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Studiu privind mentalitatea evreiască: Divorţul 

 

[Study on Jewish Mentality: The Divorce] 

Simona PONEA1 

 
„Divorce...a lost resort, but sometimes necessary. Divorce like an 

amputation, it’s a tragedy, but sometimes it is the right thing to do. Out attitude 
to divorce parallels our attitude to the amputation of a limb.”(Moss) 

 
 
Abstract:  
We propose to explore in this paper some of the representative facts 

concerning the  divorce among the Hebrew population. For each of us, divorce 
is not a pleasant thing, but despite this fact it is sometimes necessary.  We find 
various differences between the  Western nations and the Jewish people 
concerning the rules of divorce, the balance of power between women and men, 
the reasons that can lead to divorce or the form of achieving this act of 
dissolution of marriage. These are just some of the issues that we intend to 
analyze in this paper. 

 
Key words:  
the jewish culture, marriage, divorce, reasons to get divorced,  the get, 

the statute after the divorce. 

                                                 
 

1 Simona Ponea – Researcher Assistent at Lumen Association, Email: 
simonaponea@yahoo.com, Telephone no. +40 742 804286 

PONEA, S., (2009) Study on Jewish Mentality: The Divorce, 
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Year 1, No. 2, December, pp: 31-38



Studiu privind mentalitatea evreiască: 
Divorţul 

Simona Ponea  
 

 32

De la familie unită la familie destrămată: Divorţul 
 
Familia, conform studiilor de specialitate, este din punct de vedere 

sociologic, o grupă în care membrii familei sunt înrudiţi între ei prin legături de 
sânge sau prin căsătorie. Familia este totodată celula de bază a societăţii umane 
(wikipedia). Conform cercetătorilor Iolanda Mitrofan şi Nicolae Mitrofan 
„familia este considerată elementul natural şi fundamental al societăţii” 
(Mitrofan, Mitrofan I. 1991:141), principiu ce apare ca fundamental în toate 
tipurile de societăţi şi culturi.  

În ciuda importanţei majore pe care aceasta o prezintă, nu de puţine ori 
familia se confruntă cu etape dificile. În această lucrare vom face referire doar la 
divorţ, fără a considera acesta ca fiind cel mai negativ proces care poate afecta 
familia. Un accent deosebit îl vom plasa pe divorţul întâlnit în mentalitatea 
evreiască, subliniind acolo unde este cazul cele mai semnificative diferenţe care 
deosebesc divorţul specific poporului evreu faţă de divorţul întâlnit la poporul 
român. 

Florian Emese defineşte divorţul ca fiind „desfacerea căsătoriei 
pronunţată printr-o hotărâre judecătorească, fie datorită unor motive temeinice, 
imputabile ambilor soţi sau numai soţului pârât, fie excepţional, datorită dorinţei 
soţilor” (2008:182). Conform definiţei divorţul, indiferent de motivele care stau 
la baza realizării lui, duc la destrămarea familiei. Nadia Dariescu atrage atenţia în 
volumul său Dreptul Familei că “prin excelenţă judiciar, divorţul,  fie că este 
pronunţat la iniţiativa unuia dintre soţi, fie pe temeiul consimţământului ambilor, 
stinge, pe data rămânerii irevocabile a hotărârii instanţei, principalele efecte ale 
actului juridic al căsătoriei în raporturile dintre soţi, în special efectele de natură 
personală (2009:129). 

Motivele şi cauzele care pot sta la baza unui divorţ sunt multiple şi 
distincte, în funcţie de fiecare familie în parte, precum şi din perspectiva 
culturală din care provine acea familie. Cercetătorul Antonio Sandu defineşte 
identitatea culturală ca fiind „un construct socio-cultural, dependent de 
metatextul cultural al societăţii, care defineşte personalitatea individului (Sandu, 
2009: 11). În acest sens dorim să subliniem faptul că fiecare individ poartă 
amprenta societăţii şi culturii din care provine. Aceste „amprente sociale” se 
regăsesc în toate etapele vieţii şi în toate procesele ce o definesc, făcând referire 
în acest caz atât la viaţa de familie, precum şi la procesul de divorţ.  

 
Poporul evreu – între căsătorie şi divorţ 
 
Un popor cu reguli stricte, un popor care a cunoscut numeroase greutăţi, 

un popor cu tradiţie aleasă dar şi un popor învăluit de mister - evreii. Cu toţii 
cunoaştem părţi din istoria lor, cu toţii ştim despre mentalitatea lor deosebită şi 
despre modul unic de supraveţuire. Multe voci îi caracterizează adeseori prin 
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trecutul istoric pe care-l au sau prin inteligenţa superioară pe care o posedă. 
Evreii reprezintă un popor unit, care a reuşit să depăşească numeroase obstacole 
prin legăturile strânse pe care le au, prin unitatea de care dau dovadă, prin 
tradiţia lor puţin afectată de globalizare, inovaţii sau modernism. 

Am auzit, cu siguranţă, cu toţii despre multiplele mistere ce se ascund în 
spatele culturii evreieşti. În ciuda acestui fapt dorim ca în această lucrare să ne 
oprim asupra unui aspect care ţine de familia iudaică, mai exact desfacerea 
căsătoriei în cultura evreiască. Considerăm acest subiect ca fiind unul plin de 
curiozităţi pentru cei care fac parte din cultura occidentală, care actualmente 
definesc divorţul ca fiind o normalitate. 

Vom avea în vedere analiza unor aspecte reprezentative procesului de 
divorţ în rândul populaţiei evreieşti. Pentru fiecare dintre noi, divorţul nu este 
un moment plăcut, dar în ciuda acestui fapt uneori este necesar. Ceea ce 
diferenţiază în mod categoric divorţul în rândul naţiunilor occidentale faţă de 
poporul evreu este dat de regulile de divorţ, de bilanţul de putere dintre femeie 
şi bărbat, motivele care pot duce la divorţ sau modalitatea de realizare a acestui 
act de desfacere a căsătoriei.  

Căsătoria este pentru majoritatea dintre noi un act de iubire care se 
realizează o singură dată în viaţă şi pentru totdeauna. Aceasta este şi ideea 
centrală transmisă de majoritatea religiilor din lume. În ciuda acestui fapt 
actualmente asistăm la un crescut fenomen de divorţialitate. Dacă până de 
curând populaţia era extrem de strictă în ceea ce priveşte divorţialitatea, 
actualmente acest proces se poate realiza mai uşor, nemaifiind impus mariajul pe 
întreaga viaţă, atunci când acest fapt nu aduce bucurie celor doi parteneri ai 
cuplului. 

„Căsătoria poate fi definită ca o recunoaştere socială şi o uniune sexuală 
aprobată între doi indivizi adulţi. Când doi oameni se căsătoresc, ei devin rude; 
legătura căsătorie lărgeşte aria relaţiilor de rudenie. Părinţi, fraţi, surori şi alte 
rude de sânge devin rude ale partenerului, după căsătorie.”(Giddens, 2001:154). 
Această definiţie se aplică tuturor tipurilor de căsătorie, indiferent de religia de 
care aparţin, astfel prin procesul de divorţ fiind afectată întreaga familie lărgită.  

Divorţul poate afecta structura societăţii cu atât mai mult cu cât familia 
afectată de acesta are în componenţa sa şi copii. Gabriela Irimescu (2007:69) 
menţionează faptul că „interacţiunea dintre părinţi şi copii este decisivă pentru 
felul în care se percepe copilul pe el însuşi şi lumea din jurul său şi modul în care 
se dezvoltă”. Atât cultura iudaică cât şi marea majoritate a culturilor din lume 
protejează familia, dar mai ales protejează copiii. 

Iudaismul preţuieşte şi sanctifică omul, iar când doi soţi nu mai pot 
împărţi o relaţie de dragoste, religia nu vede nimic umilitor şi condamnabil în 
încheierea legăturii lor: „Când dragostea este puternică, un bărbat şi o femeie 
pot să-şi facă pat şi pe lama unei săbii. Când iubirea slăbeşte nici un pat de 
şaizeci de cubiţi nu este destul de mare”(Moldovan, 2007:9).  
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Divorţul este actualmente acceptat ca o „realitate socială” a vieţii, fiind 
considerată mai bună pentru acele cupluri pentru care e preferabil să se despartă 
decât să rămână împreună într-o stare de permanentă „amărăciune şi ceartă”.  

 
Divorţul la evrei  
 
În tradiţia evreiască, căsătoria poate fi anulată numai prin moartea unuia 

dintre soţi sau printr-un document numit „get”. „Dacă uniunea dintre soţi este 
realizată printr-un contract legal, atunci această legătură poate fi dizolvată doar 
printr-un oficial, anulându-l pe primul. Nu se va începe scrierea get-ului, doar 
după ce părţile sunt suficient de convinse că este ceea ce doresc.”(Modovan 
2007:10). 

În legea evreiască, care-şi are rădăcinile în Tora, numai bărbatul poate 
iniţia divorţul „...[soţul] îi va scrie un act de despărţire, i-l va îmâna şi o va alunga 
de casa lui”. Mai mult de atât Tora permite bărbaţilor să aibă mai multe soţii, 
timp în care femeilor le este interzis să aibă mai mult de un soţ.  

Divorţul în mentalitatea iudaică a cunoscut mai multe etape, plecându-se 
de la dreptul singular al soţului de a divorţa, ajungându-se actualmente, după 
secole întregi dedicate „patriarhatului”, la dreptul femeii evreice de a cere divorţ. 
„Iudaismul preţuieşte frumuseţea căsătoriei şi a vieţii de familie” lucru pentru 
care actul de divorţ, prin acel „get” dat de soţ soţiei pentru a o elibera de 
angajamentul căsătoriei, în trecut se putea realiza doar prin actual unilateral al 
soţului care se apela la acest procedeu atunci când soţul era nemulţumit de 
diferite apecte din partea soţiei. 

„Desfacerea căsătoriei (la evrei) este o problemă de tradiţie, cultură şi 
reflectă mentalitatea poporului evreu care a evoluat şi a suferit unele 
transformări în contextul interacţiunii cu alte civilizaţii şi care a influenţat la 
rândul său popoarele cu care a intrat în contact”.(Moldovan 2007:97) 

“O cerinţă cheie în procesul get-ului este acceptarea totală, sinceră şi 
iniţiată de ambele părţi în cadrul procedurii de divorţ. "Şi se întâmplă că ea nu se 
afla în favoare în ochii lui" ne învaţă că documentul nu este valabil decât în cazul 
în care provine de la dorinţa  soţului de a divorţa de soţia sa”(Moss, 2008, 
http://www.chabad.org ). 

Este important de reţinut că procesul în sine de divorţ este foarte scurt, 
de aproximativ două ore, însă acesta trebuie „pregătit” cu atenţie, trebuie 
acceptat de ambele părţi, trebuie să aibă motive plauzibile (în consecinţă cu 
criteriile menţionate de Tora). Menţionăm faptul că bărbatul este cel care poate 
desface sau nu căsătoria. Acest lucru a fost mult timp valabil, actualmente 
întâlnind şi situaţii în care procesul este iniţiat de femei. În acest caz, aceasta 
trebuie să demonstreze motivele pentru care a ajuns la această decizie. Parte 
dintre motivele invocate de o femeie vor fi enumerate în continuare. 
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Motive de divorţ 
 
Bărbatul poate cere divorţul pe baza defectelor sau dizabilităţilor soţiei, 

care-l pot împiedica să coabiteze cu ea. Un alt motiv de a cere divorţul ar fi acela 
că femeia nu a reuşit să-i ofere un copil pe parcursul a 10 ani de căsătorie sau 
dacă aceasta prezintă un comportament nedem de soţie de evreu, dacă nu 
respectă regulile evreieşti, dacă este „emancipată”, dacă nu prezintă un nivel înalt 
de credinţă. De asemenea femeia este obligată să aibă grijă de casă, de soţ, dar 
mai ales de copii, să se ocupe de bunăstarea acestora şi de educaţia lor. 
Nerespectând aceste îndatoriri de bază soţul poate oricând să divorţeze de ea. 

Judith Lang afirmă în studiul ei că soţia (evreică) este proprietatea 
soţului, şi doar el poate alege când se desparte de aceasta. În cazul în care un 
bărbat şi-a părăsit soţia, iar acesta nu poate fi găsit, fie mort fie viu, soţia nu se  
poate recăsători. În ceea ce priveşte drepturile egale între bărbat şi femeie în 
mentalitatea evreică,  autoarea afirmă că acestea sunt asemenea Călcâiului lui 
Ahile (1977).  

Femeia evreică nu are voie să-şi blesteme soţul, copii sau familia 
acestuia, nu îi este permis să compromită onorea bărbatului cu care trăieşte. În 
timpul procesului de divorţ soţul trebuie să demonstreze motivele sale prin 
prezenţa celor doi martori obligatorii, care să suţină „păcatul” soţiei şi cauza 
pentru care căsătoria se desface.  

Putem observa că parte dintre motivele bărbatului sunt bine întemeiate 
pentru a recurge la procedura de divorţ, însă totodată se observă şi unele aspecte 
distincte de lumea occidentală. În ciuda acestor diferenţe procedura de get poate 
aduce diferite repercursiuni atât asupra bărbatului cât şi asupra femeii. 

În ceea ce priveşte motivele femeii de a divorţa, acestea oferă multiple 
aspecte „ciudate” dar totodată distincte de motivele cunoscute ca fiind abordate 
de femeile „vestice” atunci când înaintează procedura de divorţ.  

Am rămas surprinsă să aflu motivele la care poate apela o femeie pentru 
a putea cere desfacerea căsătoriei. Dintre acestea aş vrea să amintesc 
următoarele: deficienţe fizice, mentale sau boli contagioase, meserii urât 
mirositoare, refuzul bărbatului de a-şi întreţine soţia (hrană, îmbrăcăminte, 
sexual), îngrădirea libertăţii sau renunţarea soţului la religia iudaică. În acest sens 
autoarea Andreea Iulia Moldovan prin lucrarea sa „Divorţul în tradiţia 
evreiască” oferă numeroase alte motivele pe care le poate invoca o femeie, dar şi 
alte perspective de obţinere a divorţului.  
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„Get-ul” evreiesc 
 
În conformitate cu Vechiul Testament, căsătoria evreică se încheie în 

cazul în care soţul acordă soţiei sale, un document numit „get”. Acest lucru se 
obţine în scris de o persoană îndreptăţită în acest sens şi prezentată în faţa unei 
instanţe formată din rabini şi confirmată de martori. Această tradiţie se bazează 
pe versetul biblic "Un om are o soţie şi dispune de ea. Dacă ea nu-l mai 
mulţumeşte, pentru că el găseşte ceva neplăcut despre ea, el îi scrie foaia de 
divorţ, i-o înmânează şi trimite-o departe de casa lui ... (Deuteronom 24:1). 

GET-ul este corespondentul divorţului în limba ebraică. Deoarece un 
evreu s-a căsătorit prin emiterea unui contract legal între soţ şi soţie, aceasta 
poate fi reziliat numai prin emiterea unui act juridic ce anulează contractului 
iniţial - Get-ul.  

“Get-ul este în termeni talmudici documentul oficial de divorţ care este 
semnat şi transmis de către soţ, soţiei sale. Ca şi toate actele legale ale perioadei 
“mishnaice”, get-ul este scris în aramică, limba uzuală timpului. Documentul 
urmează un format standard şi trebuie scris de mână de către un scrib, cuprinde 
12 rânduri, reprezentând valoarea numerică a actului de divorţ: get: gimel = 3 si 
tet = 9.” (Modovan, A., 2007:65)   

Procedura de get se desfăşoară pe parcursul a nouă paşi (The Jewish 
Laws of Divorce – Get): 

− Părţile apar înaintea unui rabin învăţat în legile de divorţ, a unui scrib 
şi doi martori;  

− Soţul solicită scribului să scrie Get-ul pentru soţia sa; 
− Soţul declară că el este cel care oferă get-ul din proprie voinţă, şi este 

făcută declaraţia de către soţie cu privire la primirea acesteia;  
− Apoi este semnat de doi martori;  
− Părţile sunt iar testate dacă îşi dau acordul voluntar şi nu forţate de 

împrejurări; 
− Soţul ia apoi get-ul şi îl scrie de mână respectând formatul standard, 

pe care apoi îl îmânează soţiei; 
− Aceasta îl ia sub braţ simulând plecarea; 
− Din mâinele de divorţată este apoi luat get-ul de către rabin; 
− În cele din urmă, femeie divorţată primeşte certificatul de divorţ care 

demonstrează libertatea ei, iar procesul ia sfârşit. 
Ne propunem în continuare să oferim ca exemplu un GET 

(BREITOWITZ) 
 
În ziua ...... a săptămânii, ziua  ....... a lunii.. în anul .......... de când a 
fost creeată lumea, potrivit calendarului suntem obişnuiţi să numărăm în 
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oraşul ……… situat pe râul……, eu ………… fiul lui …………. 
am hotărât de bună voie şi fără sa fiu constrâns, să te eliberez, să te las să 
pleci pe tine soţia mea ………. fiica lui ………… ce mi-ai fost soţie 
până acum. Şi astfel, te eliberez, te las să pleci, te expulzez pentru a avea 
voia şi autoritatea de a te căsători cu orice bărbat doreşti şi nimeni nu are 
dreptul să protesteze acţiunile tale de astăzi înainte şi niciodată. Iată, eşti 
permisă oricărui bărbat. Aceasta va fi o carte de expulzare, o scrisoare de 
eliberare şi un act de izbăvire conform legii lui Moise şi Israel.   
 

Această procedură de divorţ este aparent foarte simplă şi poate puţin 
ciudată pentru unii dintre noi, însă cu mare simbolistică pentru mentalitatea 
evreică. Motivul divorţului şi iniţiatorul acestui proces au un rol foarte important 
în ceea ce priveşte “viitorul” fiecăruia dintre cei doi foşti soţi. Subliniam mai 
devreme că get-ul se dă după ce martorii susţin motivele de divorţ şi iau încă o 
dată la cunoştinţă. De asemenea am putut constata că există şi pasul de 
reverificare a motivaţiei de divorţ şi a liberei alegeri a celor doi soţi privind acest 
pas. 

O femeie divorţată este liber să se recăsătorească în urma obţinerii Get-
ului, inclusiv cu fostul soţ, cu următoarele excepţii:   

− Cu o persoană care a comis adulter;  
− Cu persoane care au servit în calitate de martori pentru Get;  
− Cu fostul său soţ, doar în cazul în care aceasta nu a fost vinovat de 

adulter în timpul căsătoriei. 
 
Concluzie 
 
Putem observa nuanţele deosebite pe care le presupune divorţul în 

mentalitatea evreiască. În ciuda faptului că ne aflăm în mileniul III, femeia 
iudaică nu are aceleaşi „drepturi” pentru a-şi hotărî singură soarta. Dacă ea 
înaintează procedura de get există riscul să aibă urmări mai puţin pozitive în ceea 
ce priveşte reputaţia sa. Mai mult de atât, este bine ştiut faptul că în astfel de 
cazuri copii, dacă aceştia există, rămân sub îngrijirea tatălui, fapt care poate 
influenţa foarte mult decizia unei femei într-o astfel de situaţie. 

Divorţul este privit peste tot în lume ca un fapt puţin dorit. Cu toţi ne 
dorim ca „ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă”. Mentalitatea iudaică 
îşi demonstrează diferenţele şi prin procedeul de divorţ – de get. 
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