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PARTEA ÎNTÂI

O lumină nouă  
asupra iubirii



Iubirea − o perspectivă nouă  
și revoluționară

„Trăim unul la adăpostul celuilalt.”
− proverb celtic

„Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor  
în umbra aripilor Tale vor nădăjdui.”

− Psalmi 35:7

S-ar putea ca „iubire” să fie cel mai folosit s� i mai puter-
nic cuvânt din limba engleză. Scriem volume î�ntregi 
despre iubire, compunem poeme despre ea. Cântăm 

despre ea s�i ne rugăm pentru ea. Purtăm războaie î�n numele 
ei (vezi războiul troian) s� i construim monumente (vezi Taj 
Mahal-ul). Sufletul ni se î�nalt�ă când ni se spune „te iubesc!” 
s� i se prăbus�es�te când iubirea dispare: „Nu te mai iubesc!”. 
Ne gândim la ea s� i vorbim despre ea la nesfârs� it.

Cres�tinul s�tie, bineî�nt�eles, că acest cuvânt nu se referă 
doar la iubirea romantică. Iubirea, î�n forma ei cea mai pură, 
este s�i tema centrală a Bibliei, de la Geneză s�i până la Apo-
calipsa Sf. Ioan. Mesajul central al Bibliei este acela că Dum-
nezeu este iubire. Prin urmare, pentru credincios�i, s�i relat�iile 
de dragoste fac parte din această realitate spirituală.



30 O lumină nouă asupra iubirii 

Dar ce este de fapt iubirea? S� i ce spune biserica despre 
iubire s� i intimitate?

Nicio institut�ie nu a dedicat mai mult timp s�i mai multe 
resurse pentru a-i ajuta pe oameni să găsească s� i să păstre-
ze iubirea decât biserica − consiliere premaritală, tabere 
de reculegere pentru oamenii căsătorit�i, predici, î�nvăt�ături 
−, dar cu toate acestea, căsniciile ajung î�n impas, iar rata 
divort�ului este aceeas� i î�n sânul bisericii ca s� i î�n afara ei. 
Mesajele despre iubire s�i intimitate au tot fost repetate, dar 
cuplurile cres�tine au dificultăt�i, ca toate celelalte, î�n a î�nt�e-
lege ce rol joacă iubirea î�ntr-o relat�ie.

Savant�ii s� i specialis�tii s-au străduit timp de secole să 
dea o definit�ie iubirii s� i să găsească o cale de a o î�nt�elege. 
Pentru unii observatori impasibili, iubirea romantică 
este o aliant�ă avantajoasă pentru ambele părt�i, bazată pe 
schimbul de favoruri, o tranzact�ie î�n care dai s� i primes�ti. 
Alt�ii, cu o î�nclinat�ie istorică, au considerat-o un obicei soci-
al sentimental, creat de menestrelii din Frant�a secolului al 
XIII-lea. Biologii s� i antropologii o privesc ca pe o strategie 
care asigură transmiterea genelor s� i cres�terea copiilor. I�n-
văt�ătorii cres�tini au considerat că este o obligat�ie morală 
să î�t�i iubes�ti partenerul s�i au subliniat valoarea s�i aspectele 
spirituale ale unei asemenea relat�ii.

Dar până la urmă, pentru majoritatea oamenilor, iubi-
rea a fost s� i rămâne o emot�ie mistică ambiguă, liberă să 
fie descrisă, dar sfidând definit�iile. I�n anii 1700, Benjamin 
Franklin, un î�nvăt�ăcel perspicace î�n mai multe domenii, 
putea sust�ine doar că dragostea este „schimbătoare, trecă-
toare s� i accidentală”. Mai recent, Marilyn Yalom, î�n cartea 
ei despre istoria calităt�ii de sot�ie, s-a recunoscut î�nvinsă s� i 
a descris iubirea ca fiind „un amestec î�mbătător de sex s� i 
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sentimente pe care nimeni nu î�l poate defini”. Descrierea 
făcută de mama mea, o barmanit�ă din Anglia, s� i anume că 
iubirea î�nseamnă „cinci minute de distract�ie”, este la fel de 
potrivită, chiar dacă un pic mai cinică. 

Astăzi î�nsă, nu ne mai permitem să definim iubirea 
drept o fort�ă misterioasă aflată dincolo de puterea noastră 
de î�nt�elegere. A devenit prea importantă. De bine, de rău, 
î�n secolul XXI, relat�ia de iubire a devenit relat�ia emot�ională 
centrală î�n viat�a celor mai mult�i oameni.

Un motiv este acela că trăim din ce î�n ce mai mult î�n 
izolare socială. Scriitori precum Robert Putnam, î�n cartea 
Bowling Alone (Bowling de unul singur), atrag atent�ia că su-
ferim din cauza unei pierderi periculoase de „capital social”. 
(Această sintagmă a fost inventată î�n 1916 de un educator 
din Virginia, care a observat ajutorul, simpatia s� i camara-
deria pe care vecinii s� i le ofereau continuu unii altora.) 
Majoritatea dintre noi nu mai trăim î�ntr-o comunitate care 
să ne sprijine, având î�n apropiere familia î�n care ne-am 
născut s� i prietenii din copilărie. Muncim din ce î�n ce mai 
mult, facem naveta pe distant�e din ce î�n ce mai mari s�i avem 
astfel din ce î�n ce mai put�ine ocazii să dezvoltăm relat�ii 
apropiate.

Cel mai adesea, cuplurile care vin la cabinetul meu tră-
iesc î�ntr-o comunitate cu două persoane. Majoritatea par-
ticipant�ilor la un sondaj efectuat de Fundat�ia Nat�ională 
pentru S� tiint�ă, î�n 2006, au spus că numărul oamenilor din 
cercul lor de apropiat�i era î�n scădere, iar un număr tot mai 
mare au declarat că nu au pe nimeni î�n care să aibă î�ncre-
dere. După cum a spus poetul irlandez John O’Donohue, 
„peste atât�ia oameni se as�ază o singurătate urias�ă s� i apăsă-
toare ca o iarnă glacială”.
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Acum am ajuns inevitabil să î�i cerem partenerului 
conexiunea emot�ională s� i sentimentul de apartenent�ă pe 
care bunica mea putea să le obt�ină de la un sat î�ntreg. 
Glorificarea iubirii romantice promovată de cultura noas-
tră populară intensifică acest aspect. Atât filmele cât s� i te-
lenovelele s� i serialele dramatice de televiziune ne inundă 
cu imagini ale iubirii romantice ca fiind relat�ia supremă, î�n 
timp ce ziarele, revistele s� i s� tirile de televiziune ne relatea-
ză despre căutarea fără sfârs� it a idilelor s� i a iubirii printre 
actori s� i celebrităt�i. As�adar, nu este o surpriză că, î�ntr-un 
sondaj efectuat de curând î�n SUA s� i Canada, oamenii au 
declarat că scopul lor principal este o relat�ie fericită de iubi-
re, scop aflat î�naintea succesului financiar s�i al unei cariere 
care aduce satisfact�ii.

Prin urmare, este imperativ să î�nt�elegem ce este iubi-
rea, cum să o creăm s� i cum să o facem să dureze. Oamenii 
credincios� i, s� tiind că suntem creat�i din iubire s� i pentru iu-
bire, simt că este imperios necesar, atât la nivel spiritual, 
cât s� i pragmatic. Dumnezeu este dragoste (1 Ioan 4:16) 
s� i suntem creat�i după chipul lui Dumnezeu (Facerea 1:27). 
Să nu î�nt�elegi ce este iubirea s� i cum să o trăies� ti este o 
amenint�are la adresa aspectului fundamental al umanităt�ii 
noastre, s� i anume conexiunea cu Dumnezeu s� i a unuia cu 
celălalt. Atunci când ne pierdem capacitatea de a crea s� i 
păstra iubirea î�n cuplu, ne pierdem desăvârs� irea pe care 
ne-a dat-o Dumnezeu ca purtători ai chipului său (Facerea 
2.18:24). Din fericire, î�n ultimele două decenii, a apărut un 
mod nou s� i interesant de a î�nt�elege iubirea, care reflectă, 
evocă s� i sust�ine perspectiva cres�tină asupra uniunii dintre 
parteneri.
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S� tim acum că iubirea este cel mai captivant mecanism 
de supraviet�uire al speciei umane. Nu pentru că ne î�mpinge 
să ne î�mperechem s� i să ne reproducem – la urma urmei, 
reus� im să ne î�mperechem s� i fără iubire! – ci pentru că iubi-
rea ne face să ne legăm emot�ional de câteva persoane im-
portante, care ne oferă adăpost î�n fat�a furtunilor viet�ii. 
Iubirea este bastionul nostru, destinat să ne ofere protect�ie 
emot�ională, ca să putem face fat�ă suis�urilor s�i coborâs�urilor 
existent�ei. După cum a remarcat Mozart, „iubirea păzes�te 
inima să nu cadă î�n abis”. Suntem fiint�e relat�ionale. Dum-
nezeu ne-a creat pentru relat�ia cu El s� i cu ceilalt�i. Suntem 
creat�i pentru conexiune.

Acest impuls de a ne atas�a emot�ional − de a găsi pe cine-
va la care putem să apelăm s� i căruia să î�i spunem „t�ine-mă 
strâns î�n brat�e” − este î�nrădăcinat î�n mintea, sufletul s� i spi-
ritul nostru. Este la fel de fundamental pentru viat�ă, sănă-
tate s� i fericire cum sunt s� i impulsurile care ne determină 
să căutăm hrană, adăpost sau sex. Avem nevoie de atas�a-
mente emot�ionale cu câteva persoane de neî�nlocuit, pen-
tru a rămâne sănătos� i din punct de vedere fizic s� i mintal, 
pentru a supraviet�ui. Vom vedea mai jos că cercetările re-
cente confirmă adevărul Scripturii s� i că „tot adevărul este 
de la Dumnezeu”. Aici aflăm că, dând ascultare poruncii 
fundamentale a lui Dumnezeu: „Iubit�i-vă unii pe alt�ii”, ne 
asigurăm nu numai capacitatea de a supraviet�ui, ci s� i de a 
prospera: de a trăi din plin. 
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O NOUĂ TEORIE A ATAȘAMENTULUI

Circulă de mult timp păreri referitoare la adevăratul scop 
al iubirii. I�n 1760, un episcop spaniol le-a scris superiori-
lor săi de la Roma spunându-le că, î�n orfelinate, des� i copiii 
aveau adăpost s� i primeau de mâncare, adesea „mureau de 
tristet�e”. I�n anii 1930 s� i 1940, î�n saloanele spitalelor ame-
ricane, copiii orfani, privat�i de atingere s� i contact emot�io-
nal, mureau pe capete. Psihiatrii au î�nceput să identifice s� i 
copii care erau sănătos� i din punct de vedere fizic, dar care 
păreau indiferent�i, insensibili s� i incapabili să relat�ioneze. 
David Levy, relatându-s� i observat�iile î�ntr-un articol din 
1937 î�n revista American Journal of Psychiatry, a atribuit 
comportamentul acestor micut�i „î�nfometării emot�ionale”. 
I�n anii 1940, analistul american René Spitz a inventat sintag-
ma „depresie anaclitică” pentru copiii despărt�it�i de părint�ii 
lor s� i cuprins� i de o tristet�e debilitantă.

I�nsă menirea de a î�nt�elege ce se î�ntâmpla exact i-a re-
venit lui John Bowlby, un psihiatru britanic. Dă-mi voie să 
fiu sinceră. Ca psiholog s� i fiint�ă umană, dacă ar fi să acord 
un premiu pentru cele mai bune idei pe care le-a avut vreo-
dată cineva î�n acest domeniu al î�nt�elegerii oamenilor, i l-as�  
acorda fără discut�ie lui John Bowlby, î�naintea lui Freud sau 
a oricui altcuiva. El a adunat toate firele observat�iilor s� i ra-
poartelor s�i le-a t�esut î�ntr-o teorie a atas�amentului coerentă 
s� i magistrală.

Născut î�n 1907, Bowlby, fiul unui baronet, a fost cres-
cut î�n principal de către bone s� i guvernante, după moda 
clasei superioare. Părint�ii i-au dat voie să stea cu ei la masă 
după ce a î�mplinit 12 ani, s� i atunci numai la desert. A fost 
trimis la o s�coală cu internat, după care a frecventat Colegiul 
Trinity de la Cambridge. Viat�a lui Bowlby s-a î�ndepărtat de 
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tradit�ie atunci când s-a oferit să lucreze voluntar î�n inova-
toarele s�coli cu internat pentru copiii inadaptat�i emot�ional, 
care au fost î�nfiint�ate de vizionari ca A.S. Neill. Aceste s�coli 
se axau mai degrabă pe oferirea unui sprijin emot�ional, 
decât pe obis�nuita disciplină severă.

Intrigat de experient�ele avute, Bowlby s-a î�nscris la Fa-
cultatea de Medicină s� i apoi a făcut pregătire psihiatrică, 
care a presupus s�apte ani de psihanaliză. Se pare că psiha-
nalistul său l-a considerat un pacient dificil. Influent�at de 
mentori precum Ronald Fairbairn, care a declarat că Freud 
a subestimat nevoia de relat�ionare a oamenilor, Bowlby 
s-a revoltat î�mpotriva perspectivei profesionale care spu-
nea că esent�a problemelor pacient�ilor se afla î�n conflictele 
lor interioare s� i î�n fanteziile subcons�tiente. Bowlby a insis-
tat că problemele erau î�n principal exterioare s� i î�s� i aveau 
rădăcina î�n relat�iile reale, cu oameni reali.

Lucrând cu tineri cu probleme la Clinica Child Guidance 
din Londra, a î�nceput să creadă că relat�ia degenerată pe 
care o avuseseră cu părint�ii le oferise doar câteva modali-
tăt�i negative de a face fat�ă sentimentelor s� i nevoilor de 
bază. Mai târziu, î�n 1938, ca medic la î�nceput de drum aflat 
sub supravegherea renumitei psihanaliste Melanie Klein, 
lui Bowlby i-a fost î�ncredint�at un băiet�el hiperactiv care 
avea o mamă extrem de anxioasă. Nu i se permitea î�nsă să 
vorbească cu mama, deoarece numai gândurile s�i fanteziile 
copilului erau considerate de interes. Asta l-a î�nfuriat pe 
Bowlby. Experient�a î�l făcuse să î�s� i formuleze propria teo-
rie, s� i anume că calitatea conexiunii cu cei dragi s� i depri-
varea emot�ională din primii ani de viat�ă sunt esent�iale î�n 
dezvoltarea personalităt�ii s� i a modului obis�nuit al indivi-
dului de a intra î�n contact cu ceilalt�i oameni.
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I�n 1944, Bowlby a publicat prima lucrare despre terapia 
de familie, Forty-four Juvenile Thieves (Patruzeci și patru de 
hoți juvenili), î�n care a scris că „î�n spatele măs�tii indiferen-
t�ei se află o nefericire fără margini s� i î�n spatele aparentei 
insensibilităt�i, disperare”. Tinerii aflat�i sub î�ngrijirea lui 
Bowlby erau î�ncremenit�i î�ntr-o atitudine prin care trans-
miteau că „nu vor mai fi rănit�i niciodată” s� i erau paralizat�i 
de disperare s� i furie.

După al Doilea Război Mondial, Bowlby a fost solicitat 
de Organizat�ia Mondială a Sănătăt�ii să facă un studiu pe 
copiii europeni rămas�i fără casă s� i orfani î�n urma războiu-
lui. Descoperirile lui i-au confirmat ideea că î�nfometarea 
emot�ională este reală s� i convingerea că o legătură plină de 
afect�iune este la fel de importantă ca hrana. El credea că 
avem î�n noi un cod de supraviet�uire genial care ne face să-i 
t�inem aproape pe oamenii dragi.

Teoria lui Bowlby a fost radicală s� i respinsă zgomotos. 
Ba chiar era cât pe ce să fie dat afară din Societatea Brita-
nică de Psihanaliză din cauza ei. Părerea generală era că un 
copil cocolos� it de mamă s� i de ceilalt�i membri ai familiei 
ajunge un tânăr extrem de dependent, care cers�es�te atent�ie, 
iar apoi un adult incompetent. Modalitatea potrivită de a 
cres� te copiii era să ment�ii o distant�ă rezonabilă. Această 
atitudine se ment�inea chiar s� i atunci când copiii erau supă-
rat�i sau bolnavi. I�n epoca lui Bowlby, părint�ilor nu li se per-
mitea să stea î�n spital cu copiii bolnavi; trebuiau să î�i lase 
la us�ă.

I�n 1951, Bowlby s� i un tânăr asistent social, James 
Robertson, au făcut un film numit A Two-Year-Old Goes to 
Hospital (Un copil de doi ani merge la spital), care prezenta 
explicit protestul furios al unei fetit�e, groaza s� i disperarea 
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din cauză că fusese lăsată singură î�ntr-un spital. Robertson 
a arătat filmul Societăt�ii Regale de Medicină din Londra, î�n 
sperant�a că doctorii vor î�nt�elege stresul copilului din cau-
za despărt�irii de cei dragi s� i nevoia de conexiune s� i alinare. 
A fost respins ca fiind o î�ns�elăciune s� i aproape interzis. 
Până î�n anii 1960, î�n Marea Britanie s� i î�n Statele Unite, pă-
rint�ilor le era permis să î�s� i viziteze copiii spitalizat�i numai 
o oră pe săptămână. 

Bowlby trebuia să găsească o altă modalitate de a do-
vedi lumii î�ntregi ceea ce s�tia î�n sufletul lui. O cercetătoare 
canadiană, Mary Ainsworth, care i-a devenit asistentă, i-a 
arătat cum să facă. Aceasta a conceput un experiment foarte 
simplu pentru a analiza cele patru comportamente pe care 
ea s�i Bowlby le considerau fundamentale pentru atas�ament: 
acela că monitorizăm s� i ment�inem o apropiere emot�ională 
s� i fizică cu persoana iubită; că apelăm la această persoană 
atunci când suntem nesiguri, supărat�i sau ne simt�im depri-
mat�i; că ne este dor de această persoană atunci când sun-
tem departe de ea; s� i că ne bazăm pe această persoană să 
ne fie alături atunci când ies� im să explorăm lumea.

Experimentul acesta a fost numit Situat�ia Ciudată, a ge-
nerat literalmente mii de studii s�tiint�ifice s� i a revolut�ionat 
psihologia dezvoltării. Un cercetător invită o mamă s� i un 
copil să intre î�ntr-o cameră necunoscută. După câteva mi-
nute, mama pleacă s� i lasă copilul singur cu cercetătorul 
care î�ncearcă să î�i ofere alinare, dacă are nevoie. După trei 
minute, mama se î�ntoarce. Despărt�irea s� i reî�ntâlnirea se 
repetă î�ncă o dată.

Majoritatea copiilor sunt supărat�i atunci când mama iese 
din î�ncăpere; se leagănă, plâng, aruncă jucăriile. Dar unii 
se dovedesc mai rezistent�i din punct de vedere emot�ional. 
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Se calmează repede s�i restabilesc us�or conexiunea cu mama 
la î�ntoarcerea ei, apoi se î�ntorc rapid la joacă, asigurându-se 
din când î�n când că mama e prin preajmă. Par î�ncrezători 
că mama lor va fi acolo dacă este nevoie. I�nsă copiii mai 
put�in rezistent�i sunt anxios� i s� i agresivi sau detas�at�i s� i dis-
tant�i la î�ntoarcerea mamei. Copiii care rămân calmi au de 
obicei o mamă mai caldă, mai receptivă, î�n timp ce mamele 
copiilor furios� i au un comportament imprevizibil, iar 
mamele copiilor detas�at�i sunt reci s� i indiferente. I�n aceste 
simple studii de rupere s� i refacere a conexiunii, Bowlby a 
văzut cum act�ionează iubirea s� i a î�nceput să î�i descifreze 
tiparele. 

Teoria lui Bowlby s-a răspândit s� i mai mult cât�iva ani 
mai târziu, atunci când a publicat o trilogie celebră despre 
atas�amentul uman, despărt�ire s�i pierdere. Colegul său, Harry 
Harlow, psiholog la Universitatea din Wisconsin, a atras s� i 
el atent�ia asupra puterii a ceea ce el numea „alinarea pe 
care o conferă contactul”, prezentând propria cercetare 
asupra puilor de maimut�ă despărt�it�i de mama lor la nas�tere. 
A descoperit că puii izolat�i erau atât de dornici de conexi-
une, î�ncât atunci când li s-a dat să aleagă î�ntre o „mamă” 
făcută din sârmă care le dădea mâncare s� i o mamă făcută 
din t�esătură moale, care nu putea să le ofere hrană, ei ale-
geau aproape de fiecare dată mama din cârpă. I�n general, 
experimentele lui Harlow au arătat cât de toxică este izola-
rea î�n primii ani de viat�ă: puii de primate sănătos� i din 
punct de vedere fizic care au fost despărt�it�i de mama lor î�n 
primul an de viat�ă au devenit adult�i handicapat�i din punct 
de vedere social, adică nu s� i-au dezvoltat capacitatea de a 
rezolva probleme sau de a î�nt�elege semnalele sociale ale 
celorlalte maimut�e. Au ajuns deprimat�i, s� i-au făcut rău sin-
guri s� i nu au putut să se î�mperecheze.


