale stresului sunt semnale de alarmă. Acestea se pot prezenta sub 
forma unor probleme fizice minore, cum ar fi ticuri si spasme musculare, dureri de cap 
frecvente, dereglări ale digestiei etc. Consumul exagerat de cafea, ţigări sau/şi alcool reprezintă 
o modalitate prin care oamenii încearcă să reziste în perioadele stresante din viata lor. Formele 
acute de stres pot fi marcate de simptome ca: pierderea poftei de mâncare, insomnie, furie, 
ostilitate şi incapacitate de concentrare. 

 

Remediile stresului 
 

România are cea mai ridicată valoare europeană în ceea ce priveşte numărul 
persoanelor afectate de stres (52%, faţă de media europeană de doar 33%), urmată de 
hipertensiune, problemele cu vederea, colesterolul crescut, problemele de somn, greutatea 
obezitatea, depresia, pe ultimul loc fiind cele legate de mobilitate („Readers Digest”, 2006). 
Căile de reducere a stresului cotidian sunt la îndemâna noastră şi uneori le folosim pentru a ne 
detensiona, în mod inconştient. Petrecerea unei perioade de timp în singurătate şi linişte, 
consacrarea a 20 minute zilnic pentru calm şi contemplare, relaxarea şi redobândirea 
echilibrului interior prin tehnici de respiraţie, toate acestea ne ajută sa menţinem controlul real 
asupra circumstanţelor, sporind confortul psihic şi reducându-ne stresul. 

 Relaxarea ne ajuta sa scăpam de încordarea produsă de stres, mai ales dacă am avut o 
zi sau o săptămână grea. Ca să ne putem relaxa in familie, este bine sa nu aducem cu 
noi problemele de la serviciu. Şi invers, când suntem la muncă, să ne detaşăm de 
problemele de acasă, pentru a ne concentra mai bine asupra sarcinilor de serviciu. Chiar 
dacă nu ştim mai nimic despre tehnicile de relaxare, nu practicăm yoga sau sofrologia, 
putem pur şi simplu să ne aşezăm comod în pat sau în fotoliu şi să ascultăm muzică. 
„PARADIGMA STRESULUI” de la cunoaştere la prevenire, ţinând ochii închişi. Sau ne 

putem uita la televizor, la emisiuni care nu ne încarcă şi mai mult nervos (de tipul unor meciuri, 
ştiri şocante, emisiuni care ne plictisesc sau ne deprimă). Putem alege să urmărim o comedie, 
spre exemplu.  

Terapia prin râs este eficientă şi ne asigură mai mult decât o stare de bine. 
 Somnul suficient, de 7 – 8 ore, fără practicarea „nopţilor albe”, este o altă condiţie 

esenţială pentru o viaţă lipsită de stres. Obţinerea unui somn eliberat de stres se poate 
realiza numai prin învăţarea unor tehnici de relaxare a respirării calme si practicarea de 
metode corecte de vizualizare. 

 O baie caldă şi un masaj sunt iarăşi benefice, ajutându-ne să avem somn mai liniştitor. 
Automasajul, folosirea esenţelor de tipul eucalipt respectiv a aromoterapiei, ungerea 
corpului cu ulei sau crema, frecarea pielii cu un burete cu săpun sau cu un prosop aspru 
în timpul băii, mişcări uşoare de gimnastică atunci când am stat prea mult încordaţi la 
birou sau calculator, sunt binevenite. 

 Terapia prin mişcare este cu atât mai utilă cu cât ducem o viaţă mai sedentară, fără prea 
multă mişcare. Dansul, sportul, artele marţiale, mersul la cumpărături, fitness-ul, plimbarea 
in aer liber, 
sunt tot atâtea căi de descărcare a tensiunilor acumulate în corpul, dar şi în psihicul 

nostru. 



 Relaţiile sociale amicale, armonioase, cu cei din jurul nostru, sunt cele mai importante căi 
de gestiune a stresului cotidian. 
Dependenţa de conversaţie sau simpla flecăreală la telefon sau pe messenger, este dată 

de nevoia schimbului de idei şi impresii şi, nu în ultimul rând, de a oferi, dar şi de a primi 
afecţiune. 

 Asociat acupuncturii şi homeopatiei, pozitivismul, în modul de gândire, puterea de a face 
haz de necaz în faţa unor dificultăţi ale vieţii, toate acestea ne ajută să păstrăm 
nealterată relaţia dintre corp şi spirit şi să mergem mai departe, înfruntând „vicisitudinile” 
existenţei. 
 

În loc de concluzii 
 

Cu toţii am întâmpinat cel puţin un obstacol. Că am dorit să înfăptuim un lucru, dar 
acesta nu a ieşit cum trebuie, că am vrut să justificăm şefului motivul întârzierii cu cinci minute 
la program, dar sinceritatea noastră nu a fost apreciată, sunt secvenţe din viaţa noastră. Ce 
este de făcut? 

Răspunsul este mai simplu decât ne putem imagina. Mai întâi trebuie să zâmbim şi să nu 
uităm că mâine poate fi şi mai rău decât astăzi. Apoi, ar trebui să învăţăm din propriile greşeli. 
Nopţile nedormite, durerile de cap, amplificate de la o zi la alta, tendinţa de a despica firul în 
patru nu fac decât să fie răspunsul incapacităţii noastre de a face faţă situaţiilor de stres. (Radu 
N., 2006). Râsul este salvator, fiind puşi chiar în situaţia de a da din plâns în râs! Nu trebuie 
uitat că râsul aduce speranţa unei zile mai bune. Subscriem şi noi acestui adevăr şi nu ne 
rămâne decât să aşteptăm! 
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STRESUL LA LOCUL DE MUNCĂ 

Niciunde nu eşti mai supus stresului, aşa cum eşti la locul de muncă. Aici, presiunile 
personale şi solicitările muncii se combină şi îţi încearcă limitele propriului tău stres. În timp ce 
nu există leac pentru stresul de la serviciu, există totuşi o serie de principii verificate în practică, 
principii care aplicate zilnic te pot ajuta să menţii acest stres în limite şi proporţii controlabile. 

 

CURBA STRES/ PERFORMANŢĂ 
 

Alege scopuri rezonabile, în concordanţă cu posibilităţile tale şi, bineînţeles, stabileşte-
ţi un program pentru îndeplinirea lor. Vei fi surprins de rapiditatea cu care vei obţine rezultate 
pozitive, urmând cu paşi fermi scopuri rezonabile. 

Fii mândru de munca ta! Acest fapt te va determina să dai tot ceea ce este mai bun din 
tine, aspect care se va concretiza în încredere, entuziasm, optimism. 

Învaţă să-ţi placă ceea ce faci! – descoperă căi pentru a-ţi face munca mult mai 
interesantă şi provocatoare. Descoperind căi mai eficiente în a-ţi face meseria, vei determina şi 
creşterea satisfacţiei tale. 

Fă puţin mai mult decât ceea ce se aşteaptă de la tine! 
Munca de calitate este întotdeauna observată, dar nu întotdeauna recunoscută imediat. 

Dar pe termen lung efortul tău suplimentar va fi cu siguranţă răsplătit. 
Abordează munca şi dintr-o perspectivă plăcută! –trebuie să munceşti ca să trăieşti, 

nu să trăieşti ca să munceşti. 
Învaţă să-ţi canalizezi energia şi spre activităţi, care să îţi provoace pur şi simplu plăcere. 
Tratează-i pe ceilalţi cu respect! Asta este ceea ce îţi doreşti şi tu, deci ia iniţiativa şi dă 

înainte să primeşti. Îţi vei crea astfel un ambient plăcut şi în acelaşi timp productiv. 
Nu adresa altora cereri nerezonabile! Făcând invers, vei determina creşterea 

rezistenţei împotriva productivităţii şi cooperării cu ceilalţi. Încearcă să înţelegi presiunile la care 
şi ceilalţi sunt supuşi. 

Fii dispus să faci compromisuri! Punctul tău de vedere, strategiile şi căile de a-ţi 
realiza scopurile pot fi bune pentru tine, dar pentru că fiecare dintre cei cu care lucrezi are la 
rândul său un scop, învaţă să faci compromisuri. 

Cooperează mai întâi de a concura (cooperează mai mult decât să concurezi)! Aşa 
cum mâna ta dreaptă şi mâna ta stângă rar sunt în dezacord, nu-ţi permite ţie să fii în dezacord 
cu colegii.  

Exprimă-ţi aprecierea pentru munca bine făcută! 
Oamenii, în mod obişnuit, aşează banii după satisfacţia în muncă. Făcând astfel, o parte 

din satisfacţia simţită de alţii se va îndrepta spre tine, o vei simţi şi tu. 
 

CUM SĂ-ŢI REALIZEZI SARCINILE CU MAI PUŢIN STRES? 
 

Câţi dintre noi nu şi-au spus la un moment dat că e timpul să realizeze cele mai bune 
lucruri pentru ei, să evite eşecurile şi să-şi îmbunătăţească relaţiile cu colegii de serviciu şi 
membrii familiei? 

Acesta este un bun început: să spui că lucrurile se vor îndrepta şi că totul va merge spre 
bine constituie un prim pas foarte important. Verbalizarea intenţiei este necesară pentru 
începerea schimbării, dar nu şi suficientă. Ea nu înseamnă acţiune, aceasta fiind, de altfel, 
lucrul necesar pentru trecerea de la intenţie la implementare. 



Cei mai mulţi dintre noi dorim să fim mai eficienţi în folosirea timpului nostru. Dorim să 
fim mult mai organizaţi, mult mai împliniţi şi să ne simţim bine în privinţa modului în care ne 
organizăm timpul, una din resursele noastre cele mai importante. Dorim să uităm de momentele 
în care am ratat termenul limită pentru realizarea unei sarcini, de nopţile în care încercam să 
terminăm o sarcină pe care o amânasem de mai multe luni, de oportunităţile ratate şi de relaţiile 
încordate cu persoanele care ne sunt apropiate şi, în cele din urmă, să ne apropiem de lucrurile 
pe care viaţa pune accent: 

 alegerea unor scopuri personale şi profesionale valoroase; 
 îmbunătăţirea imaginii de sine; 
 relaţii pozitive cu membrii familiei, prietenii şi colegii. 

Vestea bună în acest caz este că abilităţile necesare unui bun management al timpului şi 
punerea acestora în practică, pot fi învăţate. 

Următorii paşi se pot constitui într-un ghid eficient de punere a intenţiei în practică, cu 
minim de stres şi maximă eficienţă în îndeplinirea scopurilor propuse: 

 

1. Identifică-ţi priorităţile personale şi profesionale 
 

Acesta este pasul cheie în cadrul acestui proces. Gândeşte-te atent la rezultatele care 
sunt importante pentru tine. Scrie-le! Fii cât mai specific posibil. Notează exact ceea ce vrei să 
realizezi şi data limită până la care trebuie să-ţi îndeplineşti scopul. 

Dacă ai mai multe priorităţi în acelaşi domeniu (personale sau profesionale) încearcă să 
selectezi iniţial una sau cel mult două dintre acestea sau încearcă să le ierarhizezi după 
importanţă. 

Încercând să realizezi prea multe lucruri în acelaşi timp, rişti să nu faci altceva decât să creşti 
în loc să scazi nivelul de stres. 



2. Transpune priorităţile tale în scopuri concrete 
 

Împarte fiecare scop în activităţi componente şi identifică paşii necesari în realizarea 
scopului. Identifică în acelaşi timp cerinţele şi resursele necesare fiecărei activităţi. Acest lucru 
te va ajuta să-ţi organizezi cu succes activitatea şi să ai ceea ce-ţi este necesar pentru a merge 
mai departe spre atingerea scopului. 

Stabilirea cu exactitate a resurselor este, de asemenea, foarte importantă dacă 
îndeplinirea cerinţelor scopurilor reclamă cooperarea sau ajutorul altei persoane. 

 

3. Identifică termenele limită/ termenele intermediare pentru fiecare pas în 
realizarea scopului 

 

Aceasta se referă atât la scopurile personale, cât şi la cele profesionale. Realizează un 
grafic cu toate aceste termene sau înscrie-le în agenda de lucru. Programarea lor îţi dă o 
direcţie şi afirmă angajamentul tău în realizarea acestora, pas cu pas. Dacă îţi sunt necesare şi 
alte resurse, caută date referitoare la accesibilitatea Stres şi motivaţie în activitatea profesională 
219 lor înainte de a avea efectiv nevoie de ele. Planifică-ţi timpul pentru a accesa aceste 
resurse în avans; nu aştepta ziua de dinaintea termenului limită. 
 

4. Consideră agenda ta de lucru ca pe un instrument indispensabil 
 

Păstreaz-o asupra ta şi foloseşte-o pentru a-ţi planifica activităţile, pentru a-ţi înscrie în 
ea date şi întâlniri importante sau termenele limită. Folosirea cu seriozitate a agendei tale îţi va 
procura şi o „vizualizare” a sarcinilor şi te va ajuta să iei în considerare şi să-ţi aminteşti mereu 
angajamentele luate. 

Revizuirea periodică a agendei îţi va da posibilitatea să-ţi evaluezi progresele pe care le 
faci în etapele spre îndeplinirea scopurilor. 

Subliniază datele importante cu un marker! Astfel vor deveni mai vizibile şi se pot 
constitui într-un memento pitoresc în planificarea paşilor. 

 

5. Învaţă să spui „Nu!” oportunităţilor şi solicitărilor care te fac să pierzi timp şi care 
te îndepărtează de scopul propus 

 

Este foarte necesar să poţi spune „NU”. Spunând „NU” cu convingere, dar în acelaşi timp 
cu curtoazie, îţi afirmi ţie însuţi angajamentul în realizarea scopului propus. 

 

6. Identifică propriile bariere în folosirea eficientă a timpului 
 

Dacă vei descoperi că tinzi spre amânarea rezolvării sarcinilor (Bine ai venit în rasa 
umană!) sau că „uiţi” să-ţi foloseşti agenda, gândeşte-te de ce faci aceste lucruri. 

Este sarcina pe care trebuie să o îndeplineşti, plictisitoare? 
Chiar doreşti să o realizezi? Te simţi „controlat” de faptul ca foloseşti o agendă? 
Reflectând asupra propriilor gânduri şi sentimente referitoare la modul de folosire a 

timpului, poţi asista la înţelegerea comportamentului tău şi vei putea descoperi domeniile pe 
care mai târziu vei dori să le explorezi, mai ales în cazul în care nu eşti satisfăcut cu realizările 
personale sau profesionale. 

 

7. Luptă pentru a obţine un echilibru între pasivitate şi activitate 
 

Nu uita să planifici în agenda ta şi timp pentru recreare, distracţie. Cu o bună strategie de 
management al timpului poţi deveni mai productiv, mai eficient, îţi poţi îmbunătăţi relaţiile 
interpersonale şi te poţi bucura mai mult de „vremurile bune”, cu un mai scăzut nivel de 
anxietate şi stres. Să faci „mai mult” nu trebuie considerat scopul major într-un management 
eficient al timpului. „Mai mult” nu înseamnă în mod obligatoriu mai bine, pentru că încărcându-ţi 
programul cu prea multe sarcini de realizat, rişti să nu ajungi în mod necesar la o mai mare 
satisfacţie în viaţă. Un management al timpului eficient este un instrument care te ajută să 
realizezi marea majoritate a rezultatelor şi nu pur şi simplu mai multe rezultate. Foloseşte aceşti 
paşi ca un ghid în propria ta călătorie spre majoritatea împlinirilor! 

 



CINCI MODURI PRACTICE DE RELAXARE INSTANTANEE 
 

1. Imaginea periferică 
 

Priviţi pe peretele din faţa dumneavoastră şi 
găsiţi un punct fix la care să priviţi, situat cu puţin deasupra nivelului ochilor 

dumneavoastră. 
Continuaţi să priviţi la acel punct, concentrându-vă. După puţin timp veţi constata că 

ceea ce este în încăpere, în jurul dumneavoastră nu mai contează, este întunecat, vag sau 
estompat. 

Puteţi crea în acest mod un fel de imagine-tunel. 
Acest gen de imagine-tunel este folosită în viaţa cotidiană atunci când privim la TV sau 

când folosim un computer (vedem numai ecranul). Atunci când scriem sau citim suntem 
concentraţi asupra cuvintelor. Chiar şi atunci când vorbim cu cineva, privim în ochii 
interlocutorului sau la figura acestuia, ignorând restul. Această imagine este un fel de „imagine-
tunel interioară, lăuntrică”, cu ajutorul căreia putem observa sau ne putem fixa asupra lucrurilor. 

Având ochii aţintiţi în acel punct de pe perete, începeţi să vă extindeţi câmpul vizual, 
astfel încât, în cele din urmă, să fiţi atent şi asupra a ceea ce este dincolo de coada ochilor, de 
fiecare parte. Vă puteţi „întinde” atenţia chiar până în spatele dumneavoastră, făcând un cerc 
de 3600. Desigur că nu puteţi vedea ceea ce este în spatele dumneavoastră, dar vă puteţi folosi 
simţurile (auzul şi orientarea spaţială) pentru a fi atent şi la ceea ce se întâmplă în spatele 
dumneavoastră. 

Aflându-vă în această stare, veţi observa că ritmul respirator a devenit mai scăzut, 
muşchii feţei sunt relaxaţi şi puteţi extinde această stare de relaxare asupra întregului corp. 

Ceea ce este interesant în această tehnică, este faptul că intrând în imaginea periferică 
sistemul nervos parasimpatic se va activa. O parte a acestuia va determina instalarea unei stări 
de calm, de linişte şi va permite minţii, corpului şi emoţiilor dumneavoastră să reintre în 
echilibru. 

În acest moment puteţi ieşi din imaginea periferică, lăsând câmpul vizual să revină la 
normal. La început veţi avea nevoie de un punct pentru a reuşi să intraţi în starea de „imagine 
periferică”, dar ulterior, după mai multe exerciţii, veţi fi capabil să obţineţi relaxarea chiar şi în 
lipsa acestuia. Exerciţiul este util şi celor care devin nervoşi atunci când trebuie să vorbească în 
public. 

 

2. Concentrează-te pe propria respiraţie 
 

Pentru că respiraţia este o funcţie care poate fi controlată conştient şi pentru că e 
considerată o punte între luciditate şi funcţionarea autonomă a corpului, poate fi folosită în mod 
deliberat pentru a schimba starea fiziologică a organismului. Exemplul cel mai cunoscut este 
„respiraţia într-o pungă de hârtie” recomandată celor care suferă de atacuri de panică sau 
„respiraţia abdominală” utilizată în tehnicile Yoga sau în multe alte forme de relaxare. 

În orice caz, numai concentrându-ţi atenţia asupra respiraţiei, fără a face nici o încercare 
de a o schimba sau controla, poţi obţine un efect de relaxare. Trebuie să închizi doar ochii, să 
te concentrezi asupra respiraţiei tale şi ori de câte ori simţi că atenţia îţi zboară, întoarce-te la 
ceea ce ai de făcut şi concentrează-ţi din nou atenţia asupra respiraţiei. Dacă simţi vreo 
tensiune în vreuna din părţile corpului, imaginează-ţi că respiri cu acea parte. În cele din urmă 
stresul şi tensiunea dispar din întreg corpul. 



3. Centrarea 
 

Faptul că îţi concentrezi atenţia asupra corpului are un mare efect asupra felului în care 
te simţi şi a cât de puternic eşti. Acest lucru e recunoscut mai ales în vechile tradiţii ale artelor 
marţiale şi yoga. Fii atent la un punct situat la câţiva centimetri sub ombilic şi la jumătatea 
distanţei dintre faţa şi spatele corpului tău (în centrul acestuia). În acelaşi timp priveşte drept 
înainte şi intră în imaginea periferică. Lasă-ţi corpul să se relaxeze şi asigură-te că nu ai 
genunchii lipiţi, strânşi. Poţi menţine tot timpul această concentrare asupra punctului central, 
indiferent de ceea ce faci în acel moment. Pentru a vedea dacă acest exerciţiu vă reuşeşte, 
puteţi ruga un prieten să stea lângă dumneavoastră şi să vă apese timp de trei secunde 
deasupra pieptului, astfel încât să vă determine să faceţi un pas înapoi. Veţi încerca probabil să 
opuneţi rezistenţă cât de mult puteţi, dar şi cel mai solid dintre dumneavoastră va fi simplu de 
dezechilibrat. Numai în cazul în care concentrarea asupra punctului central v-a reuşit, nu veţi 
putea fi mişcat. Veţi părea într-adevăr de nemişcat şi veţi crede că nu sunteţi destul de puternic 
împins, chiar dacă acest lucru se realizează de fapt. Experienţa emoţională pe care o veţi trăi în 
cazul acestui exerciţiu este, în general, resimţirea unei stări interioare de calm. „Mesajul 
ascuns” al acestei tehnici este că nu trebuie să fii încordat pentru a fi puternic, că veţi putea 
singuri şi foarte uşor să vă schimbaţi starea şi că a te relaxa nu înseamnă „a lăsa garda jos". 

Când veţi reuşi într-adevăr să vă concentraţi asupra punctului central, aşa cum o făceau 
samuraii din vechea Japonie,teama nu va mai însemna nimic pentru dumneavoastră. 
Persoanele care au predispoziţie pentru atacurile de panică, găsesc această tehnică foarte 
utilă, mai ales datorită faptului că o pot practica oriunde, chiar şi atunci când merg pe stradă. 



Proiectează o „bulă de energie" 
 

Încearcă asta: 
Imaginează-ţi că din punctul tău central proiectezi o bulă de energie şi că aceasta te 

înconjoară ca un fel de câmp de forţă, asemănător celor din filmele science-fiction. Orice 
eveniment stresant care se întâmplă rămâne „afară", lăsându-te calm şi încă „înăuntrul” câmpului. 
Şi atunci, cu cât mai stresant este „afară", cu atât mai calm şi linişte este „înăuntru". Nu 
înseamnă că această „bulă de energie” chiar există în jurul tău, dar inconştientul nu poate 
distinge între „imaginaţie” şi „realitate". Aceasta înseamnă că dacă îţi imaginezi că eşti „protejat” 
împotriva stresului, atunci cu siguranţă vei fi!  

 

3. Navighează dincolo de tine 
 

Uneori, în situaţiile încărcate emoţional, vă poate fi util să cunoaşteţi cum să vă detaşaţi 
de acestea, cum să deveniţi calm şi cum să priviţi lucrurile din alt punct de vedere. 

Imaginaţi-vă că navigaţi înafara corpului, mai sus, din ce în ce mai sus şi priviţi la 
dumneavoastră înşivă. Navigaţi atât de departe, până vă simţiţi confortabil; veţi vedea că cu cât 
sunteţi mai departe, cu atât vă veţi simţi mai confortabil, mai detaşat. 

Puteţi face acelaşi lucru cu amintirile sau chiar cu posibilele situaţii viitoare. Dacă 
acestea implică şi alte persoane, priviţi scena ca pe un sistem şi observaţi cum reacţionează 
acestea la ceea ce spuneţi, ce fac şi ce spun celelalte persoane care interacţionează cu 
dumneavoastră. Veţi vedea cât de multe lucruri puteţi învăţa din această nouă perspectivă! 

Cu puţină practică şi voinţă, veţi fi capabil să exersaţi în situaţiile stresante toate cele 
cinci tehnici prezentate. 
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Necesitatea cunoaşterii culturii rromani tradiţionale 
 

În contextul în care apărătorii ordinii publice îşi 
manifestă nevoia cunoaşterii şi înţelegerii alterităţii culturale ca 
mijloc de comunicare eficientă şi de colaborare cu persoanele 
aparţinând minorităţilor naţionale, lucrarea de faţă îşi propune 
identificarea principalelor probleme de comunicare culturală cu 
care s-ar putea confrunta lucrătorii din domeniul ordinii publice 
în relaţionarea lor cu rromii, în special cu aceia proveniţi din 
comunităţi tradiţionale, vorbitoare de limbă rromani şi 
păstrătoare a normelor şi valorilor Rromanipen-ului. Prin 
cunoaşterea culturii rromani, lucrătorii din domeniul ordinii 
publice vor dobândi abilităţile necesare identificării celor mai 
importante cauze ale disfuncţionalităţilor de comunicare şi 
înţelegere dintre ei şi rromi şi vor putea recomanda posibile 
soluţii de rezolvare a acestor situaţii. 

Una dintre cauzele fundamentale ale disfuncţionalităţilor 
de comunicare şi înţelegere dintre lucrătorii din domeniul 
ordinii publice şi rromi este lipsa de cunoaştere, de către cei 
dintâi, a realităţilor comunităţii de rromi, a normelor şi valorilor 
pe care aceasta le respectă. 

De aceea, înaintea oricărui alt demers, este necesar să 
definim Rromanipen-ul şi să identificăm relaţia dintre acesta şi 
societate. Rromanipen-ul este dharma rromilor, în sens 
apropiat de acela al conceptului hindus, este legea 
fundamentală a rromilor sau Constituţia tradiţiei rrome, sistem 
de norme, valori şi concepte intra-comunitare, care gravitează 
în jurul modelului de identitate al culturii tradiţionale rrome: 



familia comunitară. Ce este familia comunitară? Este acel tip 
de familie extinsă la nivel de comunitate, care se află într-o 
relaţie de dependenţă normativă şi structurală de comunitatea 
căreia îi aparţine. Familia şi comunitatea, în cultura tradiţională 
a rromilor, sunt interdependente. Acţiunea comunitară asupra 
familiei este cu atât mai puternică, cu cât graniţele dintre 
familie şi comunitate sunt mai flexibile, aşa cum este cazul 
familiei extinse, ea însăşi având caracteristicile unei 
comunităţi, în care grupurile de descendenţi îşi datorează 
reciproc loialitate, datorită relaţiilor bilaterale de filiaţie 
complementară şi înrudire prin alianţă. Familia de rromi este, 
de fapt, comunitatea, nu numai prin factorii de control social-
cutumiar, fireşti pentru oricare societate tradiţională, ci, mai 
ales prin sistemul de relaţii de înrudire culturală (phralipe – 
frăţie), fapt pentru care o putem numi familie comunitară. Mai 
mult, aşa cum destinul în cadrul comunităţii este comun, la fel, 
responsabilităţile sunt împărtăşite. Protejat de familia-
comunitate, individul este, totodată, controlat de aceasta, 
pentru că nu răspunde individual de faptele sale, ci familia şi 
comunitatea sa sunt cele care răspund, solidar cu el, pentru tot 
ceea ce face.  

În capitolele care urmează vom aborda câteva dintre 
cele mai importante elemente ale culturii tradiţionale rrome şi 
anume dreptul cutumiar, conceptele de pur şi impur, căsătoria 
tradiţională şi sărbătorile calendaristice ale rromilor. 
 

1. Dreptul cutumiar 
 

În comunităţile tradiţionale ale rromilor (căldărari, ursari, 
argintari etc.), majoritatea conflictelor care nu ţin de judecata 
externă, aşadar acele conflicte legate de înşelăciuni de bani, 
injurii, calomnii sau adultere, se rezolvă în interior – „maśkar e 
phralenqe” (între fraţi), prin adunarea de judecată – „i kris” – 
precedată de dezbaterea cazului între rude – „o divano” 
(discuţia). A ajunge să mergi la avocat este o ruşine pentru 
neam, pentru că i s-ar dovedi incapacitatea de a face dreptate. 



Menţionăm că furturile, tâlhăriile, crimele şi conflictele grave 
sunt duse la judecata exterioară comunităţii, ele nejudecându-se 
în interior.  

Judecata o fac înţelepţii, oameni bătrâni, independenţi 
din punct de vedere al rudeniei faţă de cei în cauză, hotărârea 
se ia prin consens şi justiţia este distributivă: ambele părţi au 
partea lor de dreptate şi trebuie să li se dea satisfacţie; de 
vreme ce nu există adevăr absolut, încrederea şi respectul 
reciproc sunt bazele comunicării şi ale comuniunii.  

Rolul judecăţii tradiţionale rrome este de a stinge 
conflictele din interiorul comunităţii şi de a împăca părţile. 
Judecata se face în exclusivitate între membrii comunităţii, de 
aceea atunci când conflictul este între un rrom şi un nerrom, 
judecata tradiţională nu se poate efectua.  

Judecătorul trebuie să fie o persoană ce nu aparţine nici 
uneia dintre familiile aflate în conflict, de preferat chiar din altă 
comunitate, pentru a i se garanta neutralitatea. El trebuie să 
deţină o experienţă de viaţă bogată, să fie apreciat de către 
grupul de rromi, să aibă o atitudine imparţială şi să cunoască 
în amănunt tradiţiile rrome. Este responsabil de derularea 
corectă a procesului şi hotărăşte care dintre legile tradiţionale, 
nescrise, ale comunităţii să fie aplicate cazului dat. Un grup de 
observatori neutri formează un fel de juriu, mulţi dintre aceştia 
aparţinând de obicei familiei judecătorului. Ei au şi datoria de a 
interveni pentru menţinerea ordinii pe parcursul desfăşurării 
procesului. De multe ori familia lui este transformată în 
legendă, el servind ca model pentru generaţiile următoare. 

Accesul la proces al tuturor membrilor comunităţii este 
liber. Nici unui rrom nu-i poate fi refuzată participarea. Atât 
judecătorul cât şi membrii juriului au dreptul de a adresa 
întrebări martorilor şi de a-şi exprima propriile opinii în legătură 
cu cele auzite. Judecătorul deţine autoritatea în ceea ce 
priveşte referirea la cazuri anterioare şi la tradiţie, dar şi 
membrii juriului pot aborda aceste probleme. După ce ambele 
părţi şi-au expus punctele de vedere, membrii juriului pot 
prezenta argumente în favoarea uneia dintre părţi. De altfel, 



toţi bărbaţii prezenţi au dreptul să-şi exprime părerea. Femeile, 
dacă sunt invitate, pot şi ele să vorbească, dar numai în cazul 
în care sunt direct implicate ca reclamant, reclamat sau 
martor. 

Una dintre tradiţiile rromilor presupune evitarea 
implicării directe a unei persoane într-o situaţie ce ar putea 
deveni stânjenitoare. Acesta este motivul pentru care 
transmiterea mesajelor se face adesea prin intermediari, ce 
acţionează ca avocaţi. De asemenea, orice afirmaţie este 
astfel formulată încât să evite jignirea celeilalte părţi, avocaţii 
dând dovadă de mult tact şi diplomaţie. 

Atât pentru depoziţiile părţilor, cât şi pentru cele ale 
martorilor, elementul major de credibilitate este jurământul – 
„solax” sau „solaxadimos” –, exemple des uzitate fiind „te 
merau me” (să mor eu) şi „te meren mirre ćhave” (să-mi moară 
copiii). Jurământul fals poate duce la boli, la moarte şi la 
excluderea din comunitate, prin declararea respectivului individ 
ca impur („maxrime”). 

După finalizarea audierilor, judecătorii se retrag pentru 
deliberări. La dezbateri pot participa şi tinerii aleşi din 
comunitate, dar nu au voie să vorbească. Comunitatea nu 
asistă la dezbateri, acestea desfăşurându-se în mare secret. 
Judecătorul principal are un schimb de opinii cu membrii 
juriului în scopul de a se ajunge la un consens privind verdictul 
final. Judecătorii revin la locul adunării şi se pronunţă verdictul, 
dar nu înainte de a se plăti taxa de verdict. De obicei, preţul 
cerut de judecător ca taxă de verdict este de 10% din amenda 
stabilită pentru pârât şi se plăteşte în mod egal de către cele 
două părţi. 

Verdictul urmăreşte nu atât pedepsirea celui vinovat, ci 
mai ales compensarea păgubitului/ păgubiţilor, împăcarea 
părţilor şi liniştea pe termen lung a comunităţii. De obicei, 
fiecare dintre părţi sunt puse să plătească o sumă de bani 
celeilalte şi să promită, prin jurământ, că nu vor mai avea 
conflicte cu partea adversă, că se iartă şi se împacă definitiv. 



Pentru jurământul fiecăruia dintre părţi este numită o persoană 
de încredere drept garant. 

Dacă verdictul este acceptat de către părţile aflate în 
litigiu, se fixează termene de achitare a amenzii şi părţile sunt 
obligate să jure că au stins definitiv conflictul şi să se împace 
în cadrul unei mese de împăcăciune (rr. „pakiv”), la care este 
invitat şi completul de judecată şi întreaga adunare prezentă. 
Judecătorul reprezintă garanţia că respectivul conflict este cu 
adevărat stins.  

Tipul de justiţie tradiţională rromă este dreptatea 
distributivă şi compensatorie, în sensul că se urmăreşte mai 
puţin pedepsirea vinovatului, cât compensarea victimei, ceea 
ce rezultă, de cele mai multe ori, în plata unei sume de bani de 
către cel găsit vinovat către victimă şi într-o masă de 
împăcăciune – „pakiv” –, în cadrul căreia fiecare dintre părţi îşi 
primeşte partea de compensaţie. Ideea fundamentală este 
aceea de împăcare a părţilor aflate în conflict şi de regăsire a 
echilibrului intracomunitar. 

Kris-initorii – „krisăqe rroma” – sunt, de cele mai multe 
ori oameni bătrâni – „amare phure”, cărora comunitatea le 
datorează respect şi credinţă – „pakiv”.  

Există, în cultura tradiţională a rromilor, un adevărat cult 
pentru bătrâni, ca pandant la cultul copiilor. Niciodată o familie 
de rromi nu-şi va da bătrânii la azil, oricât de luxos ar fi acel 
azil; excluderea lor ar reprezenta uciderea lor spirituală, deci 
un păcat de moarte.  

Femeia bătrână se bucură de o atenţie deosebita: 
eliberată de impuritate, dar păstrând miracolul matern – ea 
este responsabilă de educaţia nepoţilor ca „phuri daj” (mamă 
bătrână), dobândeşte prestigiu şi influenţă în comunitate. 
Bătrânele au dreptul să fumeze sau să treacă prin faţa 
acestora, mănâncă şi beau laolaltă cu bărbaţii, conduc 
ritualurile de purificare. Chibzuirea şi părerea bătrânei pot chiar 
depăşi, în cazul unei dispute de nerezolvat, judecata kris-ului, 
situaţie în care ultimul cuvânt îl are ea. Toţi membrii 
comunităţii se grăbesc să-şi împartă masa cu bătrâna. 



Binecuvântarea de la „i phuri daj” păzeşte de orice nenorocire 
ca şi binecuvântarea de la Dumnezeu.  

Ca o concluzie, s-ar putea propune o tipologie a 
instituţiilor rrome de control şi sancţiune intracomunitară, 
precum şi a semnificaţiilor şi atribuţiilor acestora: i kris 
(judecata / adunarea tradiţională rromă), ca formă de 
soluţionare amiabilă a conflictelor intracomunitare; krisinitor-ul 
(judecătorul), ca instanţă de prestigiu moral şi reper 
autoconstitutiv; bulibaşa (liderul tradiţional), ca autoritate 
supremă în comunitate şi ca intermediar în relaţiile dintre rromi 
şi autorităţile nerrome; i pakiv (împăcare, încredere, onoare, 
credinţă), ca formă de reconciliere şi reconstrucţie a imaginii 
de sine; o Rromanipen (legea culturii tradiţionale rrome), ca 
sistem de norme şi valori de referinţă ale identităţii intra-etnice; 
o phralipe (frăţie), ca formă de solidarizare intracomunitară şi 
responsabilizare colectivă; o phuro (bătrânul), ca factor de 
transmitere a experienţelor / valorilor trecutului către prezent şi 
către generaţiile viitoare; i phuri (bătrâna) / i drabarni 
(tămăduitoarea, vrăjitoarea), ca factor complementar inductiv-
reparatoriu şi catalizator-protectiv. 
 
 

2. Pur şi impur 
 

Întreaga filosofie de viaţă a culturii tradiţionale a rromilor 
se bazează pe opoziţia pur / „uźo” – impur / „maxrime”, 
puritatea rituală reprezentând respectarea ordinii şi armoniei 
universale prin conformarea la model, iar impuritatea rituală, 
invizibilă, dar pregnantă spiritual, fiind devierea de la model, 
deci ruperea echilibrului intracomunitar prestabilit printr-o serie 
de legi de comportament şi conduită, a căror valabilitate a fost 
îndelung verificată prin experienţă. 

Rromii au obligaţia să respecte regulile purităţii, în caz 
contrar putând fi excluşi din cadrul comunităţii. Respectarea 
acestor norme ţine de responsabilitatea individuală şi colectivă 



şi se manifestă prin simţul ruşinii – „laзipe” –: în acest spirit 
sunt educaţi copiii, în special fetele. 

Un număr destul de ridicat de reguli se referă la corpul 
uman şi la igiena rituală, pornindu-se de la ideea că trupul 
uman este divizat în două părţi, de la brâu în sus - partea 
superioară pură, iar de la brâu în jos - partea inferioară impură. 

Ochii, capul şi gura sunt considerate curate. Sărutul pe 
gură, între membrii aceluiaşi sex sau în familie este un gest de 
încredere şi fraternitate. Sărutatul ochilor este un semn de 
mare consideraţie, dar poate fi şi un gest de preluare a puterii 
şi de subordonare, de aceea se evită. Salutul familial: „ xau te 
jakha” (mânca-ţi-aş ochii) este semn de dragoste şi dorinţă de 
protecţie. 

Capul este rezidenţa norocului – „baxt” – şi a cinstei – 
„pakiv” –, fapt care explică gravitatea unei imprecaţii de tipul: 
„te xav tirro śero” (mânca-ţi-aş capul), care semnifică 
pierderea simbolică a onoarei, în opoziţie cu „te xav tirro ilo” 
(mânca-ţi-aş inima), expresie de maximă duioşie şi împărtăşire 
a sentimentelor de iubire frăţească.  

Partea de jos a corpului trebuie să fie în permanenţă 
acoperită, atât la femei, cât şi la bărbaţi: femeile rrome poartă 
fuste lungi, niciodată pantaloni sau fuste scurte; bărbaţii rromi 
poartă pantaloni lungi, niciodată scurţi, genunchii fiind 
consideraţi cele mai indecente părţi ale trupului uman. 

Cămăşile şi bluzele se spală separat de fuste şi de 
pantaloni, în vase diferite, speciale pentru fiecare componentă 
a îmbrăcăminţii, superioară sau inferioară şi nu se amestecă 
niciodată apa sau vasele de spălat obiecte de bucătărie cu 
apa sau vasele de spălat haine, de teama impurităţii. La fel, 
tacâmurile şi vasele de bucătărie se spală întotdeauna separat 
de haine. 
 

3. Căsătoria tradiţională 
 

Familia este valoarea fundamentală a culturii rrome: 
„Daśtil te avel tut but love, kana san korkoro naj tut khanć” 
(Degeaba ai mulţi bani, dacă eşti singur nu ai nimic). Familia 



de rromi este, de fapt, comunitatea, prin sistemul de relaţii de 
înrudire culturală („phralipe”), fapt pentru care o putem numi 
familie comunitară.  

Căsătoria tradiţională la rromi se face prin consensul 
celor două familii „xanamik” (cuscre), fără necesitatea unei 
oficializări externe. Numai prin căsătorie „o ćhavo” (băiatul) şi 
„i ćhaj” (fata) intră în rândul membrilor neamului devenind 
„rrom” (om de-al nostru, soţ, rrom) şi „rromni” (femeie de-a 
noastră, soţie, rromni).  

Status-ul femeii în familia tradiţională de rromi urmează 
o serie de modele comportamentale şi de atitudine, în funcţie 
de nivele de responsabilitate pe care se află: ca „ćhaj bari” 
(fată mare/ nemăritată), trebuie să-şi păstreze puritatea 
trupească şi sufletească pentru a-şi cinsti neamul, fiind 
răspunzătoare de puritatea şi onoarea familiei, ea nu are voie 
să iasă singură din comunitate şi se află sub tutela părinţilor, 
abia prin măritiş considerându-se că intră în rândul adulţilor; ca 
„bori” (noră), trebuie să dea ascultare capului familiei şi să se 
lase protejată de acesta, să dea „pakiv” (respect şi onoare) 
socrilor şi să trăiască în cadrul normelor viţei soţului ei, care a 
devenit şi viţa sa, având un profund sentiment al datoriei şi 
venerându-şi soacra; ca „rromni” (soţie), organizează 
gospodăria, se ocupă de creşterea şi educaţia copiilor, 
aproape în exclusivitate, este trezorierul familiei, aduce venit 
casei; ca „daj” (mamă) trebuie să-şi formeze copiii în spiritul 
cutumelor şi normelor tradiţionale, răspunde de copiii ei, în 
special de fete, ca de ea însăşi, şi îşi venerează fiii şi fiicele; 
ca „sasúj” (soacră), devine stăpâna casei, personaj mai 
important în viaţa nurorii sale decât soţul ei, „o sastro” (socrul), 
totodată îşi supraveghează nora şi coordonează familia în 
interior, în exterior hotărârile aparţinând soţului, ca şi decizia 
de cheltuire a banilor şi de alegere a partenerilor pentru copii; 
„phuri daj”/ „màmi” / “baba” (bunică), dobândeşte un statut 
foarte important în neam si devine subiect de infinită grijă şi 



atenţie a familiei, ca de sfătuitoare absolută si posesoare a 
multor valori magice premonitorii, reparatorii şi de protecţie. 

Căsătoria este o alianţă pentru întreaga viaţă între cele 
două familii, relaţia de încuscrire – „xanamik” – fiind la fel de 
puternică precum aceea de sânge, membrii celor două familii 
având obligaţia să se sprijine reciproc în orice situaţie, să nu-şi 
refuze nimic unii altora şi să-şi acorde încredere deplină. 

Aşa-numitul „preţ al miresei”, suma de bani plătită 
familiei fetei de către familia mirelui, reprezintă, de fapt, un fel 
de plată pentru viitorii copii, care vor aparţine familiei soţului şi 
pe care acesta trebuie să-i preia în schimbul unei valori 
simbolice, întărindu-şi astfel reputaţia, aşadar statusul în 
cadrul comunităţii. Această plată simbolizează cea mai 
importantă valoare a căsătoriei rrome: virginitatea fetei. In cele 
mai multe cazuri, banii sunt folosiţi pentru înzestrarea noului 
cuplu. Garanţie a solidităţii şi durabilităţii căsniciei, a coeziunii 
încuscririi şi unui tratament bun al fetei în noua familie, „preţul 
miresei” este recunoaşterea valorii fetei şi a aportului ei 
material în familie, după căsătorie („i rromni kerel buti and-o 
kher” – soţia munceşte în casă), protecţie a viitoarei mirese în 
neamul soţului, dar si garant al respectului reciproc („pakiv”), 
recompensă de la părinţii băiatului pentru părinţii fetei, fără 
funcţie de schimb, ci de reprezentare, tradiţional fiind în aur, 
nu în bani.  

Greşeala de a traduce în limba Celuilalt un concept 
profund ancorat în mentalul cultural propriu, care nu poate 
accepta o traducere denotativă, ci numai una conotativ-
etnoculturală o fac, deseori, chiar rromii tradiţionali. Dacă un 
căldărar spune: „aşa e la noi, se vând fetele la căsătorie”, el 
traduce greşit în limba română un concept rrom care nici pe de 
parte nu înseamnă „a vinde”, el încearcă, de fapt, să simplifice 
faptul ca pentru înţelegerea gagiilor, dar, fără să vrea, le cântă 
în strună celor care înţeleg greşit situaţia şi aduce argumente 
denigratorilor neamului rrom.  



Rromii nu folosesc termenul „bikinel” (a vinde) când 
este vorba de căsătoria fetelor, ci „pokinel” (a plăti), termen al 
cărui sens nu este numai cel denotativ comercial, ci şi 
conotativ, însemnând „a preţui” virginitatea miresei, „a 
valoriza”, „a pune preţ, valoare”, „a compensa”, a schimba 
simbolul purităţii cu simbolul aurului, ambele valori de 
reprezentare, onoare şi prestigiu social în comunitatea 
tradiţională de rromi. În acest sens, sintagma mai apropiată de 
adevărul culturii rromani este „preţuirea purităţii miresei”, 
nicidecum „vânzarea fetei la căsătorie”. 

Familia băiatului le oferă mirilor locuinţa, iar familia 
miresei, mai exact mama şi bunica fetei, pentru a împărtăşi 
responsabilitatea căsătoriei, trebuie să contribuie financiar şi 
simbolic la căsătorie cu zestrea oferită miresei înaintea nunţii 
şi care constă în bijuterii de aur, obiecte de îmbrăcăminte (se 
recomanda sa se ofere viitoarei neveste fuste pentru 10 ani), 
mobilă şi obiecte de uz casnic necesare în gospodărie. 

Căsătoria la o vârstă destul de mică (fetele de la 12 - 13 
ani, băieţii de la 14-15 ani), în cultura tradiţională a rromilor (5 
– 10% dintre rromi mai conservă această cutumă), nu este 
altceva decât consacrarea prin recunoaştere comunitară şi 
binecuvântare parentală a unor posibile tendinţe fireşti pentru 
vârsta respectivă. De altfel, când fata este luată din casa 
părinţilor ei la o vârstă fragedă şi dusă în casa viitorului ei soţ, 
între cei doi soţi nu au loc multă vreme relaţii maritale: din 
punct de vedere relaţional, fata devine fiica soacrei ei – 
„doarme la spatele soacrei” – şi sora soţului ei, ea este 
protejată şi formată de soacră, abia mult mai târziu, uneori 
chiar după câţiva ani, preluându-şi rolul de nevastă. Este, de 
fapt, o formă avansată de logodnă: fata devine „terni bori” 
(noră tânără).  

În vreme ce, în culturile tradiţionale, accentul cade pe 
binele comunitar, pentru care interesul individual îngust poate 
fi cu uşurinţă abandonat, în culturile moderne este accentuat 
aparentul bine individual, în funcţie de care se regândeşte 
starea comunităţii, deseori sacrificată în scopul realizării celui 



dintâi. Astfel se explică libertatea individului în raport cu 
sistemul de constrângeri şi recomandări ale societăţii şi 
acceptarea, relativ uşoară, fără complexe, a întemeierii unei 
familii, fie ea şi la modul potenţial, doar prin relaţii sexuale, fără 
consacrare şi recunoaştere comunitară.  

Culturile moderne îşi asumă riscul dezechilibrului în 
comunitate, pentru că o asemenea schimbare de statut, 
rămasă necunoscută familiei, reprezintă mai mult decât 
pericolul unor alianţe nedorite, pierderea coeziunii sociale şi a 
coerenţei legice a existenţei umane, ci poate însemna chiar şi 
trăirea unor traume, fizice şi psihice, de către individul 
abandonat factorului fortuit al iluzoriei sale libertăţi. Culturile 
tradiţionale refuză acest risc prin implicarea ritualică 
permanentă în viaţa individului. 

Căsătoriile timpurii au totodată rolul de a asigura 
acomodarea psihologică, atât a membrilor cuplului marital, cât 
şi a membrilor celor două familii. 

O altă cauză a căsătoriilor timpurii la rromi este de 
natură istorică: în vremea robiei (1385 – 1856), boierii 
obişnuiau să-şi folosească roabele ca femei de iatac, aflate 
inclusiv la dispoziţia oaspeţilor; în acest sens, erau preferate 
fetele virgine, aşadar, pentru a le feri de un asemenea statut, 
familiile rrome preferau să le mărite foarte repede. 

Virginitatea miresei are valoarea unui sacrament, 
datorită câtorva factori determinanţi: se află la baza moralei 
rromani, a concepţiei de pur şi impur; presupune un rit de 
inaugurare, de creaţie, ca şi prima sarcină şi naşterea; este o 
garanţie că nu va apărea sânge străin în neam. 
Responsabilitatea vieţii prenupţiale a fetei revine, cum este şi 
firesc, integral familiei ei, în special mamei. 

Uneori, cele două familii care se vor încuscri, cei doi 
„xanamika” (cuscri) se hotărăsc să se înrudească prin copiii lor 
încă dinainte de naşterea acestora. Acest angajament/ 
legământ ritualic poartă numele de „juruirea copiilor” (rr. 
„solaxadimos e ćhavenqo”; “ame semas dine and-o solax” = 
am fost juruiţi) şi este urmat de reuniuni succesive ale celor 



două familii, în special la aniversările fiului şi fiicei, pentru ca 
cei promişi să se poată cunoaşte, împrieteni şi acomoda, cu 
mult timp înainte de data căsătoriei. Copiii devin astfel mai 
întâi fraţi de suflet, dragostea maritală dezvoltându-se în mod 
firesc, pe parcursul anilor, ca un sentiment solid şi profund, 
indus de relaţiile strânse dintre părinţi şi fundamentat pe 
acomodarea reciprocă. Acest sentiment se află la temelia 
durabilităţii căsătoriei rrome, pentru că depăşeşte limitele 
pasiunii deseori trecătoare ce ar fi stat la baza unei căsătorii 
moderne finalizate de multe ori prin divorţ. 

Există şi alte forme de căsătorie în cultura tradiţională 
rromani. Una dintre acestea este legată de posibilitatea alegerii 
mutuale a unei „bori”, fratele dintr-o familie însurându-se cu sora 
cumnatului său, soţul surorii lui. Acest schimb ritualic – 
„paruvimos” reduce cheltuielile de nuntă la jumătate (nunţile se 
fac laolaltă), anulează plata pentru mireasă, dar prezintă 
riscuri în cazul unui divorţ unilateral, care ar putea duce şi la 
divorţul celeilalte părţi, numai kris-ul putând decide desfacerea 
unei singure căsătorii şi menţinerea celeilalte. 

O naśimos sau căsătoria prin fugă este considerată o 
formă maritală deviantă, dar acceptată prin ritualuri reparatorii, 
din dorinţa culturii tradiţionale de a include şi repara orice 
deviere, în loc de a-i exclude pe aceia care au produs 
respectiva deviere, aşadar o dorinţă de păstrare a echilibrului 
intracomunitar.  

Având în vedere complexitatea universului spiritual al 
comunităţilor de rromi, ne aflăm în faţa unui model cultural 
bine închegat, în cadrul căruia individul este parte a întregului 
reprezentat de comunitate şi se află în relaţie directă şi 
indivizibilă cu spaţiul transcendent. 

Ceea ce contează este echilibrul intracomunitar, atât 
relaţiile de rudenie, cât şi cutumele de familie servind 
permanent acestui scop suprem, dincolo de diferenţele inter-
personale şi inter-subgrup. Individul are un rol bine definit în 
familia şi în comunitatea căreia îi aparţine şi, respectându-şi 
acest rol definit de normele şi structurile nescrise ale 



comunităţii sale, el se simte totdeauna în afara oricărui pericol 
de înstrăinare şi de pierdere a identităţii autoconstitutive. 

Comunitatea tradiţională îşi doreşte şi, prin mijloace 
specifice, şi reuşeşte să protejeze individul de traumele 
conflictului de rol atât de pregnante în culturile moderne: omul 
este astfel o rotiţă într-un ceasornic reglat cu măiestrie să 
arate întotdeauna ora exactă. 

În paradigma de interpretare modernă, puritatea fetei la 
căsătorie este şi o formă de protejare a sănătăţii ei, pentru că 
relaţiile întâmplătoare, schimbătoare şi necontrolate de familie, 
aşa cum sunt în societatea netradiţională, conduc, de cele mai 
multe ori, atât la boli cu transmitere sexuală, între care chiar 
unele fatale, cât şi la traume psihice dificil de depăşit.  

Ceea ce este cu adevărat important în cadrul concepţiei 
tradiţionale rrome despre structurile ritualistice maritale nu se 
referă la vârsta căsătoriei, care diferă mult de la comunitate la 
comunitate şi de la subgrup la subgrup, ci se fundamentează 
pe necesitatea purităţii miresei. Vârsta căsătoriei se poate 
schimba, dar important este ca mireasa să fie pură. 

Elita rromă ar trebui să ia în considerare acest punct de 
vedere care cultivă, în continuare, norma virginităţii fetei la 
căsătorie, în măsura în care îşi propune să intervină în 
structurile cutumiare ale culturii rrome tradiţionale, cu intenţia 
de a aduce modificări semnificative şi de durată, de pildă 
referitoare la creşterea vârstei căsătoriei în vederea facilitării 
accesului tinerilor rromi la educaţia şcolară. Pentru a-şi duce la 
bun sfârşit demersul, ţinând cont de faptul că avem de-a face 
cu nevoia unei mutaţii culturale, există câteva condiţii 
obligatorii pe care elita ar trebui să le respecte, în intervenţia 
sa în comunitatea tradiţională:  

 Orice schimbare culturală reală şi profundă se face numai 
cu acordul, convingerea şi consensul membrilor grupului în 
cadrul căruia se doreşte schimbarea, altfel, prin măsuri 
coercitive sau punitive, schimbarea va fi resimţită ca şi 
constrângere din exterior, va fi superficială şi, în orice 
moment, reversibilă; 



 Orice schimbare culturală reală şi profundă se face din 
interior, organic, în armonie cu spiritul respectivei culturi, nu 
împotriva acestuia, altfel, prin măsuri pornite din exterior, la 
comanda unor factori străini grupului, schimbarea va fi una 
de scurtă durată şi de faţadă; 

 Orice schimbare culturală reală şi profundă se face abia 
după cunoaşterea şi înţelegerea, în adâncime, a 
fenomenului care ar urma să sufere mutaţii, altfel nu se va 
şti ce, până unde şi cum trebuie întreprinsă schimbarea. 

Dacă toate aceste condiţii sunt îndeplinite şi elita 
lucrează cu sinceritate şi cu credinţă în valorile culturii pe care 
o reprezintă, sunt şanse considerabile de a produce o 
schimbare reală şi profundă, dar care să nu submineze 
fundamentele identităţii culturale rromani.  

 

4. Sărbătorile calendaristice ale rromilor 
 

Sărbătorile calendarului tradiţional al rromilor 
corespund, în mare parte, sărbătorilor din calendarul popular 
general, dar dezvoltă o serie de elemente specifice, fie 
structuri cutumiare diferite, fie mutaţii de semnificaţie, fie 
preluarea şi susţinerea unor ritualuri originar nerrome, dar 
pierdute în spaţiul culturii tradiţionale româneşti („capra 
ţigănească”), fie dezvoltarea unor ritualuri complementare 
celor nerrome sau care răspund unor nevoi reparatorii ale 
acestora (Vasilca, Paparuda). Cu toate acestea, există şi 
structuri ritualice calendaristice proprii numai rromilor, care nu 
au corespondent în cultura de convieţuire (Joia Verde, 
Hârdelezi). 
 În ziua de Anul Nou se face capră ţigănească, ritual 
performat de tinerii rromi necăsătoriţi: tinerii îmbracă un băţ în 
capră, cu ajutorul unor pânze colorate, a unui cap cioplit din 
lemn şi a altor podoabe şi îşi prezintă rolul mergând din casă 
în casă, prin comunitate. Capra merge, de obicei, pentru a ura 
şi a-şi prezenta rolul pe la casele unde se ştie că sunt ćheja 
baria (fete mari), ceea ce demonstrează faptul că ritualul are 
scop premarital.  



Colindatul în Ajun de Crăciun se desfăşoară astfel: 
porneşte un grup de bărbaţi şi, de la fiecare casă colindată, se 
mai adaugă la grup unul dintre bărbaţii casei, de obicei cel mai 
tânăr. Pe parcursul zilei se ţin sfaturi, se arvunesc fete, se 
discută judecăţi viitoare. 
  În ajunul sau în dimineaţa Anului Nou, uneori şi în 
Ajunul Crăciunului, rromii, mai ales căldărarii, practică obiceiul 
numit Vasilca, o formă specifică de colindat, cu sens purificator 
şi apotropaic pentru familiile, rrome şi nerrome, care sunt 
colindate astfel. Vasilca este capul sau râtul de porc împodobit 
cu panglici sau o păpuşă făcută de grupul de colindători şi 
împodobită în costum popular. Unul dintre actanţi poartă un 
vas cu grâu nou încolţit, semn al belşugului pentru anul ce 
urmează. Gestul răspunde unei nevoi ritualice a culturii 
nerrome agrare. Femeile poartă, pe o tavă acoperită cu o 
pânză albă, capul sau râtul porcului, flori şi un pahar şi cântă 
colindul „Sivei” sau al Vasilcăi. 
 O tradiţie puternică la rromi este lăsatul de sec de 
brânză, când se obişnuieşte ca finii să meargă la naşi cu 
daruri şi să petreacă, copiii să meargă la părinţi să le pupe 
mâna pentru a fi iertaţi de greşeli. Masa tradiţională cuprinde 
plăcinta cu brânză şi aripa de găină. Se crede că acela care va 
mânca aripă de găină în această zi va fi uşor tot anul şi va 
avea noroc şi spor în casă. Acest obicei alimentar are la bază 
magia prin similitudine: aripa este uşoară, aşadar cine 
mănâncă aripă devine uşor şi câştigă uşor. 

Paştele este, pentru toate neamurile de rromi, singura 
sărbătoare din an pe care o celebrează „viii şi morţii laolaltă": 
în noaptea de Paşte, la întoarcerea de la biserică, rromii merg 
la cimitir pentru a duce lumină morţilor. Aceasta pentru că este 
noaptea învierii morţilor şi a deschiderii cerurilor, noaptea în 
care îţi poţi vedea viitorul, poţi comunica cu spiritele morţilor şi 
se practică unele ritualuri de magie reparatorie şi de protecţie.  
 În dimineaţa zilei de Paşte, se practică un ritual 
purificator şi de consacrare a binelui pentru întreaga familie: 
capul familiei (tatăl sau fiul cel mai mare, dacă nu există tatăl) 



ia o bucată de pământ cu iarbă pe ea, numită „pască”, similar 
cu alimentul ritual, şi înfige în ea un topor menit să taie răul. 
Apoi pune piciorul pe topor şi, rostind „Hrisos a înviat!”, dă 
fiecărui membru al familiei câte o bucată de pască (alimentul 
ritual) şi câte o gură de vin (împărtăşania) din taxtaj-ul (Graal-ul 
rromilor) care trece din mână în mână. Membrii familiei îi 
răspund: „Adevărat a înviat!”. Capului familiei i se dă pască şi 
vin de către fiul cel mai mare.   

În ceea ce priveşte relaţionarea specifică a rromilor cu 
sacrul, un exemplu concludent este şi Hârdelezi-ul, numit şi 
„Paştele spoitoresc”, sărbătoarea fundamentală a rromilor 
spoitori, care se desfăşoară la o săptămână după Paştele 
ortodox şi care reuneşte semnificaţia pascală cu aceea a 
Gurbanului musulman. Elementul principal al ritualului este 
sacrificarea mielului: acesta este sacrificat fie pentru 
însănătoşirea cuiva bolnav din familie, fie pentru protecţia 
familiei de necazuri şi boli, fie se taie câte un miel pentru 
fiecare copil spre binele şi protecţia acestuia.  

Familiile care, datorită dificultăţilor materiale, nu pot 
sacrifica mielul de Hârdelezi, o pot face de Sfântul Petre.  

Rromii rudari din Caracal sărbătoresc, ca şi fraţii lor 
spoitori, Gurbanul/ Hârdelezi, datină care reuneşte 
semnificaţia Paştelui creştin cu aceea a sărbătorii musulmane. 
La rudari, sărbătoarea se ţine de Înălţare şi constă în 
sacrificarea unui miel, ofrandă către Dumnezeu, dar şi jertfă cu 
scop reparatoriu, de vindecare a persoanelor bolnave.  

La ursarii din zona Bacăului, Joia Verde este o 
sărbătoare care se desfăşoară la o săptămână după Paştele 
ortodox, de Paştele Blajinilor şi se caracterizează prin iertarea 
reciprocă a greşelilor de peste an şi printr-o petrecere cu 
semnificaţie premaritală.  

Joia verde se ţine şi la rromii ursari din Suceava, Iaşi, 
Botoşani şi Neamţ. Se desfăşoară în prima joi de după Paştele 
ortodox şi constă într-o mare petrecere, în cadrul căreia sunt 



scoase la joc fetele de măritat, nu înainte de a se cere învoirea 
părinţilor. Astfel are loc o primă înţelegere între părinţi în 
vederea viitoarei căsătorii a copiilor lor. Uneori, fetele fug sau 
sunt furate de băieţi în această zi, urmarea fiind tot o 
căsătorie, dar după ce tinerii îşi cer iertare de la părinţi.  

La ursarii din Botoşani, Joia verde se ţine de Înălţare/ 
Ispas şi cuprinde, pe lângă obiceiurile deja prezentate, 
pelerinajul la morminte, aprinderea de lumânări şi pomana 
pentru morţi. Acestea se desfăşoară de dimineaţă, înainte de 
orice alte gesturi ritualice, demonstrându-se astfel faptul că 
obiceiul este fundamental în comparaţie cu celelalte.  

De Sfântul Gheorghe (23 aprilie), în special la rromii 
căldărari, se practică, de către fecioare şi tinere căsătorite, un 
ritual de împăcare şi de magie determinativă de dragoste: ele 
coc şi împart colaci „vrăjiţi” (pâini de dragoste – rr. kamimasqe 
manre), în scopul grăbirii căsătoriei sau legării de casă a 
soţilor necredincioşi. 
 La rromii din Moldova, Sfântul Gheorghe reprezintă o 
mare adunare a rromilor, care ţine trei zile şi în cadrul căreia 
se cântă, se joacă şi se aranjează căsătorii. În această zi de 
sărbătoare este interzis să te cerţi sau să te superi cu cineva, 
mai mult, trebuie să te împaci cu cine eşti certat.  
 În dimineaţa zilei de Sfântul Gheorghe, se pune în faţa 
casei o bucată de pământ cu iarbă şi o creangă de salcie, 
semne de înnoire şi fertilitate. Obiceiul prezintă similitudini cu 
acela practicat de rudari de Gurban (salcia) şi de căldărari de 
Paşte. Seara se ţine mare bal şi fetele de măritat sunt scoase 
la joc, în vederea viitoarei lor căsătorii.  
 Un alt obicei rrom, creat totodată ca răspuns la nevoile 
culturii româneşti agrare, este Paparuda, joc şi cântec ritual 
reparatoriu, practicat vara, de invocare a ploii şi de alungare a 
secetei. Spre deosebire de culturile agrare care îşi 
organizează calendarul după mersul culturilor în funcţie de 
succesiunea anotimpurilor şi lucrărilor agricole, cultura de tip 
nomad a rromilor îşi gândeşte calendarul în funcţie, fie de 



datele de desfăşurare a târgurilor sau a pelerinajelor (prilej de 
întâlnire a şatrelor), fie prin negociere cu cultura agrară a 
funcţiei magice, repertoriu necesar acesteia din urmă. Fetele, 
numai cele curate / fecioare, simboluri ale purităţii, îmbrăcate 
în frunze de boz, dansează desculţe în timp ce femeile cântă 
şi varsă apă în jurul lor. Versurile cântecului sunt: „Paparudă, 
rudă, / Vino de ne udă, / Udă cu ulciorul, / Să crească ogorul, / 
Udă cu găleata, / Să facă recolta”. Fecioarele sunt mesagere 
ale lumii pământeşti către divinitate.   
 La 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, se desfăşoară 
cea mai importantă sărbătoare a rromilor căldărari: pelerinajul 
la Costeşti (judeţul Vâlcea), complex ritualic cu rol de a 
reaşeza ierarhiile de putere în neam şi de a reconfirma tradiţia 
de familie, ritual de purificare la biserică, prin rugăciune şi 
închinare, dar şi prilej de încuscrire, de arvunire a mireselor şi 
de stabilire a unor relaţii economice între comunităţi. 
 La 29 iunie, de Sf. Apostoli Petru şi Pavel, este 
sărbătoarea patronilor spirituali ai lăutarilor. 

La 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, este sărbătoarea 
patronului spiritual al ursarilor. 

 

5. Concluzii 
 

Pentru a menţine coeziunea structurală şi a cultiva 
coerenţa conceptuală, elemente fundamentale ale identităţii, 
orice model cultural are nevoie de o forma mentis, de o religie 
în sens etimologic (lat. religo, religere – a lega, a uni), o relaţie 
cu sine şi cu transcendenţa, suport moral şi traseu spiritual de 
identificare, memorie comunitară şi totodată valoare de 
reprezentare. Această religie poate fi una de raportare la 
divinul exterior omului, în care fiinţa umană se defineşte prin 
relaţie cu supranaturalul, iar structurile societăţii reflectă acel 
pattern al cetăţii cereşti, edificând temple şi palate, construind 
pentru eternitate, încercând să facă efemerele lucrări omeneşti 
cât mai durabile prin cultură, abordare specifică societăţilor 
sedentare, culturilor de tip agrar. În accepţiunea sa largă însă, 
religia poate fi şi raportarea la divinul din om sau, mai bine 
spus, la fiinţa umană ca întruchipare a divinului pe pământ, 



perfectibilă în relaţia cu sine, în măsura în care îşi organizează 
viaţa după normele comunităţii căreia îi aparţine. O astfel de 
religie intra-comunitară este Rromanipen-ul. Conştient de 
faptul că nimic din ceea ce este omenesc nu durează, 
Rromanipen-ul nu edifică cetăţi, nu construieşte şi nu 
consemnează pentru viitor, ci propune un sistem de 
relaţionare cu prezentul, bazat pe valorile memoriei şi ale 
experienţei colective, în care modelele culturale au caracter 
emergent, cresc din ele însele, ca un organism viu. În acest 
spirit, rromii îşi constituie identitatea prin raportare la un 
prezent continuu, devenit în fiecare clipă viitor continuu care 
reflectă trecutul continuu sau memoria culturală, conform 
concepţiei despre timpul circular. Structura socială inerentă 
unui asemenea punct de vedere este derivată din ideea 
descendenţei, a continuităţii prin urmaşi. Întruchipările sacre 
ale acestei religii sunt copiii, soborul clerical - kris-ul bătrânilor, 
legea – phralipe (fraternitatea), practica mistică - ujipen ai 
pakiv (puritatea şi onoarea), iar revelaţia – familia. 

Cunoscând şi înţelegând aceste fundamente ale culturii 
rromani tradiţionale, cu siguranţă apărătorii ordinii publice vor 
reuşi să dezvolte o comunicare eficientă şi coerentă cu rromii 
şi să-şi construiască un model mental corect de adaptare la o 
societate multiculturală. 
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Uniunea Europeană este o entitate unică pe scena relaţiilor internaţionale 
atât prin caracteristicile sale din punct de vedere a teoriei organizaţiilor 
internaţional de formare cât şi prin evoluţia evenimentelor care au stat la baza 
procesului acesteia1. 

Studiul integrării europene a devenit o scenă majoră de dezbateri în cadrul 
disciplinei academice a relaţiilor internaţionale pe parcursul anilor ‘50. 
Teoreticienii au fost preocupaţi de instituţiile colective internaţionale şi 
transnaţionale şi de apariţia actorilor non-statali importanţi în politica mondială. 

Studiul integrării europene a consacrat cel puţin patru piloni ai abordării. 
Primul, ar fi să înţelegem UE ca o organizaţie internaţională. Teoria 

organizaţiilor internaţionale se bazează pe ideea că organizaţiile internaţionale 
tradiţionale sunt organisme interguvernamentale desemnate în contextul explicit 
al convergenţei preferinţelor statului sau intereselor comune. Ele sunt un mijloc 
pentru asigurarea armoniei interstatale şi în final a păcii veşnice2. 

Al doilea tratează integrarea europeană ca un model de “regionalism” în 
cadrul politicii economice globale. Scopul acestei abordări este să ofere reflecţii, 
şi poate generalizări, despre tendinţa grupurilor din statele teritorial adiacente de 
a se grupa în blocuri. 

A treia abordare urmăreşte să trateze UE ca un subiect util pentru studiul 
dinamicii procesului decizional. Atenţia este îndreptată către interacţiunea 
intereselor actorilor şi proceselor de stabilire a agendelor, formulării politicilor, 
legislaţiei, intermedierii intereselor şi implementării politicilor. 

Ultima abordare priveşte UE ca un fenomen sui generis. Există doar o 
singură Uniune Europeană şi aşadar, integrarea europeană nu poate fi utilizată 
pentru elaborarea de generalizări largi. 

În continuare vom analiza principalele teorii ce doresc a explica evoluţia 
integrării europene de la înfiinţarea Comunităţilor europene la constituirea Uniunii 
Europene precum şi perspectivele Uniunii.  

Scopul acestor teorii este de a prezenta factorii care au condus la apariţia 
integrării europene precum şi evoluţia viitoare a procesului. 

 

1. Neofuncţionalismul 
 

Abordarea neofuncţionalistă a făcut parte integrantă din studiul integrării 
europene în a doua jumătate a secolului XX. Abordarea neofuncţionalistă a fost 

                                           
1 Cătălin Andruş – „Uniunea Europeană - entitate specifică a comunităţii internaţionale” în volum 
Tendinţe contemporane ale dreptului european, Culegere de studii juridice, coordonatori Victor Duculescu 
şi Nicoleta Diaconu, Editura Cermaprint, Bucureşti, p. 66,2007; 
2 Rosamond Ben – “Theories of European Integration, The European Union Series”, Editura Neil Nugent, 
St. Martin’s Press, Inc., New York, 2000, p. 15; 



foarte clar relaţionată cu ideile de integrare ale arhitecţilor fondatori ai Uniunii 
Europene. Există o foarte clară legătură între “metoda Schuman - Monnet” 
privind integrarea şi teoria dezvoltată de reprezentanţii neofuncţionalismului3. 

Neofuncţionalismul propunea un proces de „difuzare funcţională”, în care 
decizia iniţială a guvernelor de a plasa un anumit sector, spre exemplu, 
cărbunele şi oţelul, sub autoritatea unor instituţii centrale creează presiuni pentru 
extinderea autorităţii instituţiilor în domenii învecinate, precum rata de schimb, 
impozitarea şi salariile. În acest fel, anticipau neofuncţionaliştii, integrarea 
sectorială va produce consecinţa neintenţionată şi neprăvăzută a promovării 
integrării în alte domenii4 (integrarea industriei cărbunelui şi oţelului a determinat 
apariţia politicii comunitare în domeniul transportului, a politicii comerciale 
comune, a politicii concurenţei, etc.). 

O a doua modalitate a procesului de difuzare (difuzarea politică) este cea 
în care atât actorii supranaţionali5, cât şi cei subnaţionali6 creează presiuni 
suplimentare în direcţia integrării. Un reprezentant de marcă al acestei teorii, 
Ernst Haas a sugerat că, la nivel subnaţional, grupurile de interese care 
funcţionează într-un sector integrat trebuie să interacţioneze cu organizaţia 
internaţională însărcinată cu gestionarea sectorului lor. Aceste grupuri vor 
aprecia, ulterior, beneficiile integrării, transferându-şi astfel cererile, aşteptările şi 
chiar loialităţile de la guvernele naţionale către un nou centru, devenind astfel o 
forţă importantă acţionând în direcţia integrării7. Aceste tendinţe vor fi încurajate, 
la nivel supranaţional, de către Comisie, promovând politici europene şi 
negociind aranjamente între statele membre pentru aducerea la un nivel superior 
a binelui comun. 

Rezultatul acestei difuzări sectoriale şi politice este autosusţinerea integrării 
sectoriale, ducând la crearea unei noi entităţi politice cu centrul la Bruxelles. 

Neofuncţionalismul a apărut ca o încercare de a explica dinamica integrării 
europene, dar Europa a fost văzută foarte mult ca un studiu de caz al proceselor 
care ar putea opera în orice structură regională. Haas preciza că integrarea în alt 
context regional sau universal prin intermediul Naţiunile Unite este serios limitat. 
Progresul către comunitatea politică s-ar realiza puţin probabil datorită extinderii 
reduse a precondiţiilor de bază. Acest lucru în schimb, determină o generalizare 
a integrării.  

Integrarea europeană va continua într-un ritm mult mai rapid decît 
integrarea universală. Mai mult, se aşteaptă a fi puţin probabil ca alte regiuni cu 
puternici factori înconjuratori variabili să poată imita cu succes exemplul 
european ceea ce subliniază unicitatea fenomenului de integrare europeană. 
 
 

2.Interguvernamentalismul 
                                           
3 Cătălin Andruş – „Reflectarea evoluţiei procesului de integrare europeană în cadrul teoriilor relaţiilor 
internaţionale” în volum Tendinţe contemporane ale dreptului european, Culegere de studii juridice, 
coordonatori Victor Duculescu şi Nicoleta Diaconu, Editura Cermaprint, Bucureşti, p. 78, 2007; 
4 Hellen Wallace, Wiliam Wallace, Mark A. Pollack – „Elaborarea politicilor în Uniunea Europeană”, 
Ediţia a-5-a, Institutul European din România, Bucureşti 2005, pag.15; 
5 unul din aceşti actori supranaţionali este Comisia Europeană; 
6 grupurile de interese sau de altă natură din statele membre; 
7 Rosamond Ben. – op.cit., pag.58; 



 
 

Interguvernamentalismul îşi are originele în teoriile relaţiilor internaţionale, 
în special în teoria realistă8. Conform acesteia, statele naţiune sunt actorii 
principali pe scena internaţională, iar dezvoltarea de relaţii politice dintre state se 
realizează prin intermediul guvernelor naţionale. În acest decor internaţional, 
realiştii nu acordă o importanţa prea mare actorilor supranaţionali sau 
transnaţionali. 

Ei există pentru a ajuta statele să-şi atingă interesele vitale. Cu alte cuvinte, 
actorii supranaţionali, daca există, au drept scop servirea intereselor statelor 
membre şi nu realizarea unui obiectiv trans-naţional. 

În ceea ce priveşte procesul de integrare europeană, 
interguvernamentalismul a început să fie folosit pentru a explica evoluţia 
Comunităţilor Economice Europene din anii 1965- 1966, concentrându-se pe 
deciziile şi acţiunile întreprinse de guvernele naţionale şi lăsând la o parte, sau 
acordând o atenţie relativ scăzută, influenţei organismelor supranaţionale cum ar 
fi Comisia Europeană şi Curtea Europeană de Justiţie9.  

Stanley Hoffman preciza că “unificarea politică ar fi fost posibilă dacă, pe 
de o parte, naţiunile nu ar fi fost prinse în vârtejul preocupărilor diferite, ca 
urmare a profundelor circumstanţe interne diferite şi a provocărilor externe, iar pe 
de altă parte, dacă naţiunile ar fi fost capabile sau ar fi fost forţate să se 
concentreze pe <construirea comunităţii> prin excluderea tuturor problemelor 
interne şi externe fiecăreia dintre ele”10. 

Criza „scaunului gol” declanşată de Franţa a fost soluţionată prin 
intermediul “compromisului de la Luxembourg”11 în 1966 care acordă statelor 
membre dreptul de a apela la procedura de veto atunci când deciziile ce 
urmează să fie luate afectează interese statele vitale. Acest acord este văzut în 
literatura interguvernamentalistă ca un moment de triumf al principiului 
interguvernamentalist asupra supranaţionalismului datorită renegocierii 
premiselor procesului integrativ în favoarea statelor membre. 

Perioada anilor 1970, caracterizată prin termenul de “euroscleroză”, a 
accentuat caracterul interguvernamentalist al procesului european de integrare, 
interesele naţionale având prioritate. 

Interguvernamentaliştii au sprijinit perspectiva conform căreia guvernele 
statelor membre a UE, iar nu organizaţiile supranaţionale, au jucat rolul central în 
evoluţia istorică a UE, şi că ca acestea erau întărite, şi nu slăbite, de procesul 
integrării12. 

În concluzie, interguvernamentalismul se bazează pe ideea că integrarea 
este un proces care va continua însă statul naţiune este mai mult ca oricând 
unitatea de bază fără ca aceste două elemente să se contrazică reciproc. 

                                           
8 Brice Soccol – „Relations internationales”, Éditions Paradigme, Orléans 2006, p.136; 
9 Hellen Wallace, Wiliam Wallace, Mark A. Pollack – op.cit., pag.17; 
10 Hoffman, Stanley- „Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation-State and the Case of Western 
Europe, in The European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration, Editura by 
Nelsen F. & Stubb G., Lynne Rienner Publishers, 1998; 
11 soluţia adoptată a fost acordarea dreptului de veto,  statelor membre atunci când deciziile ce urmează să 
fie luate afectează interese statele vitale. 
12 Hellen Wallace, Wiliam Wallace, Mark A. Pollack – op.cit., pag.17; 



Procesul de integrare “în afara graniţelor statului - naţiune” conduce la 
apariţia unui nou tip de comunitate politică şi mai ales la eliminarea graniţelor 
dintre sistemul organizaţiilor internaţionale şi mediul intern al statelor membre. 
Aşa cum Hoffman preciza, “statul naţiune rămâne principalul iniţiator, supervisor 
şi adesea distrugător” al entităţii create în afara graniţelor naţionale “pentru că în 
arena internaţională statul este încă cel mai mare posesor de putere”13. 

 
 

3.Interguvernamentalismul liberal 
 
 

Interguvernamentalismul liberal a apărut ca teorie a integrării pentru a 
explica revirimentul procesului integrative din anii 1980, în special ca urmare a 
adoptării Actului Unic European în 1985. 

Spre deosebire de teoria interguvernamentală, teoria liber 
interguvernamentală acordă un rol important instituţiilor în calitatea lor de 
facilitatori de negocieri pozitive. Statul beneficiază şi utilizează mediul 
instituţional al UE pentru scopuri de legitimitate internă şi pentru realizarea 
preferinţelor. Acest lucru este caracteristic instituţiilor supranaţionale cum ar fi 
Comisia Europeană, Parlamentul European şi Curtea Europeană de Justiţie, 
precum şi forumurilor interguvernamentale cum ar fi Consiliul de Miniştri. 

Conform acestei teorii, acordurile interguvernamentale istorice ale UE14 nu 
au fost determintae în primul rând de anteprenorii supranaţionali, efecte 
neprevăzute de difuzareale integrării realizate anterior sau coaliţii transnaţionale 
ale grupurilor de interese, ci mai degrabă de un proces treptat de convergenţă a 
preferinţelor între cele mai puternice state membre. 

Din punctul de vedere al interguvernamentalismului, Comunitatea 
Europeană s-a constituit prin intermediul negocierilor dintre statele membre. 
Guvernele naţionale sunt cele care lansează iniţiative in cadrul Consiliului de 
Miniştri şi în cadrul Consiliului European. Însă iniţiativele guvernamentale au la 
bază propriile interese naţionale. În acest fel, politicile comunitare sunt 
considerare o prelungire a celor naţionale. 

În cursul anilor '90, interguvernamentalismul liberal s-a impus drept teoria 
principală cu privire la integrarea europeană. 

În concluzie, interguvernamentalismul liberal păstrează statele naţiune ca 
actori de bază pe scena internaţională, fiind preocupat de modalitatea de formare 
a preferinţelor pe plan intern şi de modul de negociere interguvernamental. 

Conceptele de bază ale teoriei sunt cel mai mic numitor comun şi 
negocierea dintre statele membre. Teoria explică evoluţia procesului de integrare 
în diferite momente dar nu poate fi privită separat de neofuncţionalism. 

 

4. Constructivismul 
 

Constructivismul nu este o teorie substanţială cu privire la integrarea 
europeană ci o orientare „meta-teoretică” mai largă, cu implicaţii pentru studiul 
UE15. Conturarea acestei teorii s-a făcut abia la finele anilor '90. 
                                           
13 Hoffman, Stanley – op.cit.; 
14 privesc tratatele iniţiale de constituire precum şi Tratatul privind Uniunea Europeană din 1992; 
15 Risse, T. – “Social Constructivism and European Integration”, în Wiener, A.& Diez, T., European 
Integration Theory, Oxford University Press, 2004, p.161; 



Pentru constructivişti, instituţiile sunt înţelese în sens larg ca incluzând nu 
numai regulile formale ci şi normele informale, şi se consideră că aceste reguli şi 
norme modelează identităţile şi preferinţele actorilor.  Integrarea europeană are 
un impact transformator asupra sistemului statal european şi unităţilor sale 
constitutive. Integrarea europeană în sine s-a schimbat în timp, şi este rezonabil 
să presupunem că în cursul acestui proces s-au schimbat atât identitatea 
agenţilor, cât şi, ulterior, interesele acestora. În timp ce acest aspect al schimbării 
poate fi teoretizat în cadrul perspectivelor constructiste, va rămâne în mare parte 
invizibil în abordările ce neglijează procesele de formare a identităţii. 

Cu alte cuvinte, constructiviştii afirmă că UE remodelează identităţile şi 
preferinţele naţionale, şi resping abordările raţionaliste datorită incapacităţii 
acestora de a anticipa şi explica aceste fenomene16. 

Încă de la începuturile sale, integrarea europeană s-a bazat pe 
ideeaconstituirii unei comunităţi pan-europene de state liberal democratice. 
Deoacere din punct de vedere economic unel state17 nu-şi puteau justifica 
dorinţa de aderare la UE, ele şi-au bazat solicitarea pe respectarea normelor şi 
valorilor constitutive ale UE. În acest fel, statele membre s-au văzut prinse în 
capcana propriei retorici. Ele nu se puteau opune în mod deschis nici ameninţa 
cu veto-ul procesul de extindere fără a-şi distruge credibilitatea de membri ai 
comunităţii. Statele membre au urmat astfel logica justeţei, un alt concept cheie 
al constructivismului social. Conform acesteia, atâta timp cât un stat candidat 
este stat european18, aderă şi implementează necondiţionat principiile şi normele 
liberale, atunci aderarea sa nu mai poate fi refuzată. Uniunea poate folosi 
criteriile de la Copenhaga pentru a amâna aderarea efectivă, însă nici un stat 
membru nu-şi va utiliza dreptul de veto pentru a bloca aderarea. Statele 
candidate au folosit în retorica lor valorile şi normele pe care în mod tradiţional le 
împărtăşesc cu cultura şi civilizaţia europeană, au pus accentul pe apartenenţa 
lor la valorile vest europene întreruptă de Războiul Rece şi Cortina de Fier, şi au 
demonstrat dorinţa de a adera la valorile liberale prin procesele de transformare 
de sistem începute în 1989. 

Constructivismul social este una din cele mai recente metode de analiză şi 
explicare a procesului de integrare europeană. Dezbaterea privind măsura în 
care constructivismului social poate explica ultimii ani ai procesului de integrare 
europeană este încă în plină desfăşurare. 

* 
*          * 

În concluzie, teoriile integrării europene încearcă să explice fie procesul de 
integrare europeană ca atare (marile teorii) fie natura Uniunii Europene, în 
calitatea sa de sistem politic cu o structură instituţională şi funcţională unică în 
lume. 

Neofuncţionalismul descrie cel mai bine perioada de început a integrării 
europene, când integrarea industriilor oţelului şi cărbunelui a constituit singura 

                                           
16 Hellen Wallace, Wiliam Wallace, Mark A. Pollack – op.cit., p.22; 
17 aşa cum a fost cazul aderării Austriei, Finlandei şi Suediei; 
18 art. 237 din Tratatul de la Roma, priveşte criteriul geografic şi politic de aderare; 



soluţie politică la situaţia dificilă în care statele Europei se găseau după cel de-al 
doilea război mondial. 

Perioada cuprinsă între anii 1965-1966 este relevantă pentru abordarea 
interguvernamentalisă. 

În prezent, în Uniunea Europeană toate teoriile prezentate mai sus se pot 
regăsi. Trecerea de la stadiul de piaţă unică la uniunea economică şi monetară şi 
în curând probabil la o uniune politică demonstrează faptul că neofuncţionalismul 
nu şi-a pierdut din valabilitate. În acelaşi timp, statele membre rămân principalii 
decidenţi iar interesele individuale sunt primordiale dacă luăm cazul celui de-al 
doilea pilon al UE şi anume Politica Externă şi de Securitate Comună. 

Ultimul val de extindere din 2004 completat ulterior în 200719 este explicat 
prin intermediul constructivismului social. Motivele pentru care cele 10 state din 
Centrul şi Estul Europei au aderat la Uniunea Europeană nu sunt pur economice. 
Statele membre UE au recunoscut prin această extindere apartenenţa acestor 
state la marea familie de state europene şi au onorat în acelaşi timp eforturile 
făcute de aceste state în transformarea propriilor societăţi în vederea adoptării 
normelor şi valorilor liberale. 

În urma analizei acestor teorii, putem să afirmăm că acestea se vor 
dezvolta în continuare pentru că fenomenul integrării pe care-l au ca obiect de 
studiu va evolua, el nefiind nici pe departe aproape de finalizare iar ratificarea 
noului Tratat de la Lisabona ar putea reprezenta o etapă importantă în direcţia 
construirii unei Europe cu caracteristici federale, a unei uniuni fără precedent în 
istoria universală. 
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MASS-MEDIA – ÎNTRE SERVICIILE ŞI 
 DESERVICIILE EDUCATIVE 
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Când abordăm problematica educaţiei avem în vedere – în principal – 
instituţiile de învăţământ. Este oarecum firesc, dacă ţinem cont de faptul că 
şcoala a reprezentat, încă de la începutul existenţei sale, principalul agent 
educativ din societate. În acest loc, fiecare elev sau student este supus – sub 
oblăduirea dascălilor – unui ansamblu de acţiuni exercitate în mod conştient, 
sistematic şi organizat, în scopul transformării lor în personalităţi active şi 
creatoare, capabile să ducă, pe mai departe, tezaurul de valori materiale şi 
spirituale acumulate de societate de-a lungul timpului. Educaţia însă nu se 
limitează doar la cadrul instituţionalizat, la procesul instructiv derulat în şcoală, ci 
înglobează toate activităţile sociale purtătoare de influenţe formative. 

Ritmul rapid al transformărilor, care au avut loc în ultimii ani în toate 
domeniile de activitate, au zdruncinat serios mitul educaţiei tradiţionale şi au 
obligat instituţiile de învăţământ să descindă în viaţa de zi cu zi, pentru a se 
repoziţiona în sistemul mijloacelor educative, puse de societate la dispoziţia 
cetăţenilor săi. Astăzi, educaţia nu mai este monopolul şcolii, şi dacă ţinem cont 
de faptul că elevul vremurilor noastre petrece cu 25% mai mult timp în faţa 
televizorului decât în şcoală, acceptăm fără rezerve că educaţia informală 
depăşeşte ca durată, conţinut şi modalităţi educaţia formală, instituţionalizată. 

Când vorbim de educaţia informală avem în vedere toate informaţiile pe 
care un individ le recepţionează în mod difuz şi eterogen, datorită influenţelor 
cotidiene şi al interacţiunii sale cu alte persoane în diferite medii. Aceste influenţe 
– voluminoase sub aspectul cantităţii – provenite din partea întregului mediu de 
viaţă, reprezintă un mod de achiziţie întâmplătoare, dar cu modificări pregnante 
în structura personalităţii umane. 

Unele dintre cele mai puternice influenţe informale sunt exercitate de 
mass-media. Foarte prezente în viaţa omului de azi, mijloacele de informare în 
masă au devenit un fel de drog. Fiind administrat zilnic în doze excesive, fluxul 
informaţional a generat dependenţă. Viteza uimitoare cu care informaţia străbate 
planeta între punctele cardinale, ţintuieşte individul minute, chiar ore, în şir în faţa 
televizorului sau a internetului. Pentru foarte mulţi oameni de pe planetă o zi 
obişnuită începe şi se sfârşeşte alături de unul din mijloacele tehnice de 
comunicare în masă. 

Deliberat sau nu, mass-media generează stări emoţionale, conflictuale 
sau afective, întâmplări sau situaţii contradictorii. Cuvântul scris sau vorbit ne 
poartă prin hăţişul evenimentelor cotidiene, ne apropie sau ne îndepărtează de 
realitatea înconjurătoare. Beneficiind de o forţă persuasivă de netăgăduit, mass-



media are capacitatea de a modifica personalitatea individului atât în sens 
pozitiv, cât şi în sens negativ. 

Fără a nega rolul şi contribuţiile esenţiale ale mijloacelor de comunicare în 
masă la dezvoltarea fiinţei umane, în îmbunătăţirea condiţiilor sale de viaţă, în 
facilitarea comunicării şi a adaptării indivizilor şi colectivităţilor la realităţile 
economice, tehnologice şi spirituale în continuă şi rapidă schimbare, în efortul de 
completare a instrucţiei şcolare, se pot constata, din nefericire, şi implicaţiile ei 
nocive, aportul la exacerbarea faptelor negative, ieşite, adeseori, din sfera 
normalului. Invocând, aproape de fiecare dată, audienţa şi dreptul la informare, 
unele canale de televiziune şi o serie de cotidiene oferă publicului larg, în mod 
brutal şi neselectiv, imagini groteşti, fapte extremiste, comportamente deviante, 
limbaj şi cultură suburbană, urmându-şi fără scrupule interesele economice. 

Abordarea provocatoare a unor fenomene, care prin conţinutul lor 
stârnesc curiozitatea publicului tânăr, dar, în acelaşi timp, îi deformează 
judecata, aduc o serie de deservicii actului educativ. Subiecte precum erotismul, 
violenţa, cruzimea, consumul de alcool sau droguri denaturează gustul publicului, 
stimulează delicvenţa şi degradarea morală, alterând eforturile pedagogice ale 
instituţiilor de formare. Familia, biserica şi şcoala aproape că nu mai fac faţă 
„linşajului mediatic”, după cum remarca un om de cultură. 

 Site-urile pornografice sau cele care promovează manifestările 
antisociale, abaterile comportamentale compromit funcţia educativă a internetului 
şi pun oarecum în umbră sprijinul pe care acesta îl oferă învăţământului. Această 
reţea globală de calculatoare interconectate oferă celor care o accesează, atât 
posibilitatea îmbogăţirii spiritului, cât şi pe aceea a decadenţei. 

Foarte vulnerabili în faţa mediatizării excesive a unor conduite antisociale, 
în special prin intermediul televiziunilor şi a internetului, adolescenţii au tendinţa 
de a imita comportamentele eroilor negativi, de a le copia gestica sau gândirea. 
În dorinţa de a brava, de a-i şoca pe cei din jur, tinerii preiau limbajul agresiv 
specific personajelor impulsive, care sunt mult mai convingătoare şi mult mai 
atractive decât modelele oferite de şcoală. 

Deserviciile educative ale mass-media intervin încă din copilărie. 
Programele de desene animate au căpătat în ultimii ani o tentă belicoasă. 
Asistăm, din ce în ce mai mult, la desene cu războinici, care mai de care mai 
brutale, cu scene de luptă fizică sau bazate pe tehnică de luptă avansată, care 
constituie îndemnuri subliminale la violenţă. Dacă la acestea adăugăm jocurile 
de calculator, care abordează aceeaşi tematică, ne putem explica tendinţa spre 
agresivitate şi dificultăţile de adaptare la disciplina şcolară a unor copii. 

În mod paradoxal, muzica îşi are şi ea partea ei de vină în transmiterea 
unor mesaje dăunătoare tinerilor. Recunoscută mai ales ca mijloc de delectare, 
sau ca antidot la stresul zilnic, muzica – prin anumite genuri născute mai ales la 
periferia societăţii – intră în categoria acelor activităţi, ce imprimă tinerilor 
anumite moravuri deşănţate. Propagate pe calea undelor radio, prin canale 
particulare de televiziune sub forma video-clipurilor, sau prin site-uri specializate, 
genurile de muzică hip-hop sau heavy-metal conţin versuri care încurajează 



direct sau disimulat la violenţă, la ură şi agresiune faţă de anumite categorii 
sociale sau rase, la abuzuri sexuale. 

Foarte apreciate de o parte însemnată a tinerilor de azi, aceste genuri de 
muzică au texte care manipulează conştiinţele, care îndeamnă la acte de 
imoralitate, de decădere, la vulgaritate sau, mai grav, la sinucidere. Sunt 
cunoscute cazuri în care tineri influenţabili au recurs la acest gest extrem, 
motivându-şi fapta în biletul de adio prin versuri din repertoriul unor trupe de hip-
hop, rock sau heavy-metal. Impactul este evident în ceea ce priveşte 
vocabularul. Cuvintele sau expresiile licenţioase persistă în exprimarea acestor 
tineri, care fac din vorbirea indecentă un mod de a-şi impune autoritatea în 
colectiv. 

Mesajele sunt cu atât mai distrugătoare cu cât vin din partea unor vedete. 
Adulaţi de fani, starurile au o putere de convingere formidabilă. În această 
categorie pot fi incluşi cântăreţi precum Madonna sau George Michael, care 
redau în video-clipurile lor scene de sado-masochism sau homosexualitate. 

Chioşcurile abundă de reviste cu imagini obscene. Pe orice tejghea 
stradală sunt expuse reviste cu conţinut pornografic şi chiar cărţi în care sunt 
descrise, în mod explicit şi grosolan, scene de extravaganţă sexuală. Presa 
scrisă, în general, conţine din belşug subiecte de scandal, care au în prim-plan 
persoane publice sau staruri, ce sunt, pentru o parte din cititori, modele. Multe 
din aceste materiale au darul de a mistifica realitatea, exploatând în mod abil 
naivitatea şi inocenţa unor cititori, sădindu-le îndoiala faţă de credibilitatea eroilor 
lor, faţă de noţiunea de cinste, corectitudine, adevăr, bunătate, toleranţă pe care 
le-au descoperit anterior la aceşti idoli. 

Sigur că anularea sau ignorarea ajutorului oferit de mijloacele de 
comunicare în masă la promovarea valorilor morale, la cultivarea unor 
sentimente de respect şi preţuire, la educarea civică este nedreaptă. Cu toţii 
apreciem şi recunoaştem importanţa mass-media în formarea generaţiilor de 
tineri, în evoluţia societăţii, dar sunt încă multe carenţe – mai mult sau mai puţin 
intenţionate – care deteriorează strădaniile formative ale sistemului educativ din 
ţara noastră. 

Este cu neputinţă să-i izolăm pe tineri de oferta mijloacelor de comunicare 
în masă. Ea există pretutindeni însă familia, şcoala şi societatea prin instituţiile 
formatoare de opinie – printre care se află şi mass-media - au obligaţia de a 
depune toate eforturile pentru a selecta, sintetiza şi transmite tânărului tot ceea 
ce este mai valoros în cultura materială şi spirituală a omenirii. Tânărul zilelor 
noastre, sub îndrumarea responsabililor cu formarea şi integrarea socială, 
trebuie să devină propriul subiect şi propriul instrument al dezvoltării sale, prin 
intermediul multiplelor forme de autoinstruire, capabil să-şi proiecteze şi să-şi 
conducă propria evoluţie în cariera profesională şi în viaţă. Această muncă de 
călăuzire trebuie să aibă la bază cele mai bune influenţe educative cu putinţă. 

În ce măsură mass-media se va alătura, în mod onest, strădaniilor celor 
trei instituţii fundamentale ale statului – biserica, familia, şcoala – în educarea 
tinerei generaţii, în dirijarea ei spre tărâmul valorilor autentice, rămâne pentru 
mine o nebuloasă şi îmi susţin această îndoială printr-un citat exprimat recent de 
Dan Puric în emisiunea lui Robert Turcescu de la Realitatea TV „Mass-media 
este business, iar business-ul nu are Dumnezeu”. 
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