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Voluntary inhibition of sexual impuls and sending it to the 

unconscience zone (jumping-up), can drive to the axiological modification of 
the goal into a rational and spiritual direction ofi hierarchies of needs, height 
process ascendency sublimation. Exist a partial correspondence between 
genetic irrational hierarchy, of needs – according to Maslow theory - and 
hierarchy values, knowing that the value has a triple condition: Genetics( 
instinctively-biologichal), psyche and social. The descending sublimation has a 
pathologic effect about health, while as ascendency sublimation - involved  in 
sexual periodic abstinence with contraceptive intention - produces a cohesion a 
personality and an efficiency of inner power falled across schematic moral ale 
Supraeului. 

 
 
 Comportamentul femeii legat de valoarea vieţii embrionului ei 

depinde de natura valorilor microgrupului familiei din care ea face parte, în 
care un loc important îl joacă valoarea iubirii de mamă aflată în strânsă 
legătură reciprocă cu valoarea iubirii erotice. Se ştie că orice valoare are o 
triplă condiţionare: biologică (genetic-informaţională), psihică şi socială. 
Trebuinţa sexuală se referă la condiţia biologică, fizică, a valorii iubirii 
erotice. În practica vieţii sociale, trebuinţele nu se identifică întotdeauna cu 
valorile corespondente lor. În acest sens, Tudor Vianu afirmă: “Psihologia a 
descris adeseori fenomenul acelei tulbure apetenţe sexuale, o nevoie 
iraţională şi neluminată încă de conştiinţa unei valori, care apare în sufletul 
adolescenţilor. Când o asemenea nevoie se declară, ea se îmbracă în forme 
de manifestare inaxiologice, încât propria conştiinţă evoluată a omului matur 
de mai târziu rămâne uimită de nedemnitatea obiectelor către care se 
îndreptau acele prime erupţii ale dorinţei”.1 

Prin urmare, înţelegerea raţională a valorii iubirii erotice ne arată că 
aceasta este o noţiune mult mai complexă decât trebuinţa sexuală organică ce 
intră în structura ei. În jurul trebuinţei organice de a face sex, care este o 
stare de excitaţie corporală care vizează instinctiv, iraţional, corpul 
partenerului ca obiect de potolire a excitaţiei, se formează treptat, după mai 
                                                           
*) Comunicare prezentată la al IV-lea Simpozion Naţional de Istoria Psihiatriei, 20-
22 mai 2004, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Al.Obregia”, organizat de 
Asociaţia Psihiatrică Română şi Societatea Română de Istoria Medicinei. 
1 Tudor Vianu, Studii de filozofia culturii,  Editura Eminescu, Bucureşti, 1982, p.53. 
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multe experienţe mai mult sau mai puţin reuşite, dimensiunea psihologică a 
iubirii erotice în care imaginile şi reprezentările partenerului sunt traduse în 
limbajul conştient al cuvintelor şi proceselor de memorie integrate în 
gândirea, temperamentuul şi dinamica personalităţii. Legătura care se 
stabileşte între persoanele de sex opus angajează toată fiinţa, întregul psihic 
individual, în jocul plin de bucurie al dansului, îmbrăţişării şi sărutului, chiar 
înainte de realizarea contactului sexual organic. Legătura sufletească se 
corelează cu legătura corporal-biologică, se întăresc reciproc prin sprijinul, 
ajutorul şi protecţia celuilalt. Sentimentul animalic al posesiunii dat de 
trebuinţa organică sexuală reprezintă o situaţie în care cei doi parteneri 
rămân ei înşişi, ca individualităţi distincte care se pot aliena în direcţia 
unilaterală a mişcării lui “a avea” persoana celuilalt. Spre deosebire de 
egoismul posesiunii sexuale fizice, dimensiunea psihologică, sufletească, a 
iubirii erotice, se bazează pe “a fi împreună”, pe coapartenenţa heideggeriană 
a omului cu fiinţa iubită. Traiul împreună cu persoana iubită împleteşte 
trebuinţa sexuală cu trebuinţa de a fi cu celălalt, se întăreşte prin îndrumarea 
reciprocă şi acceptarea partenerului în rezolvarea problemelor zilnice, ceea 
ce face să apară ataşamentul, încrederea reciprocă şi solidaritatea. Relaţia 
interpersonală a cuplului sexual constituie celula germinativă a grupului mic 
familial în care dimensiunea psihosocială a dragostei erotice se dezvoltă şi se 
întăreşte prin ramificaţii interpersonale suplimentare: tată-copil, mamă-copil, 
care se întrepătrund cu relaţia interpersonală fundamentală a cuplului sexual: 
mamă-tată. Formarea statului marital, obţinerea unei locuinţe proprii 
reprezintă factori care întăresc dimensiunea socială a valorii iubirii erotice. 
Fără îndoială că formarea valorii iubirii erotice este dependentă în egală 
măsură de educaţie, de influenţa mediului, dar şi de instinctul social al 
omului. Acesta este o formă a sociabilităţii umane pe care psihologia socială 
o defineşte ca fiind trebuinţa înnăscută a membrilor speciei umane de a-şi 
satisface nevoile prin intermediul relaţiei cu alţii. Împlinirea nevoilor 
elementare de incluziune şi afecţiune în cadrul familiei o găsim nu numai la 
om, ci şi la alte specii animale, fiind înscrisă ca impuls iniţial în 
echipamentul informaţional al acizilor nucleici celulari (AND şi ARN). 

Pe de altă parte, instinctul sexual are şi el un determinism genetic 
înnăscut, ca şi instinctul social al familiei. Cu alte cuvinte, ambele instincte 
reprezintă expresia informaţiei din acizii nucleici care are o natură divină 
(din punct de vedere teologic) şi metafizică (din punct de vedere filozofic). 
Orientarea motivaţională a celor două instincte ale iubirii erotice, sexual şi 
social, este total diferită, instinctul sexual având un caracter individual, 
egocentric, iar instinctul social un caracter altruist, alocentric. Instinctul 
sexual este strâns legat de eul trupesc, muritor. El este condus de imboldul 
maximei satisfaceri a poftelor. În virtutea lui, individul caută să exploateze la 
maximum orice situaţie erotică numai în folosul său. Spre deosebire de 
instinctul sexual, instinctul social al familiei este o expresie a eului spiritual, 
nemuritor. El se opune orientării egoiste, hedonice a trebuinţei organice 
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sexuale prin imboldul căutării celorlalţi. Instinctul social al familiei se 
bazează pe trebuinţele înnăscute de a accepta, respecta şi iubi soţia, soţul şi 
copiii. Dimpotrivă, instinctul sexual se bazează pe dorinţa de a obţine cât 
mai multă plăcere trupească din relaţia cu orice persoană de sex opus, 
ajungând chiar la a merge împotriva celorlalţi pentru a evita frustrarea. 

Aşadar, formarea valorii iubirii erotice prin educaţia întemeierii unei 
familii reprezintă o motivaţie suplimentară a înfrânării trebuinţei sexuale 
organice. În societatea civilizată actuală există tendinţa de a valoriza 
trebuinţele în sine, pornind de la premisa ateistă şi materialistă că eul 
individual uman este unicul absolut, unica transcendenţă, izvor al tuturor 
valorilor. Cu alte cuvinte, se neagă caracterul social al valorilor şi se 
absolutizează subiectivismul, individualismul şi relativismul lor. 

Trebuinţa se distinge de valoare prin faptul că poate exista în sine, în 
baza caracterului său pur organic, fără să se ridice la înălţimea psihologică 
sau socială a relaţiei interumane. Alături de trebuinţa sexuală, există 
numeroase trebuinţe fizioloogice care, în numeroase contexte acţionale, nu 
se pot numi valori deoarece sunt lipsite, în respectivele împrejurări, de 
dimensiunile psihologice şi sociale: scărpinatul, micţiunea (urinarea), 
transpiraţia, respiraţia, defecaţia etc. De pildă, hrana devine o valoare 
materială, cu o dimensiune implicit socială, numai atunci când impulsul 
satisfacerii ei este reglat prin excitaţie sau inhibiţie de obiceiuri, deprinderi şi 
influenţe culturale. Chiar dacă trebuinţele întemeiază dimensiunea biologică, 
instinctivă, iraţională a valorilor, ele nu se identifică cu valorile, deoarece 
acestea din urmă fiinţează la un nivel superior şi cuprinzător prin esenţa lor 
informaţională de natură psihică şi socială. 

Oricât de adânc am coborî în istoria civilizaţiei umane, nu aflăm nici 
o epocă în care omul să nu fi dorit şi să nu fi găsit utilitatea, vitalitatea şi 
legalitatea familiei ca valoare bazată pe iubirea erotică dintre tată şi mamă. 
Aceasta se explică prin coadaptarea într-un tot unitar a instinctului sexual cu 
cel social în cadrul tulpinii biologice a valorii sociale a familiei. Acelaşi 
lucru se poate afirma şi despre celelalte valori: politicul, frumosul, binele, 
sacrul ş.a.m.d. De pildă, valoarea politică se sprijină pe trebuinţa de a realiza 
prin voinţă ordinea ierarhică a relaţiilor interumane. Valoarea adevărului 
rezultă din trebuinţa de a organiza experienţă. Valoarea sacrului se 
întemeiază pe trebuinţa individului de a se autototaliza, ca un întreg, la 
coordonatele existenţiale ale universului fizic, în ansamblul său, la el însuşi 
şi la mediul înconjurător. Valoarea morală se înrădăcinează în nevoia de a 
iubi pentru a împlini coeziunea şi organizarea socială. Valoarea estetică se 
bazează pe trebuinţa de a obţine plăcere din acţiunea asupra simţurilor a unor 
stimuli ai lucrurilor îmbinaţi într-o alcătuire armonioasă care produc o 
impresie de echilibru sufletesc şi linişte interioară corespunzătoare categoriei 
de frumos. 

Trebuinţa biologică, instinctivă, a valorii, pe care o explicăm prin 
trebuinţa materială sau spirituală specifică ei, face ca fiecare tip sau clasă de 
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valoare să fie adânc înrădăcinată în structura deziderativă a omului şi să se fi 
constituit într-o epocă foarte îndepărtată, chiar dacă cuprinsul valorilor dintr-
o anume clasă (adevăr, frumos, sănătate etc.) s-a îmbogăţit odată cu evoluţia 
civilizaţiei. Această îmbogăţire nu se face prin proliferarea unor tipuri noi de 
valori – deoarece zestrea genetică, ADN, instinctivă, a rămas aceeaşi de la 
apariţia speciei Homo Sapiens – ci prin diferenţierea tipurilor de valori 
statornicite. Aceeaşi configuraţie genetică dată de acizii nucleici celulari 
determină ca la specia umană să existe o ierarhie specifică a trebuinţelor 
căreia îi corespunde o ierarhie riguroasă a valorilor, cu toate că între 
trebuinţă şi valoare există o diferenţă semnificativă dată de existenţa în 
cadrul valorii a unor însuşiri psihice, sociale şi educaţionale caracteristice ei.  

Într-adevăr, trebuinţele catalogate în diverse ierarhii de către 
numeroşi autori prezintă unele diferenţe faţă de schemele ierarhiilor 
axiologice. De pildă, în teoria lui Maslow, trebuinţele sunt împărţite de la 
inferior spre superior în următoarele cinci grupe: 1. fiziologice; 2. de 
siguranţă; 3. de apartenenţă la microgrup; 4. de recunoaştere socială; 5. de 
autorealizare. Pe de altă parte, Tudor Vianu stabileşte o ierarhie în care la 
bază aşează valorile materiale: economice şi vitale (fundamentate pe unele 
trebuinţe fiziologice), urmează apoi valorile juridice şi politice; superioare 
acestora sunt valorile spirituale: teoretice (adevărul ştiinţific), estetice 
(frumosul) şi morale (bărbăţia, cumpătarea, iubirea etc.). Rangul cel mai 
înalt îl acordă valorii religioase.2 El arată că diferenţierea valorilor în trepte 
sau ranguri prin care un tip de valoare serveşte ca mijloc pentru realizarea 
alteia, implicând în ea însăşi un scop superior celeilalte, nu este un produs al 
raţionamentului, ci este un dat imediat al conştiinţei, aflat în însuşi actul de 
cuprindere a valorii, dat de rădăcina ei genetică, instinctivă, iraţională, 
exprimată prin trebuinţa care intră în structura ei. De pildă, valoarea 
economică nu poate fi un scop în sine, ci doar un mijloc pentru a atinge 
anumite scopuri, cum ar fi cel politic, militar etc. Nici valoarea politică nu 
poate fi un scop ultim, ci doar un mijloc pentru a realiza un scop spiritual: 
teoretic, estetic sau moral. A folosi o valoare cu rang superior în ierarhia 
axiologică, cum ar fi valoarea politică, pentru a obţine o valoare inferioară 
ei, de exemplu, valoarea economică, este conştientizat totdeauna ca o 
substituţie axiologică neîngăduită, ca o cuprindere inadecvată a valorii 
respective – arată Tudor Vianu. Rangul valorilor este stabilit de acizii 
nucleici celulari ai speciei Homo Sapiens, fiind înscris în memoria selectivă 
a umanităţii sub forma unui arhetip genetic care acţionează ca o normă 
instinctivă de reacţie a comportamentului raţional. Ierarhia valorilor 
reprezintă pentru gândire o finalitate intrinsecă, ceea ce îi conferă un caracter 
ireductibil. Tudor Vianu susţine că nu este nevoie ca spiritul să treacă de la o 
valoare la alta, să le cântărească pe rând, pentru a stabili apoi care dintre ele 
este superioară celeilalte: “acela care cuprinde modestia, bunătatea şi 
                                                           
2 Tudor Vianu, Op.cit., p.75-76. 
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sacrificiul de sine, le cuprinde cu conştiinţa exactă a rangului lor respectiv, 
în aşa fel încât cuprinderea succesivă a valorilor amintite este pentru el o 
ascensiune, înainte de constituirea oricărei comparaţii între ele.”3 

Valoarea iubirii erotice ocupă o poziţie mijlocie în ierarhia valorilor. 
Ea este superioară valorilor economice, fiziologice sau de securitate 
individuală, deoarece reprezintă un scop în raport cu acestea. Acela care 
sacrifică valorile familiei sale pentru a obţine o valoare economică sau 
vitală, tributară unor instincte primare ale trupului, este repudiat spontan de 
către opinia publică. Aici se încadrează, printre altele, prostituţia şi 
libertinajul sexual. Pe de altă parte, în condiţii normale, dorim ca valoarea 
iubirii erotice din cadrul familiei să fie un mijloc menit să ne ofere 
posibilitatea cuceririi altor valori, cum ar fi creşterea şi educarea copiilor 
(valoarea iubirii filiale), care, la rândul ei, să împlinească o valoare-scop 
suprem cu caracter moral: binele naţiunii din care facem parte. Corupţia 
semnifică sacrificarea intereselor naţionale, de pildă, prin folosirea ilicită a 
unor bani publici pentru a îmbogăţi propria familie, ceea ce fără îndoială 
poate satisface unele valenţe sociale ale iubirii erotice, dar cu preţul unei 
deformaţii axiologice nepermise. Nimeni nu se laudă pentru un 
comportament social corupt, însă este onorat şi preţuit dacă renunţă voluntar 
la un bun personal sau familial pentru a sluji comunitatea. 

În această înlănţuire genetică a valorilor, pe o scară cu mai multe 
trepte, se observă că obţinerea unor valori cu rang superior este condiţionată 
de satisfacerea valorilor imediat inferioare, care au servit ca mijloc pentru 
realizarea lor. De exemplu, nu putem să întemeiem o familie, pentru a realiza 
pe deplin valoarea iubirii erotice, dacă în prealabil nu am obţinut anumite 
valori materiale cu caracter economic (o locuinţă, un salariu corespunzător şi 
alte trebuinţe de securitate individuală). Pacea sufletească dată de crearea 
cuibului vieţii (familia) – prin împlinirea deplină a valorii iubirii erotice – ne 
ajută să canalizăm propria energie pentru a cuprinde valorile 
corespunzătoare trebuinţelor de recunoaştere socială pentru care avem 
înclinaţie: sportivă, militară, politică, juridică, medicală ş.a.m.d. Aceasta nu 
înseamnă că valorile materiale ar fi mai importante decât cele spirituale, 
deoarece ierarhia lor genetică, instinctiv-socială, rămâne aceeaşi, adică 
poziţia noastră subiectivă faţă de înlănţuirea lor de la inferior spre superior 
nu se modifică, chiar dacă pentru societate, în ansamblul ei, şi pentru 
persoana lui Dumnezeu (interiorizată în societate), purtătorii umani ai 
diferitelor valori rămân perfect egali între ei. 4 Faptul că valorile materiale 

                                                           
3 Tudor Vianu, Op.cit., p.69. 
4 Dimitrie Gusti afirmă că ansamblul social are nevoie în egală măsură de valori 
materiale (economice şi vitale), politice, juridice, militare, teoretice, estetice, morale 
şi religioase. Nu ne putem imagina o societate formată numai din zidari, cismari sau 
numai şi numai din academicieni, politicieni etc. – acesta este principiul 
paralelismului sociologic caracteristic teoriei sociale a lui Dimitrie Gusti. 
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servesc în mod natural, firesc, la satisfacerea valorilor spirituale, superioare 
lor, condiţionează ca procesul de sacrificare a materialităţii lor în vederea 
împlinirii unui scop mai înalt să fie însoţit de sentimentul unei înălţări şi 
purificări spirituale. 

O caracteristică definitorie a vieţii sociale a omului, prin care el se 
deosebeşte de majoritatea speciilor animale, o constituie faptul că 
trebuinţele, care reprezintă tulpina instinctivă, biologică, a oricărei valori, nu 
se satisfac imediat. Din punct de vedere strict psihologic, valoarea este 
obiectul-scop al unui act de dorinţă care satisface o trebuinţă. Aceasta 
declanşează un impuls care orientează selectiv activitatea spre un scop 
conştientizat raţional. În planul existenţei umane, reale, zilnice, impulsul 
instinctiv care stă la baza unei valori se întâlneşte cu impulsurile ce derivă 
din alte valori. Legăturile dintre impulsuri, obiectul dorinţei lor şi scopul 
raţional al valorilor sunt variabile, unele scopuri axiologice putând fi 
înlocuite cu altele, în funcţie de contextul practic-social al acţiunii şi de 
dorinţa subiectului. Sigmund Freud numeşte sublimare procesul de 
modificare a unui scop axiologic realizat prin înlocuirea obiectului dorinţei 
cu un alt obiect. Iniţial, conceptul de sublimare a fost atribuit exclusiv 
trebuinţelor, însă, ulterior, a fost aplicat şi valorilor, având în vedere că 
valoarea are şi o rădăcină iraţională, instinctivă care se configurează într-o 
trebuinţă specifică ei. De altfel, orice valoare reprezintă un obiect material 
sau spiritual care constituie un scop al unei activităţi sociale care satisface o 
nevoie de un anumit fel. Chiar dacă trebuinţa nu se identifică cu valoarea, 
deoarece există trebuinţe organice fără rezonanţă socială, totuşi conceptul de 
sublimare explică nuanţa axiologică pe care o poate căpăta procesul de 
ierarhizare a trebuinţelor. Se ştie că relaţia dintre trebuinţă şi valoare se 
stabileşte prin actul de dorinţă, care este o activare emoţională a trebuinţei 
spre scopul ei social. Sublimarea reprezintă tocmai modificarea scopului 
actului de dorinţă, adică modificarea obiectului valorii, deseori din 
considerente raţionale sau influenţe ale microgrupului, ale modelelor 
culturale, ceea ce face ca o trebuinţă să fie înlocuită cu alta.  

Psihologia împarte sublimarea în două tipuri: descendentă şi 
ascendentă. Sublimarea descendentă se caracterizează prin faptul că valorile 
care ocupă o poziţie superioară în ierarhia axiologică sunt reorientate şi 
satisfăcute prin activităţi specifice trebuinţelor corespunzătoare valorilor 
inferioare. În sublimarea ascendentă, obiectul unei dorinţe conforme unei 
valori inferioare este inhibat şi apoi reorientat şi împlinit prin dorinţe care se 
potrivesc unor valori superioare din ierarhia lor genetică. 

Sublimarea descendentă se manifestă printr-o relaxare a voinţei, 
asociată cu o motivaţie caracteristică valorilor inferioare ale trupului. Ea 
conduce, în ultimă instanţă, la formarea factorilor de risc, care stau la baza 
bolilor cronice specifice civilizaţiei contemporane: cardiopatia ischemică, 
hipertensiunea arterială, bolile digestive cronice, diabetul zaharat, cancerele, 
bolile cronice de reproducere (SIDA, sifilis etc.). Sublimarea descendentă 
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intervine în determinismul plurifactorial al acestor boli prin următorii factori 
de risc morbid care se potenţează reciproc: alimentaţia abuzivă, 
sedentarismul, abuzul de alcool, de droguri, libertinajul sexual. Aceşti factori 
devin nocivi când pătrund în modul de viaţă cotidian prin valorizarea 
descendentă a trebuinţelor organice şi se transformă astfel în patimi ale 
trupului, ceea ce semnifică faptul că menirea lor naturală, firească, 
fiziologic-socială, este trecută pe plan secundar, căutându-se exclusiv 
plăcerea, atracţia voluptăţii care ajunge să pună în umbră valorile superioare 
ale omului. Sfinţii Părinţi ai Bisericii Creştine au descris cu mult timp în 
urmă factorii de risc sus-menţionaţi şi au înţeles că ei reprezintă păcate, care, 
datorită unui mod greşit de viaţă, au prins rădăcini în firea noastră, adică în 
trup şi suflet. Scriitorii bisericeşti (Ioan Casian, Origen) au înfăţişat câte un 
“diavol” diferenţiat pentru fiecare tip de patimă sau păcat, cuvântul “diavol” 
fiind interpretat în acest context în sensul metaforic care simbolizează o 
conduită imorală cu caracter distructiv pentru sănătate, care se înscrie pe 
linia unei sublimări descendente. Deseori constatăm faptul că aspiraţia 
noastră morală descoperă cumpătarea sexuală, conexată valorii iubirii 
erotice, numai după ce repulsia determinată de păcatul sexual şi boala de 
reproducere a descoperit avatarurile desfrâului. 

Sublimarea ascendentă reprezintă înlocuirea unui obiect al dorinţei, 
orientat de o trebuinţă corespunzătoare unei valori inferioare, cu o altă 
trebuinţă integrată unei valori superioare. Valoarea nesatisfăcută, jenată de 
obstacolul care i s-a pus în cale prin cenzura morală, produce o tensiune 
psihică pasageră, după care este trimisă în inconştient – proces care este 
cunoscut sub numele de refulare. A te supune ispitei factorului dr risc 
reprezentat de libertinajul sexual, cu alte cuvinte, a nu te învoi la păcat în 
sensul teologic al cuvântului, înseamnă – în limbaj medical – a refula poftele 
sexuale trupeşti, adică a le trece în inconştient, ceea ce are un efect pozitiv 
asupra dezvoltării personalităţii sociale a omului – fapt demonstrat de 
psihanaliză. Dorinţele sexuale nesatisfăcute, ca şi tendinţele neîmplinite ale 
oricărei patimi trupeşti (digestive etc.) care sunt refulate, nu se depun în 
structuura psihică a inconştientului asemenea unor lucruri vechi, aşezate 
nemişcat într-o magazie, deoarece au un caracter dinamic5, se luptă între ele 
asemănător unor fiinţe integrate ierarhic fiinţei supraordonate a eului nostru, 
adică se luptă şi cu alte idei refulate ale conştiinţei morale ca să revină din 
nou în atenţia conştiinţei active (vigile). Spre deosebire de impulsurile altor 
valori vitale corespunzătoare instinctului de conservare, Sigmund Freud 
arată că: “ceea ce este remarcabil în impulsurile sexuale este plasticitatea lor, 

                                                           
5 Caracterul dinamic al impulsului refulat corespunde din punct de vedere 
neurofiziologic unui circuit neuronal format din asocierea într-o unitate structural-
funcţională a unor neuroni – celule aflate în elita informaţională a organismului 
biologic uman – care se comportă ca un eu empiric subordonat sufletului uman care 
poate fi oricând inhibat sau excitat prin actele voluntare ale conştiinţei. 
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facultatea pe care o au de a-şi modifica scopul, facilitatea cu care îşi schimbă 
satisfacţia într-o alta, precum şi temporizarea de care sunt capabile, aşa cum 
am văzut în cazul impulsiunilor împiedicate”6. Asemenea conflicte subterane 
ale psihicului pot condiţiona nevroze la persoanele cu temperament slab, mai 
ales la cei lipsiţi de un ideal format dintr-o valoare înaltă a spiritului: morală, 
ştiinţifică, estetică sau religioasă, însă cei care reuşesc ca prin sublimarea 
ascendentă, refulări repetate, să se adapteze la acest drum spinos al virtuţii, 
îşi dezvoltă un nivel superior de reglare a personalităţii, care le permite 
obţinerea unor performanţe în activitatea profesională şi socială. În viaţa 
cotidiană, individul uman, ajuns la pubertate şi adolescenţă, întâlneşte ispita, 
tentaţia factorilor de risc ai libertinajului sexual care îl conduc deseori la 
păcate. Astfel, el ajunge să-şi cunoască greşelile, să sufere consecinţele lor şi 
să înveţe să se ferească singur de ele. Răul metafizic, reprezentat de 
impulsiunile sexuale necontrolate, instinctive, se uneşte cu răul moral – 
păcatul sexual – pentru a genera suferinţa dată de boala venerică. Angoasa, 
teama omenească pe care o produce conflictul dintre pulsiunile 
inconştientului (tendinţa la păcat sexual care este refulată) şi normele 
raţional-ştiinţifice medicale de interdicţie a păcatului îi vor permite în viitor 
dezinteresul liber consimţit şi spontan faţă de plăcerile sexuale interzise. 

Purtarea prezervativului în timpul contactului sexual conduce la o 
modificare parţială a scopului natural al actului sexual din motive axiologice 
medicale sau/şi sociale, ceea ce face ca obiectul trebuinţei sexuale a 
contactului organului viril cu pielea şi mucoasa genitală să nu fie împlinit, 
deoarece se interpune o foiţă de material plastic. Această trebuinţă sexuală 
neîmplinită în întregime este refulată, trimisă în inconştient printr-un impuls 
libidinal.7 În cazul abstinenţei sexuale periodice, efectuate din motivaţie 
contraceptivă, impulsul sexual este în întregime nesatisfăcut. În ambele 
împrejurări, – purtarea prezervativului în timpul contactului sexual şi 
înfrânarea sexuală periodică – asistăm la o creştere a energiei libidoului 
datorită luptei dintre propria trebuinţă sexuală şi trebuinţele corespunzătoare 
unor valori superioare iubirii erotice – valori care obţin câştig de cauză. Are 
loc un proces de sublimare ascendentă prin care ceea ce este refulat din 
interesul organic-afectiv al vieţii conjugale, ca plăcere erotică de moment, 
serveşte la a investi cu iubire alte obiecte ale activităţii subiectului. 
Activitatea profesională poate fi prima beneficiară; apoi, noi obiecte, în 
fiecare zi mai numeroase, fiecare putând deveni un hobby, sunt primite în 

                                                           
6 Sigmund Freud, Angoasa şi viaţa instinctuală; Feminitatea, Editura Universitaria, 
Bucureşti, 1991, apud Nouvelles conférences sur la psychanalise, Gallimard, Paris, 
1936. 
7 Libidoul este definit de Paul Popescu Neveanu ca fiind „o tendinţă, dorinţă 
ascunsă, energie instinctuală sau dobândită, izvorând din fondul inconştient şi 
acţionând asupra conştiinţei sau comportamentului ca o pulsiune sau imbold” 
(„Dicţionarul de psihologie, Editura Albatros, 1978, p.413). 
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lumea afectivă a celui care îşi impune voinţa: “ca să nu împărăţească păcatul 
în trupul său muritor, să nu se mai supună poftelor lui”8, ci să înfăţişeze voia 
lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt.9 Libidoul său, iniţial colorat de excitaţiile 
sexuale ale valorii iubirii erotice sau de trebuinţe organice definitorii pentru 
factorii de risc ai unor boli cronice (supraalimentaţie, sedentarism, 
alcoolism, tabagism ş.a.m.d.) poate fi pus atunci în slujba creativităţii şi 
inteligenţei capabile fiziologic să folosească în scopuri noi. Energia psihică, 
transferată de la scopurile iniţial hedoniste întăresc adeziunea personalităţii 
la crearea unor valori superioare ale spiritului pentru care individul uman 
poate avea o vocaţie înnăscută. O serie de personalităţi ale vieţii social-
politice, cum ar fi: F.D.Roosvelt, W.Churchill, T.W.Wilson, D.Eisenhower, 
L.Johnson, B.Elţîn ş.a.m.d. au avut o predispoziţie genetică, înnăscută, 
pentru factorii de risc morbid care au dus la îmbolnăvirea lor. Conştienţi de 
valoarea social-politică a individualităţii lor, care fiinţa în sine prin talentul 
de a conduce viaţa celorlalţi, ca valoare centrală a sufletului lor, ei au reuşit 
să refuleze factorii de risc morbid şi să folosească impulsurile libidinale 
pentru a obţine succes în comportamentul profesiunii de politician. 

În societatea arhaică, preistorică, ca şi în evul mediu, civilizaţia era 
mult mai puţin dezvoltată, ceea ce favoriza presiunea condiţiilor fizice şi 
biologice ale mediului ambiant asupra oamenilor de rând. Caracterul 
rudimentar al uneltelor făcea ca trebuinţele de hrană şi securitate să fie 
împlinite cu preţul unor intense eforturi şi refulări ale nevoilor de odihnă şi 
distracţie pentru a satisface trebuinţele corespunzătoare valorilor grupului 
mic familial şi a celorlalte valori superioare din ierarhia axiologică. Valoarea 
religioasă – predominantă în acele vremuri – datorită modelelor culturale şi 
orânduirilor sociale de tip teocratic – condiţiona subordonarea trebuinţei 
sexuale valorilor de rang mai înalt ale familiei monogame tradiţionale, ceea 
ce avea un efect benefic asupra dezvoltării personalităţii datorită sublimării 
ascendente. În cazul claselor sociale inferioare şi mijlocii, – iobagii, răzeşii, 
plebea, oamenii liberi, ş.a.m.d. – dimensiunea biologică a valorii iubirii 
erotice se împlinea în mod satisfăcător: frustrările impulsului sexual nu erau 
numeroase deoarece căsătoriile se oficiau la o vârstă mult mai tânără ca în 
prezent, iar: “recăsătorirea avea aproape forţa regulei.”10 Cu toate că Biseria 
agrea destul de puţin o a doua sau a treia căsătorie, totuşi, ea nu le era 
categoric ostilă – afirma Marc Bloch.11 

Prin urmare, la majoritatea populaţiei refulările frecvente şi repetate 
ale pulsiunilor legate de trebuinţe fiziologice şi de securitate erau asociate cu 

                                                           
8 Noul Testament, Epistola către Romani, cap.6, verset 12. 
9 Ibidem, verset 13. 
10 Marc Bloch, Societatea feudală, vol.1, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p.143 
apud La société féodale. La formation des liens de dépendance, Editions Albin 
Michel, Paris, 1939. 
11 Ibidem. 
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o împlinire compensatorie a trebuinţei sexuale şi a valorii iubirii erotice – ca 
valoare importantă a microgrupului familial.12  

Nu acelaşi lucru se poate spune despre elita conducătoare din 
societăţile vechi – antice şi feudale – în care fiecare familie din clasa socială 
privilegiată avea la dispoziţie o armată de servitori. Aceasta făcea ca valorile 
lor materiale legate de trebuinţele fiziologice (hrană, îmbrăcăminte, 
încălţăminte etc.) sau de securitate, confort, să nu fie refulate şi să nu 
influenţeze câtuşi de puţin energia pozitivă a libidoului. În schimb, 
principiile de comportament ale nobilismului au încercat să înlăture sau să 
minimalizeze dimensiunea biologică, instinctivă, a valorii iubirii erotice din 
cadrul familiei şi să mărească compensator dimensiunea psihică şi socială a 
acestei iubiri pe baza unor argumente pur raţionale. Nu exista un scop 
sentimental fixat în prealabil, al unei potriviri sexuale a membrilor cuplului 
familial sau, cel puţin, al unui ataşament psihic interpersonal, ci exclusiv 
principii considerate de necontestat: o căsătorie însemna împăcarea unor 
rivalităţi, un tratat de pace sau o ascensiune în ierarhie, îmbogăţire sau 
obţinerea unor valori politice, juridice, militare etc. Trebuinţa sexuală, 
transformată în valoare a iubirii erotice (prin empatie şi sinteză psihică cu 
partenerul), era refulată, frustrată sau împlinită ilicit prin relaţia de adulter. 
Deseori se renunţa la adulter şi la valoarea iubirii erotice atunci când în 
suflet apărea o cauză finală, adică un scop social pentru care subiectul avea 
înclinaţie nativă, talent, de pildă: valoarea politică sau militară, estetică 
ş.a.m.d. – scop pe care îl preţuia şi nu îl putea atinge decât prin logica 
raţională implicată în principiile formale ale unei căsătorii din interes. 
Tensiunea psihică produsă de împiedicarea de a obţine ceva ce instinctul 
sexual îi spunea că îi aparţine, îi genera o stare de suferinţă, trăire anxios-
conflictuală, care prin voinţa impusă cu ajutorul raţiunii, prin forţa psihică a 
valorii spirituale, era trimisă în inconştient prin procesul numit refulare. Aici 
angaja o creştere a energiei libidoului pentru împlinirea valorii cu o poziţie 
superioară în ierarhia axiologică faţă de valoarea iubirii erotice – valoare 
pentru care avea o zestre ereditară sau genetică şi-i orienta scopul vieţii, 
reprezentând din punct de vedere teologic acei “talanţi”13 daţi de Dumnezeu 
omului ales de El. 

 
În timpul evului mediu creştin, modelul cultural al frustrării valorii 

iubirii erotice a fost asociat constrângerii politice de tip totalitarist 

                                                           
12 De pildă, în societatea feudală, oamenii erau mult mai rari, iar pământul arabil din 
care satul îşi scotea hrana era mult mai întins decât în zilele noastre. Până şi în 
oraşele cele mai însemnate existau multe spaţii virane, grădini şi terenuri cultivate. 
Aşadar, valorile familiale legate de reproducerea speciei umane erau mai importante 
atunci decât acum, inclusiv procesul de subordonare a trebuinţei sexuale valorilor 
iubirii erotice, a îngrijirii copiilor  şi a celorlalte valori ale grupului mic familial. 
13 Noul Testament – Biblia, Evanghelia după Matei, cap.25, versetele 14-30. 
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caracteristică guvernelor teocratice. În multe state feudale, femeile, care 
practicau prostituţia sau chiar adulterul, puteau fi închise, înlănţuite sau 
ucise. Mărirea energiei libidoului produsă de refulările sexuale intense şi 
repetate au condus însă la o înflorire a valorii estetice pe care nu o mai găsim 
în societatea contemporană. În acele vremuri, se întâmpla deseori ca 
frustrările trebuinţei sexuale să fie orientate în direcţia satisfacerii mascate, 
deghizate, a valorii iubirii erotice sub forma relaţiei de adulter (şi nu de 
libertinaj sexual, homosexualitate sau alte perversiuni ca în prezent), ceea ce 
a inspirat creaţia unor capodopere ale literaturii, picturii şi muzicii 
universale. În epoca totalitarismului creştin au înflorit sculptura, arhitectura, 
poezia, teatrul; au apărut şcolile şi curentele estetice.  

Academicianul Mihail Ralea afirma că stilul baroc, rococo şi Louis 
XV au apărut în statele europene cu autoritate monarhică absolutistă. Cultura 
Occidentului european interpreta persoana lui Dumnezeu în mod exclusiv 
prin aspectul său exterior fiinţei umane şi naturii în general, ca pe un 
Transcendent care creează în mod tranzitiv şi ordonă, conduce prin trezirea 
unor sentimente de înfiorare şi frică faţă de sancţiunea aplicată pentru 
nerespectarea normelor Sale, inclusiv a celor care încalcă castitatea şi 
virtutea în relaţiile sexuale. Găsim această poziţie a constrângerii exterioare 
a Transcendentului faţă de adulter şi libertinaj sexual în Scriptura iudaică, 
Biblia creştină şi Coran. Fără îndoială că frustrările erotice asociate cu 
deplasarea energiei libidoului spre valorile superioare ale spiritului uman – 
adevăr, bine, frumos şi sacru – pot avea un efect favorabil asupra dezvoltării 
personalităţii în cele trei laturi ale sale: biologică, psihică şi socială. Dar 
acest lucru se împlineşte în toată plenitudinea sa atunci şi numai atunci când 
refulările trebuinţei sexuale şi sublimarea ascendentă a valorii iubirii erotice 
se face prin actualizarea normelor de comportament în fapta socială pe baza 
trăsăturilor de conţinut ale normelor şi nu pe baza aspectelor exterioare, 
formale şi abstracte ale Scripturii sau legilor sociale totalitariste. Ideea 
asocierii prezervativului cu abstinenţa sexuală periodică reprezintă un 
exemplu elocvent al realizării virtuţii prin actualizarea normelor de 
comportament sexual în fapta socială pe baza unor însuşiri de esenţă a 
valorii iubirii erotice şi a sănătăţii reproductive. Refularea produsă de această 
metodă contraceptivă direcţionează energia libidoului spre valorile 
superioare ale sufletului. Ea se bazează pe credinţa în Dumnezeu, mijlocită 
de raţiunea ştiinţifică medicală, cu alte cuvinte se bazează pe o teologie 
naturală care înţelege ierarhia genetică a valorilor ca o ierarhie instituită de 
un Logos interiorizat omului şi reprezentat de esenţa informaţională a 
acizilor nucleici celulari (AND şi ARN). O asemenea motivaţie a 
contracepţiei – prin asocierea abstinenţei  sexuale periodice cu prezervativul 
– corespunde unei filozofii a religiei şi ştiinţei medicale care este unică şi 
valabilă moral-obiectiv pentru toată diversitatea ritualurilor teologice 
monoteiste actuale, deoarece este conformă exigenţelor unei Minţi obiective 
şi independente de minţile individuale, având o dublă natură: este în acelaşi 
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timp transcendentă faţă de materia, fiinţa şi mintea individuală şi totodată 
imanentă materiei, fiinţei şi eului uman. Persoana lui Dumnezeu ne apare 
astfel ca o putere interioară omului şi sistemului social-ecologic uman, un 
Supraeu freudian, care, prin energia volitiv-morală a comuniunii dintre 
abstinenţa sexuală periodică şi prezervativ, poate asigura autoreproducerea 
optimă a divinităţii din structura social-ecologică umană fără efecte 
perturbatoare – asemănător modului în care aceeaşi divinitate asigură 
autoreproducere în alte structuri reale ale naturii: atom, moleculă, celulă 
ş.a.m.d. pe baza unor legi interne ale energiei structurilor de autoreproducere 
analoage din punct de vedere metafizic cu legile morale ale planificării 
familiale. 

 
 
 
 

 
 


