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Cuvânt înainte 

Cea dintâi veste bună anunţată de Domnul Hristos este o reite-
rare a cuvintelor rostite cu multe veacuri înainte de către profetul 
Isaia care zice; „ Duhul Domnului este peste Mine, că Domnul M-a 
uns să binevestesc săracilor, M-a trimis să vindec pe cei cu inima 
zdrobită... să dau de ştire un an al milei Domnului”(cap.61, 12). 

După plecarea cu trupul de pe pământ Hristos le-a dat Uceni-
cilor Săi porunca de a vorbi întregii lumi despre vestea cea bună 
(Mt. 28, 19-20). Considerăm totuşi că fundamentarea biblică a asis-
tenţei sociale o constituie cap. 58 din Isaia, ce zice; „Oare aceasta 
este postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi 
plece capul pe pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta nu-
meşti tu post şi zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut Mie: dez-
leagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor 
asupriţi şi rupe orice fel de jug, împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi 
adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, 
acopere-l şi nu întoarce spatele aproapelui tău... Atunci tu îl vei 
chema pe Domnul şi El îţi va răspunde, vei striga şi El va zice: Iată 
– Mă”! Ca şi astăzi, în vremea profetului unii credeau că dacă nu 
mănâncă şi doar se roagă devin automat plăcuţi Domnului. De aici 
reiese necesitatea ca fiii Bisericii să îmbine armonios compasiunea 
lucrătoare pentru cei în suferinţă cu proclamarea Evangheliei. Glasul 
slujitorului lui Dumnezeu să-i vestească Evanghelia, iar mâinile 
să-i lucreze poruncile şi să-l mângâie pe aproapele. 

Dacă lecturăm atent Evangheliile, observăm că providenţa lui 
Hristos cât a fost pe pământ s-a orientat cu precădere spre cei mai 
defavorizaţi: văduvele, orfanii, orbii, surzii, şchiopii şi alte persoane 
atinse de suferinţe fizice ori sufleteşti. Volumul cu titlul: Asistenţa 
Socială şi religiozitatea la diferite grupuri de populaţie, realizat de 
doamna Carmen Gabriela Mândrilă Lăzăreanu, încearcă să de-
monstreze necesitatea implicării mai insistente a asistentului social 
teolog şi în şcoală, spre a contribui la identificarea şi sprijinirea 
copiilor cu nevoi şi probleme speciale. Autoarea nu începe demersul 
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chiar ex abrupto, ci face mai întâi o scurtă radiografie a situaţiei 
religioase din Europa Centrală şi de Est, analizând în funcţie de 
cele trei mari confesiuni creştine, implicarea şi impactul credinţei 
asupra societăţii. Cât priveşte religiozitatea la români notează că 
se porneşte preponderent de la premisa perpetuării unor datini 
ancestrale, care s-au altoit pe trunchiul credinţei creştine şi implicit 
al învăţăturii Bisericii, fără a se eluda şi moştenirea strămoşească. 
Se insistă desigur şi pe importanţa şi necesitatea formării caracte-
rului religios al copilului de la o vârstă fragedă, mai cu seamă în 
familia creştină. Chiar dacă acum copilul se limitează doar la nişte 
acte mimetice, după ce merge la şcoală, printr-un program de în-
văţare adecvat, acesta îşi poate sedimenta cunoştinţele religioase, 
mai cu seamă dacă sunt coordonate şi cu o practică a rugăciunii 
comunitare. Autoarea argumentează, cu multă convingere, întregul 
demers probându-şi calităţile profesionale în domeniul de activitate, 
excelând în sondaje, rapoarte de cercetare şi evaluări procentuale. 

 
Pr. prof. univ. dr. Petre Semen 

 



Cuvântul autorului 

Lucrarea „Asisten]a social\ [i religiozitatea la diferite grupuri 
de popula]ie vulnerabil\” se adreseaz\, `n egal\ m\sur\, studen-
]ilor din domeniul Teologiei [i Asisten]ei Sociale [i speciali[tilor 
din aceea[i sfer\ de activitate. 

Scopul urm\rit const\ `n stabilirea impactului religiozit\]ii 
asupra persoanelor aflate `n criz\, ca determinant al activit\]ii de 
asisten]\ social\, ]inând seama de faptul c\ principiile eticii, 
provenite din religie, reprezint\, de fapt, codul deontologic al asis-
ten]ei sociale. 

Cuprinsul, structurat `n dou\ capitole, include „Religia [i reli-
giozitatea”, cu o pondere mai sc\zut\ din lucrare [i cu o referire 
general\ la formarea [i evolu]ia sentimentului religios, [i „Influen]a 
religiozit\]ii `n crizele de dezvoltare [i de situa]ie ce apar `n via]a 
individului“, cu o pondere mai ridicat\ [i cu dezvoltarea impac-
tului religios asupra unor segmente de popula]ie vulnerabil\. 

Rezultatul unor cercet\ri proprii, prezentate detaliat `n lucrare, 
au eviden]iat, `n toate cazurile, impactul religios ca suport de baz\ 
al dep\[irii crizelor [i necesitatea ca asistentul social, care gestio-
neaz\ crizele, s\ fie format `n spirit religios [i s\ utilizeze corect 
aceast\ pârghie. De asemenea, din cercet\rile efectuate a rezultat [i 
faptul c\ toate categoriile sociale vulnerabile investigate au recurs 
la practicile religioase atunci când au fost situa]ii de criz\ [i au 
subliniat faptul c\ religia furnizeaz\ setul de valori care ìi ajut\ s\ 
dep\[easc\ situa]iile dificile. 

 
Carmen Gabriela Mândril\ L\z\reanu 

24 februarie 2014, Ia[i 
 
 
 
 



Cap. 1. Religia [i religiozitatea 

1.1. Perspectiv\ general\ asupra religiei [i sentimentului 
religios 

Religiozitatea sau ce înseamn\ s\ fii religios constituie un 
concept dificil de stabilit. Antropologul Tylor (1871) a formulat de 
timpuriu o defini]ie simpl\ a religiei, ca reprezentând credin]a 
într-un zeu sau o zeitate. Cercet\torii contemporani au preluat 
aceast\ defini]ie [i au reformulat-o, considerând c\ religia repre-
zint\ o introducere în supranatural, în sacru. Pornind de la aceast\ 
formulare simpl\, se consider\ c\ religia este prezent\ în toate 
societ\]ile contemporane [i a existat [i în societ\]ile primitive. 
Freeman [i Richard (1983) au men]ionat, în urma unor cercet\ri, c\ 
omul de Neanderthal credea în via]a de apoi. 

Sociologii, în cercet\rile pe care le realizeaz\, sunt interesa]i de 
religie ca grup de fenomene, dar aspectele individuale ale credin-
]ei [i religiozit\]ii, de[i foarte importante, sunt dificil de studiat. 
Un alt aspect care face obiectul studiilor sociologice este modul în 
care comportamentul întregului grup este influen]at de macrosis-
tem, de societate. Grupurile de indivizi religio[i sunt formate din 
doi sau mai mul]i indivizi, care împart între ei credin]e, roluri [i 
statute distincte, iar membrii particip\ la activit\]i comune sau la 
ritualuri care contribuie la identificarea grupului (Johnstone [i 
James 1982). 

O defini]ie complet\, mai incluziv\ a religiei, dup\ unii socio-
logi, se poate ob]ine prin combinarea preciz\rii c\ religia este o 
credin]\ în supranatural, manifestat\ de un num\r de persoane, 
considerându-se c\ prezint\ caracteristicile unui grup. Durkheim 
(1912) a dat o defini]ie complet\ a religiei, considerând-o un 
sistem unificat de credin]e [i practici legate de lucrurile sacre, care 
unesc oamenii într-o comunitate moral\. Ideea central\ a acestei 
defini]ii este c\ sacralitatea nu este mo[tenit\ de un obiect sau o 
persoan\, ci este determinat\ de comunitatea de credincio[i. Sacrul 
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difer\ de profan, care se refer\ la lucruri obi[nuite, materiale, nu 
spirituale. Regulile invoc\ sacrul sau supranaturalul pentru a ad\uga 
spiritul în explicarea activit\]ilor pragmatice ale omului, iar obser-
va]iile legate de religiozitate au dus la concluzia c\ religia implic\ 
patru elemente distincte, care sunt prezente în toate culturile (McNall 
[i Sally Mc Nall, 1992): 

- religia este concentrat\ asupra a tot ce este considerat sacru. Astfel, 
evreii pot considera sacr\ o parte din Tora, catolicii sau ortodoc[ii 
pot venera crucifixul, crucea, iar indienii Wovoka din America pot 
considera drept sacru copacul pictat care simbolizeaz\ societatea 
indian\; 

- religia este concentrat\ asupra unui sistem de credin]e raportate la 
sacru. Un romano-catolic poate crede în existen]a purgatoriului, în 
timp ce urma[ii indienilor Wovoka pot crede c\ albii vor disp\rea 
de pe p\mânt, ca urmare a dansului lor sacru; 

- religia implic\ mai mult decât un sistem de credin]e, ea presupune 
un ansamblu de practici religioase realizate într-o manier\ ritualistic\. 
Ritualul comuniunii în Biserica Ortodox\ [i cea Romano-catolic\ 
combin\ ac]iunea [i credin]a, a[a cum dansul fantomelor la indienii 
Wovoka este un ritual de grup. Nun]ile sau ceremoniile, în bise-
ricile baptiste, sunt [i ele exemple de astfel de ritualuri de grup. 
Practicile religioase implic\ o comunitate, rolul ceremoniei fiind 
acela de a apropia membrii grupului care au credin]e comune. Un 
exemplu în acest sens îl reprezint\ dansul fantomei, care constituie 
pentru indienii americani un mod de a se aduna, de a se sus]ine 
unul pe cel\lalt în credin]a c\ ar putea s\ fac\ oamenii albi s\ dis-
par\ în urma rug\ciunilor. Pentru credincio[ii ortodoc[i, liturghia 
reprezint\ o modalitate de a se aduna [i de a în\l]a împreun\ ru-
g\ciuni în comuniune c\tre Dumnezeu, în credin]a c\ aceste rug\-
ciuni în\l]ate de mai multe persoane au puterea de a ajunge la cer, 
iar dorin]ele lor vor fi astfel îndeplinite; 

- religia implic\ un sistem de ultime în]elesuri, cu alte cuvinte religia 
ar r\spunde ultimilor întreb\ri despre existen]a r\ului, a suferin]ei, a 
sensului vie]ii.  

Credincio[ii g\sesc r\spunsuri în religie la întreb\rile existen-
]iale. Concentrarea numai pe una din aceste patru elemente poate 
transforma religia într-o doctrin\ politic\ (McNall [i Sally McNall, 
1992). De exemplu, c\utarea în]elesului sau adev\rului poate lua o 
form\ politic\, cum a fost cazul revolu]iei culturale a lui Mao }zedun 
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din China, când milioane de chinezi au acceptat înv\]\tura „Micii 
c\r]i ro[ii” a lui Mao, care dezv\luie adev\rul. Wang Toming, 
membru al armatei de eliberare a popula]iei [i instructor politic în 
revolu]ia cultural\, a scris despre un erou, Lei Feng, care a g\sit 
ultimele în]elesuri ale lucr\rii lui Mao }ze-dun. Lei Feng afirm\ c\ 
„prin studierea [i aplicarea înv\]\turilor lui Mao într-un mod 
vital, eu am în]eles semnifica]ia vie]ii”. Wang însu[i men]iona „c\ 
trebuie s\ studiez îndeaproape lucr\rile lui Mao [i s\-mi dau mie 
un r\spuns pentru ce tr\iesc [i cui trebuie s\ servesc”. El [i-a de-
dicat fiecare moment luptei pentru g\sirea fericirii. Conceptul de 
fericire pentru proletari înseamn\: lupt\, revolu]ie, munc\ [i ser-
virea oamenilor (Wilson, 1982). 

În mod similar, în ]\rile estice ale Europei, politica marxist\, 
transformat\ mai apoi în doctrin\ comunist\, consider\ c\ religia 
este un calmant pentru suferin]ele oamenilor oprima]i, „un opiu” 
care suprim\ simptomele pentru o vreme, dar nu poate suprima 
cauzele, condi]ia de baz\ men]inându-se. Marx sus]inea c\ religia 
îi împiedic\ pe oameni s\ în]eleag\ condi]iile reale de via]\, ade-
v\rul, în termeni politici preluând inegalit\]ile dintre ei. 

S-a men]ionat, din perspectiv\ marxist\, c\ religia are rol de 
control social, transmi]ând practici tradi]ionale, care includ discri-
min\ri. În acest sens, Zanden (1988, dup\ Kart, 1990) men]ioneaz\ 
un senator din Statul Louisiana, care invoc\ legea lui Dumnezeu 
în ap\rarea segrega]iei rasiale: „Segrega]ia este o ordine natural\ 
creat\ de Dumnezeu în În]elepciunea Sa, Dumnezeu cel care a 
f\cut oamenii negri, negri [i oamenii albi, albi”. Marxi[tii argu-
menteaz\ c\ religia induce o fals\ con[tiin]\ pentru dezavantaja]ii 
societ\]ii, care reduce posibilitatea ac]iunii politice colective pentru 
schimbarea condi]iilor materiale. 

În concluzie, politica nu este o religie prin simplul fapt c\ r\s-
punde la întreb\ri existen]iale, ca ultime în]elesuri, [i nici religia 
nu este simpl\ magie, pentru c\ se confrunt\ cu necunoscutul, în-
]elesul ei fiind mult mai profund.  

Durkheim (1912) consider\ c\ religia joac\ un rol important în 
integrarea social\, prin dezvoltarea ritualurilor religioase, a normelor 
religioase [i a regulilor etice. Pornind de la aceast\ defini]ie, 
Durkheim (1912) [i Swanson (1960) au încercat s\ precizeze func]iile 
religiei. Conform acestor sociologi, religia are dou\ func]ii apro-
piate: pe de o parte, este o ideologie care explic\ suferin]a [i o face 
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plin\ de în]elesuri, iar pe de alt\ parte, prin ritualurile sale, pro-
moveaz\ [i sus]ine moralul grupului (McNall [i Sally McNall, 
1992). Prin promovarea preceptelor religioase, de tipul „iube[te-]i 
aproapele”, „s\ nu ucizi”, „s\ nu râvne[ti la avutul aproapelui”, 
„s\ nu furi” etc., religia reduce conflictele care apar în societate [i 
îndeamn\ la un comportament moral, constituind astfel baza codului 
etic. 

O’Dea (1966) împarte func]iile religiei în [ase categorii: 
- religia invoc\ supranaturalul pentru a explica condi]ia 

uman\; 
- religia are un efect liberalizator; 
- religia ofer\ o transcenden]\ referen]ial\; 
- religia sus]ine ideea de statu-quo, devenind o religie „civil\”; 
- religia promoveaz\ sentimente identitare; 
- religia determin\ cre[teri individuale [i dezvoltare. 
Al]i sociologi, precum Kart (1990), au men]ionat trei func]ii ale 

religiei: 
- religia are rol de suport; 
- religia are rol de surs\ a suportului; 
- religia are rol de control social. 
O’Dea (1966) explic\, în continuare, fiecare dintre cele [ase 

func]ii, subliniind rolul religiei în existen]a individului [i modul în 
care poate fi influen]at\. 

Religia invoc\ supranaturalul pentru a explica condi]ia uman\ 
S-a considerat c\ religia ofer\ suport [i consolare în falsa nesi-

guran]\ cu care se confrunt\ individul. Antropologul Malinowski 
(1954), în studiul s\u asupra funeraliilor ritualice, a constatat c\ 
acestea au un rol important. Oamenii se adun\ într-o comunitate 
[i î[i explic\ de ce unii dintre ei mor („[i-a îndeplinit menirea, [i-a 
a[ezat copiii la casele lor, [i-a crescut nepo]ii...”), iar al]ii r\mân 
pentru a realiza integrarea altor membri în grup. Ritualurile fune-
rare încearc\ s\ dea o explica]ie suferin]ei, de ce se produce [i de 
ce trebuie suportat\ (ex., „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele 
Domnului binecuvântat”). 

Religia are un efect liberalizator  
Se consider\ c\. prin impunerea unor standarde [i valori care 

transcend lumii obi[nuite, religia devine o surs\ de schimbare. Un 
exemplu în acest sens sunt evreii Vechiului Testament, care au stat 



Cap. 2. Influen]a religiozit\]ii în crizele de 
dezvoltare [i de situa]ie ce apar în via]a individului 

Credin]a ajut\ indivizii în dep\[irea crizelor de dezvoltare sau 
de situa]ie care apar de-a lungul vie]ii [i în p\strarea echilibrului 
psihic. Experierea de c\tre individ a actului spovedaniei, a rug\-
ciunii [i a altor acte ritualice are efect eliberator, de catharsis, de-
terminând înl\turarea tensiunilor psihice. 

2.1. Consilierea crizelor din perspectiva cre[tin\ 
[i a asisten]ei sociale   

În evolu]ia sa, de-a lungul vie]ii, individul se confrunt\ cu o 
multitudine de crize, amploarea [i dezvoltarea acestora depinzând 
de modul de percep]ie a fiec\ruia [i de mecanismele de adaptare 
de care dispune. 

2.1.1. Aspecte generale ale crizelor 

Criza este considerat\ un fenomen obi[nuit în via]a indivizilor, 
deci o parte integrant\ a condi]iei umane. Natura ei este determi-
nat\ de modul de percep]ie a evenimentelor de c\tre diferite persoane. 
Etiologia crizei include un eveniment semnificativ, care este urmat 
de o nereu[it\ în rezolvarea lui. Trebuie men]ionat c\ un rol im-
portant în declan[area crizei îl au situa]iile sau evenimentele în-
tâmpl\toare, care pun în pericol adaptarea sau acomodarea indivi-
dului, a familiei sau a comunit\]ii, factorii sau incidentele precipi-
tante [i vulnerabilitatea (emo]ional\, cognitiv\ [i comportamen-
tal\) individului. 

Figura urm\toare reprezint\ modul în care interac]ioneaz\ cei 
trei factori în stare de criz\. 
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Fig. 2.1. Interac]iunea factorilor în stare de criz\ 
(dup\ Gilleland B.J., Brooks and Cole Publishing, 1992). 

 
O contribu]ie important\ la teoria crizei a adus-o Caplan (1964), 

care a studiat reac]iile copiilor institu]ionaliza]i din Israel dup\ cel 
de al doilea R\zboi Mondial. Autorul citat a definit criza ca „o 
stare relativ\, provocat\ de un eveniment întâmpl\tor, care amenin]\ 
importante ]eluri sau valori din via]a fiec\ruia”, iar Lidia Rapoport 
(1970) consider\ criza ca „o tulburare stabilizat\”. Alt\ contribu]ie 
la teoria crizei apar]ine lui Lindemann (1965), care a încercat s\ 
fac\ o distinc]ie între durerea adaptativ\ [i cea neadaptativ\. El a 
subliniat faptul c\ un e[ec repetat este rezultatul unei tactici ne-
adaptative. 

Într-o form\ mai general\, crizele pot fi clasificate în crize de 
dezvoltare [i crize de situa]ie. 

Crizele de dezvoltare au un grad mai mare de generalizare, 
fiind caracteristice fiec\rei etape de dezvoltare a ciclului de via]\. 
Erikson (1963) a descris opt etape de dezvoltare a ciclului vie]ii, iar 
Duvall (1977) a conceptualizat opt sarcini de dezvoltare, specifice 
fiec\rei etape a ciclului, care pot genera crize. 

Crizele de situa]ie sunt mai pu]in predictibile, mai pu]in uni-
versale [i mai individualizate. 

Criza poate reprezenta o situa]ie frecvent\, dar nu inevitabil\, 
ci întâmpl\toare a vie]ii. Dac\ r\spunsurile [i comportamentele la 
un eveniment întâmpl\tor sunt adecvate, iar provoc\rile crizei re-
zolvate, înseamn\ c\ persoana se adapteaz\, iar criza este solu-
]ionat\. Atunci când mecanismele de r\spuns nu sunt adecvate, 
apare e[ecul, ceea ce m\re[te tulburarea, frustrarea, iar persoana 

Copii 

Evenimente 
întâmpl\toare

Vulnerabilitate: 
   - emo]ii; 
   - cogni]ie; 
   - comportament. 
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în cauz\ î[i pierde abilitatea de a se angaja într-o gândire logic\, 
determinând o distorsiune a realit\]ii [i, în final, a capacit\]ii de a 
evalua corect o situa]ie. 

O astfel de criz\ de situa]ie, care duce la nebunie, a marcat [i 
via]a domni[oarei Havisham din Marile speran]e de Dickens (1969). 
P\r\sit\ de mire înainte de nunt\, aceast\ mireas\ tragic\ [i izolat\ 
î[i petrece timpul care parc\ s-a oprit, într-un fel de „cavou fantastic” 
(Grigorescu, 1969). Monstrozitatea vie]ii duse de b\trâna domni[oar\ 
este rezultatul falsific\rii sentimentelor ei, ca urmare a practicii 
inumane a c\s\toriilor din interes. De[i nu a nutrit niciodat\ dorin]a 
înavu]irii, sugereaz\ Dickens, ea este zdrobit\ de pofta de bani a 
celor din jurul ei, transformând-o într-o fiin]\ crud\ [i egoist\ 
mânat\ de dorin]a de r\zbunare. Tocmai ea, care a fugit de lumea 
cruzimii [i a egoismului, mutileaz\ sufletul fiicei adoptive, încer-
când s-o transforme într-o cochet\ f\r\ inim\, devenind astfel 
propria ei unealt\ de r\zbunare „Zdrobe[te-le inimile, mândria 
mea, n\dejdea mea! Zdrobe[te-le inimile, f\r\ mil\!” era îndemnul 
ei. Cruzimea b\trânei domni[oare reiese [i din jocul întreb\rilor 
puse cu scopul de a afla sentimentele pe care le provoac\ Estella, 
fiica ei, asupra lui Pip, un b\iat din p\tura de jos a societ\]ii. „… o 
cresc ca pe o lady, departe de to]i; e mai frumoas\ ca oricând; to]i 
care o v\d o admir\. Î]i dai seama c\ ai pierdut-o? Ultimile cuvinte 
fuseser\ rostite cu o bucurie atât de r\ut\cioas\, [i apoi domni-
[oara Havisham izbucni într-un râs atât de nepl\cut, încât nu 
[tiam ce s\-i spun.” Ea se simte satisf\cut\, r\zbunat\, atunci când 
b\iatul sufer\, când este umilit [i jignit. 

„Nu prea m\ sim]eam bine [i mi-era [i team\. Totu[i, deoarece 
nu-mi r\mânea altceva de f\cut decât s\ bat la u[\, b\tui, [i un 
glas din\untru îmi spuse s\ intru. Intrai [i m\ v\zui într-o odaie 
destul de mare, bine luminat\ cu lumân\ri de cear\. Nici o raz\ de 
soare nu p\trundea în odaia aceasta. Dup\ mobil\, p\rea s\ fie un 
iatac, de[i [i atunci nu în]elegeam înf\]i[area [i rostul multor lucruri 
care se aflau aici. Dar ceea ce m\ izbi din cale-afar\ fu o mas\ cu o 
oglind\ aurit\; la prima vedere, mi se p\ru c\ e o mas\ de toalet\. 

N-a[ putea spune c\ a[ fi fost în stare s\ dau de rostul acestui 
obiect dac\ o doamn\ frumoas\ n-ar fi fost a[ezat\ în fa]a mesei. 
{edea într-un fotoliu cu cotul sprijinit de mas\ [i cu capul în mân\; 
era cea mai stranie f\ptur\ pe care o v\zusem pân\ atunci sau pe 
care o voi vedea vreodat\. Era îmbr\cat\ în stofe bogate – în atlaz, 
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m\tase [i dantele. Tot ce purta pe ea era alb. {i pantofii ei tot albi 
erau. Un v\l alb [i lung îi acoperea capul, [i-n p\r avea flori de 
l\mâi]\, iar p\rul îi era tot alb. Pe mâini sclipeau giuvaeruri scân-
teietoare, [i pe mas\ scânteiau altele. Prin toat\ odaia erau împr\[-
tiate rochii - nu chiar atât de minunate ca aceea pe care o purta – [i 
cufere pe jum\tate pline. Pe semne c\ nu sfâr[ise înc\ cu îmbr\-
catul, fiindc\ n-avea decât un singur pantof în picior; cel\lalt era 
pe mas\, al\turi de mâna ei; v\lul nu era bine potrivit, ceasul cu 
lan]uri nu [i-l pusese înc\, iar al\turi de giuvaerurile de pe mas\ 
se vedeau ni[te dantele, care trebuiau s\-i împodobeasc\ rochia, o 
carte de rug\ciuni, o batist\, ni[te m\nu[i [i câteva flori, toate 
îngr\m\dite dezordonat lâng\ oglind\. 

Toate acestea nu le-am v\zut de la început, de[i, din primele 
clipe, am v\zut mai mult decât î[i poate cineva închipui. Dar v\zui 
c\ tot ceea ce ar fi trebuit s\ fie alb în jurul meu fusese alb odat\, 
demult, [i î[i pierduse str\lucirea, iar acum era ofilit [i galben. 
V\zui c\ mireasa, îmbr\cat\ de nunt\, se ofilise [i ea, ca [i rochia, 
ca [i florile, [i c\ singura str\lucire care îi mai r\m\sese era 
str\lucirea ochilor ei du[i în fundul capului. V\zui c\ rochia fusese 
pus\ o dat\ pe trupul împlinit al unei femei tinere, [i c\ acest trup, 
pe care acum toate atârnau, se chircise pân\ nu mai r\m\sese 
decât pielea [i oasele.” 

 
Sau prezentarea sufrageriei în care trebuia s\ aib\ loc petrecerea 

de nunt\: 
 
„Am trecut în partea cealalt\ a sc\rii [i am intrat în odaia pe 

care mi-o ar\tase ea. Nici aici nu p\trundeau razele soarelui [i 
domnea un miros închis [i ap\s\tor. În c\minul umed [i demodat 
fusese nu demult aprins un foc care acum p\rea c\ are de gând s\ 
se sting\; fumul sup\r\tor care umplea odaia p\rea mai rece decât 
aerul curat, întocmai ca [i cea]a din mla[tinile noastre. Câteva 
lumân\ri albe, a[ezate pe c\minul înalt, luminau slab odaia, sau ar 
fi mai potrivit s\ spun c\-i tulburau slab bezna. Camera era mare, 
ba a[ putea spune c\ pe vremuri fusese chiar frumoas\, dar toate 
lucrurile care se z\reau erau acoperite de praf [i mucegai [i se 
desf\ceau în buc\]i. Obiectul cel mai însemnat era o mas\ lung\, 
acoperit\ cu o fa]\ de mas\, ca [i cum ar fi fost preg\tit un osp\] în 
clipa în care casa [i ceasornicele se opriser\ din mers. În mijlocul 


