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Cuvinte cheie: relaxare, timp neobligat, libertate 
de ac�iune 

Relaxarea ca timp neobligat 

Cea mai comun� apropiere de relaxare �i cea 
folosit� în acest text, este de a fi privit� ca form� de timp 
neobligat sau ca libertate de ac�iune. Într-una din 
referin�ele sociologice, acest concept de relaxare este clar 
formulat. Dic�ionarul de sociologie ofer� urm�toarea 
defini�ie: “relaxarea este timpul liber dup� necesit��ile 
practice ale vie�ii ajuns� la …. Concep�iile despre 
relaxare variaz� de la cea aritmetic� – c� timpul dedicat 
muncii, somnului �i altor necesit��i este sc�zut din cele 
24 de ore – care d� surplusul de timp, folosit de fiecare 
cum îi place”. i 

 

Acest concept de relaxare este v�zut ca un timp 
care este liber dup� munc� sau dup� celelalte 
responsabilit��i legate de munc�, c�l�toria, studiul sau 
implicarea social� bazat� pe munc�. Este de asemenea 
privit� ca timp care nu este dedicat activit��ilor esen�iale 
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de între�inere a vie�ii precum somnul, mâncatul sau grija 
personal�. Cea mai important� caracteristic� este tocmai 
ceea ce-i lipse�te: obliga�ia sau constrângerea. 

 

Unele activit��i pe care noi le realiz�m în orele în 
care nu muncim au un grad de constrângere. De exemplu, 
câteva folosiri ale timpului liber care nu sunt cu adev�rat 
pl�tite pentru c� pot contribui la munc� cu succes. O 
persoan� poate citi c�r�i sau articole cu privire la munc�, 
poate urma cursuri de sear�, care pot contribui la 
cre�terea competen�ei sale, s� invite musafiri la el acas� 
corelat cu munca sau s� intre într-un club, deoarece acolo 
poate realiza contacte de afaceri. Astfel, acolo unde este 
o parte nefolosit� care pare a fi relaxare, acest timp tinde 
spre timp de munc�. În via�a de comunitate, acele sarcini 
care au un grad de obliga�ie, precum a munci în consiliul 
unei �coli sau ca membru într-un consiliu al ora�ului 
respectiv, aceste sarcini fiind nepl�tite, pot fi de 
asemenea v�zute ca o parte a responsabilit��ii unei 
persoane. În termeni de timp, energie sau grad de 
implicare, ar fi greu în a le deosebi de munc�; acestea 
reprezint� o alt� parte nedescoperit� în acele folosiri ale 
timpului care sunt normal parte a întrebuin��rii.  

De obicei, asemenea activit��i precum mâncatul, 
dormitul sau mersul la cump�r�turi sunt privite ca sarcini 
obligatorii necesare pentru între�inere �i de aceea nu fac 
parte din relaxare. Oricum, mâncatul frecvent devine o 
relaxare pl�cut�, form� de experien�� ca-n cazul unui 
grup de prieteni mergând la un restaurant bun pentru o 
mas� excelent� sau un picnic la iarb� verde. Astfel de 
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activit��i, precum gr�din�ritul sau proiecte f�cute de 
fiecare acas�, pot de asemenea implica interese creatoare 
de bucurie angajate mai departe în necesitatea între�inerii. 

Dumazedier comenteaz� c� dac� relaxarea este 
guvernat� în parte de interese �i propuneri comerciale, nu 
mai este în întregime relaxare. El sugereaz� c� activit��ile 
în care scopurile practice �i obliga�ia apare la un grad de 
fi privit� ca “semi-relaxare”. Aceasta se întâmpl� când 
oamenii muncii �i obliga�iile primare se implic� par�ial în 
lumea relax�rii; semi-relaxarea este punctul în care toate 
acestea coincid.ii 

 

Pân� �i no�iunea de “voluntariat” sau posibilitatea 
fiec�ruia de a lua parte la o activitate este pus� cât de cât 
sub semnul întreb�rii. În timp ce una apare ca f�când 
ultima alegere în a lua parte într-o activitate, cealalt� este 
de asemenea dominat� de valorile comunit��ii �i 
a�tept�rile �i încrederea c� unele utiliz�ri ale relax�rii se 
pot dovedi avantajoase. Foarte pu�ine activit��i sunt 
complet dezinteresate sau f�r� constrângere; foarte des, 
atunci când cineva este implicat într-o activitate, cel�lalt 
în�elege aceasta ca fiind o surs� de aprobare social� sau 
un alt fel de recompens� care-i d� un sens extrinsec.  

 

O persoan� trebuie de asemenea s� provoace 
scopul strict al relax�rii ca timp, c�reia-i lipse�te orice 
obliga�ie sau constrângere. Dac� un individ î�i propune s� 
creasc� câini ca un hobby sau s� cânte la un instrument 
într-o orchestr�, atunci începe s�-�i asume un sistem de 



 
 

103 
 

 RECREERE, JOC �I TIMP LIBER  - ANALIZ� CONCEPTUALIST�  
 
 
 
 

 
 

Sonia Ionescu  &  Eusebiu Ionescu 
 
 
 

rutine, programe cu orare stricte �i obliga�ii atât pentru 
sine cât �i pentru al�ii. De Grazia sugereaz� c� nici una 
din aceste activit��i de “semi-relaxare” nu ar trebui 
privite ca o adev�rat� relaxare. El subliniaz� c� cele 8 ore 
r�mase în fiecare zi dup� munc� �i somn sunt dedicate 
unor activit��i precum: a face cump�r�turi, a îngriji cai, a 
face treab� în cas�, a transporta, a face dragoste, a ajuta 
copiii la teme, a citi ziarul, a repara acoperi�ul, a-l c�uta 
pe doctor, a merge la biseric� �.a. Fac aceste activit��i 
parte din timp liber? 

 

O privire mai generoas� asupra relax�rii decât 
aceasta ar sugera c� multe din activit��ile citate aici 
precum: a merge la biseric�, a citi ziarul sau a vizita 
rudele pot toate s� fie considerate ca fiind asem�n�toare 
f�r� a fi definite amândou� ca timp liber �i relaxare. Cel 
mai important element f�r� de care o astfel de defini�ie ar 
fi la un grad deosebit, f�r� obliga�ii �i un sens de libertate 
�i alegere personal� din partea participantului. 

 

Un alt element care vine în ajutorul definirii de 
timp liber ca relaxare este problema valorilor. Unii autori 
sugereaz� c� doar acele folosiri ale timpului liber privit 
ca “dezirabil” �i “îmbog��ire de sine” ar trebui considerat 
relaxare. Aceast� defini�ie presupune totu�i c� este 
posibil s� se identifice c� este de dorit, pentru c� acolo 
este un set de valori universal acceptate care pot fi 
folosite în aceast� determinare. Aceasta ridic� o serioas� 
problem� filosofic�. Cum poate �ti cineva ce este bun? 
Mul�i indivizi operând pe baza liberii alegeri, se 
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angajeaz� în activit��i pe care societatea le vede ca fiind 
d�un�toare �i antisociale, precum folosirea ilegal� a 
narcoticelor, pariurile ilegale, b�utul în exces sau sexul 
premarital �i adulterul. Este de presupus c� mul�i care 
intr� în astfel de activit��i î�i ap�r� dreptul lor în a 
continua ceea ce fac �i vor argumenta c� în opinia lor ei 
se împlinesc �i se simt bine. Desigur, problema de a 
determina care activit��i sunt dorite, devin destul de 
dificile dac� se consider� doar p�rerea participan�ilor. 

 

În acela�i fel, decizia devine dificil� dac� unul 
folose�te criteriul p�rerii societ��ii. Este larg cunoscut� 
ambiguitatea cu care este acceptat legal sau moral 
conceptul de relaxare. Aceasta variaz� în func�ie de 
regiune sau localitate; de asemenea, variaz� în func�ie de 
apartenen�a religioas�. În unele state considerentele de 
“ud” �i “uscat” au în�eles asem�n�tor; o persoan� poate 
bea o b�utur� alcoolic� într-un bar, într-o alt� comunitate 
trebuie s�-�i aduc� sticla sa într-o pung� maro; într-o alt� 
regiune, într-un restaurant poate s� nu se bea deloc. 
Cineva poate paria într-o curs� de cai la un ghi�eu legal, 
dar poate s� mearg� mai pu�in de o mil� dep�rtare �i s� 
fac� acela�i pariu la o persoan�, în ilegalitate. În privin�a 
vie�ii sexuale exist� amândou� atitudinile �i nu se poate 
spune ce e corect sau gre�it, cu excep�ia unui grup 
particular de indivizi sau cu convingeri religioase. 

 

Toate acestea demonstreaz� c� e deosebit de 
dificil de clasificat relaxarea doar pentru acei care o 
folosesc ca timp liber �i care sunt pozitive �i dorite. O 
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apropiere mai real� ar fi s� se sugereze c� relaxarea 
reprezint� tot timpul liber �i c� el presupune liber� 
alegere. F�r� relaxare, cineva poate intra într-o larg�       
activitate – incluzându-le �i pe acelea negative, pasive �i 
distructive sau acelea pozitive, active (care încânt�) �i 
constructive - pentru întreaga comunitate. 

 

O ultim� întrebare este dac� munca trebuie s� 
existe, dac� exist� relaxare. În mod tradi�ional, acest sens 
a fost acceptat din dou� puncte de vedere: semantic �i 
moral. În timp ce relaxarea a fost v�zut� ca timp liber de 
la munc�, cum poate cineva considera relaxarea f�r� 
munc�? Dumazedier a spus c� “relaxarea în sensul 
modern presupune munc�”. Dintr-un punct de vedere 
moral, dup� spusele protestan�ilor care pun valoare pe 
munc� �i nu accept� lenea, amândou� �i relaxarea �i 
activitatea recreativ� pot fi justificate doar dac�-l ajut� pe 
om în munca sa. Relaxarea în acest context a fost v�zut� 
ca o recompens�; dac� cineva nu munce�te, el nu are cum 
s� posede timp liber �i prin defini�ie, el nu are timp liber. 

Dac� premisa este acceptat�, c� cei care nu 
muncesc nu au relaxare, cineva poate logic întreba “cine 
nu munce�te?” R�spunsul ar putea include câteva clase 
de oameni precum: clasele sociale foarte bogate, oamenii 
din închisori, copiii, pensionarii, �omerii, bolnavii �i 
handicapa�ii. Desigur, relaxarea n-ar trebui s� fie o 
problem� pentru oamenii foarte boga�i, ei au �i timpul �i 
resursele necesare de a dispune cum doresc de aceasta. 
Chiar dac� cineva prive�te acest timp ca relaxare, nu 
conteaz�. Persoanele b�trâne nu mai lucreaz�, o dat� au 
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f�cut-o �i relaxarea pe care o au acum vine în 
compensarea muncii de pân� atunci. Ei merit� astfel 
relaxarea la pensie, ca o recompens� pentru eforturile din 
via�a lor de pân� atunci. La fel copiii, î�i folosesc timpul 
liber ca o preg�tire pentru via�a adult� �i pentru munc�. 
În timpul vie�ii, copilul are o via�� organizat� între munc� 
�i relaxare. 

 

Dar ce se poate spune despre persoanele s�race 
care nu muncesc sau despre bolnavi �i handicapa�i care 
nu au posibilitatea de a munci? Problema e c� ei nu au 
timp pentru relaxare �i astfel societatea nu se întreab� ce 
fac ei cu timpul liber; devine astfel un nonsens. Exist� 
totu�i timp liber care poate fi folosit productiv (pentru a 
produce pl�cere) sau pasiv, negativ, distructiv. Prima 
problem� în ultima vreme a devenit distructiv� pentru 
temeri �i pentru întreaga societate, ar�tând leg�tura dintre 
privarea de recreere �i violen�a urban�. 

 

Ultima absurditate, c� f�r� munc� nu exist� 
recreere, e prezentat� prin prisma femeilor casnice care 
nu lucreaz� efectiv. Prin aceast� defini�ie ele nu ar avea 
dreptul la recreere. Din nefericire, aceast� remarc� se 
apropie de adev�r, multe femei muncesc mult mai mult �i 
mai greu decât b�rba�ii, dar au în compara�ie cu ultimii, 
foarte pu�in timp liber. 
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