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În acest articol este prezentat un ansamblu de tipologii ale bunicilor în vederea elucidării particularităţilor relaţiei 

dintre bunici şi nepoţii lor. Rolurile asumate de către bunici pot varia în funcţie de: situaţiile noi apărute în viaţa copiilor 
şi a nepoţilor, vârstă, gen, starea sănătăţii, distanţa geografică, preferinţe etc. Bunicii şi nepoţii fac parte din generaţii di-
ferite, însă legătura afectivă dintre ei este foarte apropiată, mai ales dacă părinţii încurajează şi contribuie în permanenţă 
la consolidarea acestei relaţii. 

Cuvinte-cheie: tipuri de bunici, rol parental, bunici, nepoţi, valoare, familie, interacţiune, comunicare. 
 

THE POSTFIGURATIVE CULTURE: SOME STUDIES AND ANALYZES OF DIVERSITY GRANDPARENTS 
The present study reflects a variety of grandparents’ typologies in order to clarify the peculiarities of the grandparents - 

grandchildren relationship. The roles undertaken by the grandparents can vary according to: the new circumstances in 
the life of their children and grandchildren, age, gender, state of health, geographical distance, preferences etc. The grand-
parents and the grandchildren are two different generations, however, the affective link between them is very closed, 
especially if the parents permanently encourage and contribute to the consolidation of this relation. 

Keywords: types of grandparents, parental role, grandparents, grandchildren, value, family, interaction, communication. 
 
 
În accepţiune sociologică, familia reprezintă grupul primar caracterizat prin interacţiunea membrilor săi 

după anumite reguli, principii, tradiţii, obiceiuri, credinţe;  îndeplinirea anumitor funcţii şi tendinţa permanentă 
de menţinere a unui echilibru în interiorul său. În vederea păstrării şi consolidării integrităţii, continuităţii şi 
funcţionalităţii sale, este important ca structura familiei să fie una flexibilă, ceea ce i-ar permite să se adapte-
ze fără dificultăţi la restructurările sociale şi la diverse circumstanţe. Aspectul dat se asigură de eficienţa inter-
relaţionării subsistemelor familiale. Ambele – subsistemul adulţilor/marital, care include soţii şi are rolul 
principal de a modela intimitatea şi angajamentul şi subsistemul parental, care se referă la părinţi şi apare 
odată cu naşterea primului copil – contribuie la menţinerea unui echilibru psihomoral şi social al familiei. În 
contextul dat e important să precizăm că acest susbsistem poate să cuprindă şi membrii familiei extinse, în 
special bunicii. Cercetările realizate de Larisa Cuzneţov demonstrează că rolurile parentale, odată distribuite 
în propria familie, rămân aceleaşi şi în realizarea rolurilor de bunici (cu mici excepţii ce ţin de starea sănătăţii 
bunicilor sau de activitatea acestora). 

Subsistemele din cadrul familiei au componenţă variată. Dacă familia  este completă, soţii formează structu-
ra socială care, convieţuind şi colaborând, constituie cultura cofigurativă, copiii care apar, cresc şi se dezvol-
tă formează cultura prefigurativă, iar bunicii sunt reprezentanţii culturii postfigurative [2, apud.3]. Subsiste-
mul din cadrul familiei în esenţă promovează cooperarea, suportul reciproc, egalitatea, ataşamentul, uneori 
competiţia. 

Subsistemul parental al bunicilor asigură o bază fundamentală pentru descendenţii lor, îndeplineşte funcţia 
de transmitere a culturii familiei/ ethosului familial, iar îngrijirea nepoţilor de către aceştia se află în centrul 
tranzacţiilor dintre generaţii, sub semnul îndatoririi şi al dăruirii [7, p.223].  

Observaţiile noastre asupra relaţiilor dintre generaţii în cadrul familiei permit să confirmăm că bunicii re-
prezintă cel mai frumos exemplu de înţelepciune, statornicie, dragoste şi respect. Funcţia de bunic(bunică) se 
echivalează cu a iubi, a educa, a îngriji, a admira, a se bucura, a alinta, a sprijini etc. copiii adulţi/părinţii şi 
nepoţii. Implicarea bunicilor în creşterea nepoţilor este foarte importantă din considerentele asigurării unei 
dezvoltări optime la nivel psihic, moral şi social a acestora. Este dovedit ştiinţific faptul că prezenţa bunicilor 
în viaţa copiilor are un impact pozitiv asupra formării şi evoluţiei comportamentului lor. Aceştia sunt mult 
mai stabili emoţional, învaţă bine şi au succese la şcoală, au încredere sporită în forţele proprii şi relaţionează 
fără dificultăţi cu semenii lor. 

Un studiu, organizat de Universitatea Oxford şi de Institutul Educaţiei din Londra, demonstrează că implicarea 
bunicilor în creşterea şi educaţia nepoţilor influenţează gradul de fericire a acestora. Ann Buchanan (Centre 
for Research into Parenting and Children/Department of Social Policy and Social Work -Oxford University) 
şi Dr. Eirini Flouri (the Institute of Education) au investigat impactul pe care îl are implicarea bunicilor în 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.9(89)    

Seria “{tiin\e ale educa\iei”     ISSN 1857-2103     ISSN online 2345-1025     p.31-37 
 

 32

creşterea şi educarea copiilor cu vârste cuprinse între 11 şi 16 ani. Majoritatea adolescenţilor s-au declarat 
entuziasmaţi de legătura pe care o au cu bunicii, fapt ce suplineşte cu succes absenţa părinţilor care lucrează 
sau în contextul unor familii ce au trecut prin divorţ sau separare. De asemenea, bunicii au fost identificaţi 
drept piloni de stabilitate privind creşterea copiilor şi depăşirea unor crize familiale [15]. 

Legătura naturală, afectivă, puternică dintre bunici şi nepoţi oferă o relaţie, intimitate lipsită de constrângeri 
şi de reglementări normative [9, p.163]. Evident că relaţia adulţilor, a bunicilor şi copiilor lor adulţi, care sunt 
părinţi, configurează rolurile bunicilor, pot lua diferite forme – de la prietenul cel mai bun, confidentul, avo-
catul, până la istoricul familiei, cel care păstrează şi transmite ethosul pedagogic familial.  

Din aceste considerente, numeroşi cercetători [1,4,7,9-14] au studiat complexitatea relaţiei bunici-părinţi-
nepoţi, stabilind tipologii ale bunicilor, delimitând spectrul larg de roluri/funcţii îndeplinite de aceştia în cadrul 
familiei, respectiv ale vârstnicilor în societate.  

În continuare vom face o trecere în revistă a celor mai esenţiale şi funcţionale clasificări oferite de litera-
tura de specialitate, în vederea conştientizării impactului pozitiv al bunicilor în educaţia nepoţilor, precum şi 
pentru a evidenţia aportul lor considerabil în cadrul vieţii familiale. 

O clasificare tipică a bunicilor poate fi prezentată conform unui criteriu relevant – mediul de rezidenţă al 
acestora. Astfel, deosebim: bunici din mediul urban/de la oraş şi bunici din mediul rural/ de la sat.  

Datele Biroului Naţional de Statistică din R.Moldova ne informează că la începutul anului 2013 în ţara 
noastră locuiau 544,4 mii de persoane în vârstă de 60 şi peste ani, din care mai mult de jumătate (60,3%) sunt 
femei. Aproximativ două treimi din numărul total al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural. Următorul 
tabel ne arată distribuirea pe grupe de vârstă/ani a numărului de vârstnici atât din mediul rural, cât şi urban, 
exprimat în % [16]. 

Tabel 
Repartiţia vârstnicilor pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, la 1 ianuarie 2013 

În total Urban Rural Grupa de  
vârstă, ani persoane % persoane % persoane % 

60-64 190219 34,9 83154 38,2 107065 32,8 
65-69 104565 19,2 43752 20,1 60813 18,6 
70-74 100563 18,5 39184 18,0 61379 18,8 
75-79 72254 13,3 25537 11,7 46717 14,3 
80-84 48452 8,9 16154 7,4 32298 9,9 

85 şi peste 28326 5,2 9808 4,6 18518 5,6 
    În total 544379 100,0 217589 100,0 326790 100,0 

 
Analizând datele prezentate în acest tabel, observăm că numărul de bunici  este mai avansat/concentrat în 

mediul rural, unde persoanele cu vârstă de peste 60 de ani reprezintă 15,8% din totalul populaţiei rurale, faţă 
de 14,6% în mediul urban. În viziunea noastră, acest studiu poate constitui un argument solid al faptului că 
bunicii de la ţară sunt cel mai des solicitaţi să aibă grijă de nepoţi datorită fenomenului emigrării părinţilor 
spre oraşe şi posibilităţilor mai mari ale acestora de a se angaja în câmpul muncii. Bunicii de la oraş, practic 
o mare parte din ei, sunt angajaţi profesional sau socialmente sunt activi şi nu dispun de timp liber pentru a 
se  ocupa de nepoţi şi nici de spaţiul necesar pentru trai şi joacă. 

O altă clasificare a bunicilor are la bază criteriul apartenenţei liniei paterne sau materne. Astfel, identificăm 
bunici paterni, caracterizaţi ca fiind distanţaţi în relaţia cu nepoţii şi bunici materni, fiind consideraţi mult mai 
apropiaţi de nepoţi. O subclasă a acestei tipologii poate să includă bunicii naturali – legătura directă în lanţul 
reţelei de rudenie şi bunici vitregi – legătură indirectă creată în familiile recompuse.  

Studiile empirice demonstrează că frecvent şi fără rezerve tinerele familii apelează la ajutorul bunicilor din 
partea mamei (74%), în vederea creşterii copilului, dar aceasta deseori depinde nu doar de ataşamentul emo-
ţional în diada mamă-fiică, care evident se transmite şi nepoţilor, ci şi de posibilităţile bunicilor [2, p.305]. 

Psihologul rus О.В. Краснова elaborează o clasificare amplă (12 tipuri), care are la bază o serie de criterii, 
unele fiind expuse anterior de noi. Astfel, în funcţie de coabitarea bunicilor cu nepoţii, de statutul sociofamilial, 
apartenenţa la linia paternă sau maternă, nivelul de comunicare şi interacţiune şi legăturile intra- şi intergene-
raţionale, au fost delimitate următoarele tipologii: 
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1) bunici căsătoriţi pe linie maternă ce locuiesc împreună cu nepoţii; 
2) bunici căsătoriţi pe linie paternă ce locuiesc împreună cu nepoţii; 
3) bunici singuratici (văduvi, divorţaţi) pe linie maternă ce locuiesc împreună cu nepoţii; 
4) bunici singuratici (văduvi, divorţaţi) pe linie paternă ce locuiesc împreună cu nepoţii; 
5) bunice singuratice (văduve, divorţate) pe linie maternă ce locuiesc împreună cu nepoţii; 
6) bunice singuratice (văduve, divorţate) pe linie paternă ce locuiesc împreună cu nepoţii; 
7) bunici căsătoriţi pe linie maternă ce nu locuiesc împreună cu nepoţii; 
8) bunici căsătoriţi pe linie paternă ce nu locuiesc împreună cu nepoţii; 
9) bunici singuratici (văduvi, divorţaţi) pe linie maternă ce nu locuiesc împreună cu nepoţii; 
10) bunici singuratici (văduvi, divorţaţi) pe linie paternă ce nu locuiesc împreună cu nepoţii; 
11) bunice singuratice (văduve, divorţate) pe linie maternă ce nu locuiesc împreună cu nepoţii; 
12) bunice singuratice (văduve, divorţate) pe linie paternă ce nu locuiesc împreună cu nepoţii [11]. 

Conform unui alt studiu, realizat de către J.Kellerhals şi colaboratorii săi, pe marginea unui eşantion ge-
nevez, care de asemenea au investigat şi accentuat aspectele ce ţin de apelul la familiile de origine şi măsura 
în care bunicii îndeplinesc un rol educativ, am putut desprinde o clasificare a acestora. Plecând de la criteriul 
tipul coeziunii familiale şi de la rezultatele acestui studiu, am identificat: 
1) bunici cu o contribuţie semnificativă în creşterea nepoţilor şi la care deseori se apelează. În baza datelor, 

cel mai frecvent (64% din cazuri) apelul la ajutorul reţelei de rudenie este identificat în familiile asociaţie. 
La polul opus se află: 

2) bunici cu o contribuţie nesemnificativă în educarea nepoţilor; familiile de tip paralel, centrate pe ele însele, 
apelează cel mai puţin la solidaritatea familială [ 9, p.163-164]. 

Cercetătoarea de la Liège, A. Gauthier (1995), în cadrul unei anchete longitudinale panel, având ca eşan-
tioane bunici şi nepoţi din Belgia, a distins trei tipuri  în funcţie de suplinirea rolului parental, în special în 
domeniul conduitelor sociale. Acestea sunt: 
1) bunici care se substituie părinţilor în supravegherea cotidiană a copiilor: acest tip se răgăseşte printre 

vârstnici care nu posedă studii superioare şi/sau au statut de pensionari/casnici, muncitori, funcţionari; ei 
exercită mai degrabă un rol parental decât de bunici, îşi atribuie dreptul de a controla stilul educativ al 
părinţilor şi de a orienta dezvoltarea nepoţilor; promovează valori precum: politeţea, respectul şi ascultarea 
faţă de părinţi şi persoane în etate, onestitatea, ajutorul; 

2) bunici care îşi asumă roluri specifice (specialiştii): categoria de vârstnici care posedă studii superioare, 
sunt angajaţi profesional/socialmente activi, valorizează un anumit grad de independenţă şi împlinire 
personală. Contactele cu nepoţii sunt mai rare, dar acordă o mare importanţă calităţii relaţiei cu nepoţii. 
O subclasă a acestei categorii o reprezintă bunicii ce deţin o funcţie de club, organizează timpul liber şi 
week-end-urile într-o atmosferă pedagogică; atitudinea nepoţilor faţă de ei este pozitivă, deoarece se simt 
valorizaţi şi înţeleşi. O a doua subclasă o reprezintă bunicii-rădăcini, care asigură transmiterea patrimo-
niului familial, menţinerea moravurilor şi cultivarea legăturilor intergeneraţionale, însă această funcţie 
este definitorie pentru bunicii emigranţi; 

3) bunici care nu-şi asumă roluri educative (pasivii): o categorie constituită din vârstnici ce aparţin tuturor 
categoriilor sociale şi care, din unele cauze: vârstă înaintată, starea sănătăţii, distanţele geografice foarte 
mari, reţea de rudenie mare (copii numeroşi), rupturi între bunici şi părinţi, înregistrează o pasivitate 
involuntară sau practic absolută [9, p.164-165].  

O cercetare relevantă, efectuată de către Karin Wall (1996), care abordează problema nucleelor familiale 
constituite din bunici şi unul sau mai mulţi nepoţi, în situaţii de criză ale vieţii de familie (deces, divorţ, aban-
don, boală etc.), vine să completeze tipologia prezentată mai sus. Astfel, conform aceluiaşi criteriu expus 
anterior, celui de suplinire a rolurilor parentale şi din necesitatea asigurării solidarităţii familiale în vederea 
păstrării familiei, distingem: 
1) bunici ce se substituie părinţilor, preluând pentru un timp atributele parentale; 
2) bunici depozitari ai copiilor pentru o durată oarecare, exercitând cea mai mare parte a atributelor parentale 

cotidiene, fără ca aceştia să renunţe la ele, exercitându-le de la distanţă; 
3) bunici supraveghetori, care preiau rolurile parentale pentru durate limitate: săptămâna de lucru a părinţilor, 

câteva zile/ nopţi din săptămână; 
4) bunici susţinuţi de către nepoţi identificaţi mai ales în mediul rural, oferindu-le ajutor şi securitate [9, 

p.166.]. 
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Contribuţii remarcabile în domeniul pedagogiei familiei, investigaţii de amploare cu privire la educaţia 
pentru familie sunt realizate de către cercetătoarea autohtonă Larisa Cuzneţov. În lucrările sale autoarea abor-
dează şi aspecte legate de cultura relaţiei bunici-nepoţi, elaborează o clasificare proprie a bunicilor ţinând 
cont de diversitatea tipurilor de personalităţi, nuanţând o serie de criterii. Potrivit autoarei, deosebim: 
• conform crieteriului vârstă: 
1) bunici relativ tineri (45-65 de ani) – sunt activi, energici, au o viaţă matură, de reală valoare, sunt înca-

draţi profesional; 
2) bunici în etate (după 65 de ani) – sunt  pensionari, contactează cu nepoţii mai frecvent; meditaţii şi amin-

tiri despre trecut, estimarea lui calmă. Sentimentul de plenitudine şi utilitate a vieţii; le provoacă plăcere 
să povestească cazuri interesante din propria viaţă, să dea poveţe etc. 

• conform criteriului trăsături individual tipologice:  
I.   Sensibilitate emoţională:  
1) bunici blajini – comportare calmă, paşnică, cordială; sunt buni, mărinimoşi, sentimentali; ascultă sfaturi-

le copiilor lor, discută cordial cu ei şi cu nepoţii orice problemă etc.; 
2) bunici impertinenţi – comportament rezervat, tacit, sunt introvertiţi, neexpresivi, le lipseşte simţul umo-

rului, puţin comunică, îngânduraţi etc.; 
3) bunici agitaţi – comportament impulsiv, anxios; frecvent sunt excitaţi, enervaţi, sensibilitate bolnăvicioasă. 
II.  Manifestarea calităţilor volitive: 
1) bunici hotărâţi – comportament perseverent, acţionează cu siguranţă, uşor iau decizii, sunt independenţi, 

uneori chiar autoritari; dau dovadă de iniţiativă. 
III. Activism comportamental: 
1) bunici activi – sociabili, deschişi, le place să comunice cu nepoţii, părinţii acestora; vioi, energici, dinamici; 
2) bunici pasivi – acţionează lent, introvertiţi, necomunicabili; încet şi lung gândesc, conservatori. 
IV. Particularităţi comunicative: 
1) bunici vorbăreţi – comportament activ, sociabil; săritori, extravertiţi, expresivi, povăţuitori, discută difi-

cultăţile apărute; uneori pot fi sâcâitori; 
2) bunici posaci – comportament sobru, acţionează în tăcere, necomunicativi, mohorâţi, sunt închişi, rar 

zâmbesc [2, p.303-304]. 
Potrivit observaţiilor aceleiaşi autoare, în conformitate cu deosebirile de gen, frecvent sunt solicitate de 

familiile tinere bunicile, datorită faptului că sunt atente, îndemânatice, mobile, comunicative, descurcăreţe şi 
mai cointeresate în susţinerea şi ajutorarea copiilor şi nepoţilor decât bunicii. Aceştia, însă, îşi rezervează 
rolul de secondare a bunicii şi organizează distracţiile, jocurile, plimbările, excursiile etc. Din considerentele 
date şi potrivit literaturii de specialitate, constatăm că cel mai des este abordată figura bunicilor şi a rolurilor 
îndeplinite de ele în familie, gradul de interacţiune şi comunicare cu nepoţii [ibidem].  

Subiectul privind reprezentarea şi conştientizarea de către femeie a rolului de bunică a fost supus investi-
gaţiei de mai mulţi savanţi, printre care şi cercetătoarea americană R.Robertson (1977). Clasificarea propusă 
de cercetătoare se axează, mai ales, pe atitudinea şi respectul faţă de normele personale şi sociale ale femeii, 
pe expectanţele acesteia faţă de copiii adulţi şi nepoţi, gradul de implicare în creşterea şi educaţia nepoţilor. 
Astfel, delimităm: 
1) femeia-bunică cu înalte aspiraţii personale şi sociale şi cu o reprezentare temeinică despre rolul dat; aceasta 

are grijă de nepoţi şi deseori îi răsfaţă; 
2) femeia-bunică cu nivel redus de aspiraţii personale şi cu aşteptări nesemnificative de la îndeplinerea 

acestui rol;  
3) femeia-bunică simbolică care îşi realizează rolul în corelaţie cu normele şi principiile sale de viaţă; 
4) femeia-bunică individuală ce pune accent pe formarea şi dezvoltarea trăsăturilor individuale de caracter 

şi conduită. 
 În atenţia psihologilor ruşi А.С. Спиваковская şi Н.Я. Варга stau alte două tipuri de bunici, care nu se 

încadrează reuşit în acest rol, fiind categorisite drept: 
1) bunica jertfă – preia acest rol ca pe unul central din viaţa sa, îşi asumă întreaga responsabilitate privind 

treburile gospodăreşti, inclusiv creşterea şi educarea nepoţilor, renunţă la serviciu, astfel îngrădindu-şi 
posibilităţile de autoafirmare; 

2) bunica concurentă – ea continuă să activeze în plan profesional, acordă timp nepoţilor în zilele de odihnă 
şi vacanţe. Concurează cu fiica sau nora din motivul de a fi cea mai bună şi de succes mamă a nepotului.  
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În lucrarea Социальная психология старения (2002), psihologii ruşi О.В. Краснова şi А.Г. Лидерс 
abordează problema femeilor vârstnice şi manifestarea acestora în rolul de bunică. Astfel, s-a stabilit urmă-
toarea tipologie de bunici, în funcţie de acţiunile concrete cu nepoţii sau timpul liber petrecut cu aceştia: 
1) de tip formale: citesc împreună cu nepoţii, se plimbă, merg în vizită la rude, prieteni, privesc televizorul – 

activităţi ce nu solicită prea multă energie şi timp, ci, dimpotrivă, chiar benefice sănătăţii tuturor; 
2) de tip active: se joacă, fac temele pentru acasă, merg la spectacole, muzeie, cinema, zooparc etc. – activi-

tăţi ce solicită timp, energie atât din punct de vedere moral, cât şi fizic; 
3) de tip îndepărtate (se referă la distanţa geografică): petrec împreună timpul liber doar de sărbători şi va-

canţe, îi implică pe nepoţi în treburile gospodăreşti, grădinărit, lucrul în câmp [11, 17]. 
În acelaşi context, cercetătorii americani R.Aisenberg şi J.Treas propun o altă tipologie, care, după parerea 

noastră, constituie o completare a celei relatate anterior. Potrivit acestora, se deosebesc: 
4) bunici – izvor nesecat de înţelepciune – promotorii culturii familiale şi sociale; 
5) sursă de energie pozitivă – sunt cei care îşi petrec timpul liber cu nepoţii distrându-i şi/sau oferindu-le 
momente de relaxare. 

Conform opiniei psihologului rus citat mai sus, О.В. Краснова, atitudinea bunicilor faţă de nepoţi şi cons-
truirea unei relaţii temeinice cu aceştia depinde de o serie de factori: vârsta nepoţilor, într-o mai mică măsură 
de vârsta bunicilor, studiile pe care le posedă, condiţiile de trai, tipul relaţiilor intrafamiliale, precum şi de 
valorile proprii şi sociale pe care aceştia le promovează. Este important ca adulţii, părinţii să menţioneze 
frecvent importanţa bunicilor, contribuţia lor, să încurajeze legătura strânsă, apropiată dintre bunici şi nepoţi 
şi, de asemenea, să contribuie la consolidarea relaţiei  prin comunicare, ajutor reciproc, răbdare, dragoste, 
atenţie cuvenită, ascultare, blândeţe şi altruism. Din interacţiunea şi comunicarea lor cu nepoţii putem delimita: 
1) bunici ce interacţionează sistematic – sunt cei care locuiesc sub acelaşi acoperiş sau în aceeaşi localitate, 

comunică zi de zi; 
2) bunici ce comunică periodic/relaţii periodice – în timpul vacanţelor, de sărbători, ocazii speciale; 
3) bunici ce nu au niciun fel de relaţii cu nepoţii lor [11].    

Cauzele ignorării bunicilor pot fi variate şi se deosebesc de la caz la caz, dar deseori pot fi: condiţii com-
plicate de viaţă, factori sociali şi economici, neatenţia din partea copiilor sau carenţele de sănătate. Ignorarea 
acestora, indiferent de motive, are urmări grave pentru educaţia copiilor şi serveşte drept mecanism ce declan-
şează o mulţime de probleme de sănătate a indivizilor respectivi şi subminează formarea culturii morale la tâ-
năra generaţie [2, p.305]. 

Alte studii, în încercarea de a-i categorisi pe bunici, s-au axat pe stilurile de relaţionare dintre aceştia şi 
nepoţii lor. Cherlin şi Furstenberg [apud 8] identifică: 
1) bunici ca figuri distante: acest stil are o pondere de 29% din totalul lotului studiat. Bunicii sunt întâlniţi 

de către nepoţi foarte rar, la anumite ocazii speciale, în cea mai mare parte din cauza distanţelor geogra-
fice mari, care au ca efect o relaţie mai puţin apropiată şi în plan afectiv. În acest caz, bunicii îşi doresc 
să-şi poată vizita mai des nepoţii, chiar să  locuiască mai aproape, pentru ca relaţiile să devină mai strânse; 

2) bunicii ca prieteni: este cel mai frecvent stil (55%); bunicii îşi întâlnesc des nepoţii şi le face plăcere să 
petreacă timpul împreună desfăşurând activităţi distractive. Joacă foarte rar roluri parentale, fiind mai 
degrabă un camarad al copilului, decât persoana care îl îngrijeşte. Nu se amestecă în modul în care pă-
rinţii îşi educă şi cresc copiii, lăsând acestora responsabilitatea îngrijirii lor; 

3) bunicii ca persoane implicate în creşterea nepoţilor: ei  îşi întâlnesc frecvent nepoţii şi le acordă mult timp, 
la fel ca şi bunicii prieteni, companioni. Spre deosebire de aceştia, îşi asumă roluri apropiate de cele pa-
rentale, contribuie efectiv la creşterea nepoţilor: dau sfaturi, îi îngrijesc pe anumite perioade, preiau o 
parte din sarcinile gospodăriei copiilor lor. Unii sunt un veritabil substitut al părinţilor în cazul mamelor 
celibatare sau divorţate sau când mama şi-a reluat activitatea profesională [6, p.64-65]. 

În esenţă, pe parcursul acestui studiu ne-am propus să realizăm o sinteză a celor mai esenţiale şi funcţionale 
tipologii ale bunicilor, frecvent întâlnite în literatura de specialitate şi menţionăm că şirul de clasificări ale 
bunicilor nu poate fi cuprins în totalitate, poate să continue, deoarece subiectul dat comportă un caracter fle-
xibil şi deschis. Astfel, ne propunem şi noi să stabilim o tipologie a bunicilor. Pornind de la ideea susţinută 
de J.C. Kaufman (1986), potrivit căreia un individ nu este perceput ca bătrân de către prieteni şi familie atât 
timp cât continuă să aibă activităţi productive, putem deosebi: 



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2015, nr.9(89)    

Seria “{tiin\e ale educa\iei”     ISSN 1857-2103     ISSN online 2345-1025     p.31-37 
 

 36

• După  modul în care sunt percepuţi bunicii de către familie şi societate: 
 bunici autonomi – cei care duc un mod de viaţă decent, o parte din ei pot fi angajaţi în câmpul muncii, 

starea de sănătate le permite să se descurce singuri în treburile gospodăreşti. Această categorie poate 
constitui mereu o sursă de ajutor financiar copiilor adulţi şi/sau nepoţilor; 

 bunici dependenţi de sprijinul familiei, include mai ales pe cei cu starea precară a sănătăţii. Adesea ei se 
regăsesc în aceeaşi casă cu copiii lor sau în grija nepoţilor adulţi. Cei dependenţi de sprijinul financiar al 
familiei pot reprezenta adevărate surse de supraveghere a celor micuţi.  
• După modul în care sunt etichetaţi şi atitudinea faţă de ei: 

 bunici utili/acceptaţi/integraţi, care dau dovadă de înţelegere, înţelepciune; sunt conştienţi şi îşi acceptă cu 
responsabilitate rolul deţinut în familie. Ei nu creează situaţii de conflict în familie, ci, dimpotrivă, caută 
permanent soluţii de a le preântâmpina, evita; se implică adecvat în creşterea şi îngrijirea nepoţilor, contri-
buie în măsura disponibilităţilor la treburile casnice. Din punct de vedere social, aceştia sunt adepţii acte-
lor de caritate şi generatori de idei noi, în vederea bunăstării comunităţii, cartierului sau blocului locativ; 

 bunici marginalizaţi/ izolaţi /inutili atât familiei, cât şi societăţii. De regulă, pot cuprinde categoria de 
vârstnici bolnavi şi/sau aflaţi la vârsta de peste 80 de ani. Socialmente ei nu prezintă niciun interes, deoa-
rece sunt neintegraţi. Familia nu lasă copiii mici sub supravegherea acestora şi întâmpină dificultăţi de 
comunicare şi relaţionare cu ei. În ceea ce ţine de personalitatea acestora, sunt neândemânatici, apatici şi 
necesită atenţie sporită.  
În final, analizele epistemologice au permis să realizăm o tipologie a bunicilor, care are la bază criteriul 

istoric al evoluţiei culturii postfigurative/cultura bunicilor. Din această perspectivă, bunicii se împart în:  
a) cultura postfigurativă tradiţională – bunici ce manifestă comportament tradiţional, relaţii autoritare, 

în etate, absenţi, coercitivi, neimplicaţi, indiferenţi, intransigenţi, dependenţi, nonactivi, casnici; 
b) cultura postfigurativă modernă – bunici ce manifestă comportament empatic/afectiv, relaţii structu-

rante, relativ tineri, prezenţi, toleranţi, implicaţi, afectuoşi/tandri, consecvenţi, independenţi, dinamici/sportivi, 
angajaţi, mediatori în conflictele familiale; 

c) cultura postfigurativă postmodernă – bunici ce manifestă comportament democratic, relaţii de sprijin/ 
suport, relativ tineri, blajini/înţelegători, implicaţi la necesitate, afectuoşi, consecvenţi, independenţi, activi, 
angajaţi/instruiţi, substituţi ai părinţilor. 

În concluzie, menţionăm că acest studiu ne orientează spre conştientizarea relaţiei familie-bunici, a 
importanţei şi diversităţii rolurilor pe care le pot îndeplini bunicii în cadrul familiei. Acestea pot varia atunci 
când în viaţa copiilor adulţi, a nepoţilor apar situaţii precum migraţia părinţilor la oraş sau în alte ţări, 
angajare, recalificare profesională a acestora etc. şi, mai ales, în situaţii critice: divorţ, îmbolnăvirea sau 
decesul unui părinte. Totodată, influenţa şi rolurile îndeplinite de bunici sunt condiţionate de unii factori, ca: 
preferinţele lor, vârsta şi genul, distanţa geografică, starea sănătăţii, timpul liber de care dispun, comunicarea 
şi relaţiile cu copiii lor adulţi etc. Indiferent din ce categorie ar face parte bunicii, nepoţii îi consideră drept 
persoane foarte importante în viaţa lor, iar întâlnirile cu aceştia au efect benefic pentru formarea şi cultivarea 
calităţilor morale. A avea bunici în familie sau în preajmă presupune următoarele avantaje: 

 formarea şi dezvoltarea simţului de apartenenţă şi identitate a copilului; 
 transmiterea ethosului pedagogic familial; 
 oferirea unui ansamblu de  modele  pozitive de conduită; 
 resurse de timp nelimitate pentru citit, lecţii, jocuri şi plimbări; 
 suport afectiv necondiţionat, răbdare şi siguranţă; 
 sursă de experienţă, înţelepciune  şi devotament; 
 stabilitate emoţională şi afectivă; 
 asigurarea echilibrului, stabilităţii şi continuităţii familiei.  

Investigaţia realizată scoate în evidenţă rolul important al bunicilor ca promotori ai valorilor morale şi 
spirituale, ai stabilităţii psihosociale, ai modelelor echilibrate de comportare şi ai tradiţiilor neamului. 
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