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Este poliamoria compatibilă cu idealul nostru de „iubire romantică”? 

Drella Cristina-Anita 

 

 

Introducere 

 

 În acest articol voi încerca să răspund întrebării din titlu, examinând câteva argumente aduse în 

favoarea poliamoriei și câteva obiecții contra acesteia. Pentru a face asta voi apela la mai mulți autori 

care au discutat această problemă. Mă voi folosi în special de scrierile autoarei Carrie Jenkins (2015; 

2017a; 2019) și de articolele lui Tom Brooks (2009), Jennifer Lockhart (2019) și Natasha McKeever 

(2017). Scopul meu va fi să analizez argumentația lui Jenkins în favoarea relațiilor non-

monogame/poliamoroase ca relații de iubire romantică, pentru ca apoi să discut câteva critici ce 

subliniază niște condiții de incompatibilitate între poliamorie și iubirea romantică. Concluzia eseului va 

fi că exclusivitatea romantică și sexuală este o condiție necesară pentru idealul nostru de iubire 

romantică, ceea ce înseamnă că poliamoria, care nu respectă această condiție, nu este compatibilă cu 

acest ideal. 

 

 

1. Poliamoria – o alternativă la relațiile monogame? 

 

 Ideea de „poliamorie”sau „non-monogamie”a devenit recent subiectul unor dezbateri intense 

în rândul filosofilor, ca urmare a numărului tot mai mare de persoane care acceptă o gamă mai largă de 

relații ca forme de iubire și încearcă o redefinire a acestei noțiuni pentru a reflecta și include și aceste 

relații. Odată cu acceptarea căsătoriilor și relațiilor între persoane de același sex, idealul de iubire 

romantică a fost extins, proces ce ar trebui continuat conform unui număr tot mai mare de voci. O 

asemenea propunere vine de la autoarea Carrie Jenkins, care și-a asumat în ultimii ani rolul de apărător 

public și promotor al ideii de non-monogamie sau poliamorie, prin mai multe apariții, interviuri și 

scrieri publicate.
1
 

                                                 
1 Jenkins a publicat atât lucrări destinate unui public specializat (de exemplu, „All Hearts In Love Use Their Own 

Tongues: Concepts, Verbal Disputes, and Disagreeing About Love”, „Modal Monogamy”), cât și publicului general 
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 Jenkins este de părere că idealul iubirii romantice nu trebuie restrâns doar la relațiile 

monogame, ci poate fi asociat și cu relațiile care implică mai mulți parteneri. Ea susține și încearcă să 

articuleze astfel un ideal romantic alternativ de tip non-monogam, care mai poartă și numele de 

poliamorie (Jenkins 2017). Jenkins afirmă că: „există multe alternative [la monogamie – nota mea] (...) 

Până la urmă, ceea ce numim „romantic” este o problemă filosofică ce atinge miezul întrebării despre 

cine (credem că) suntem și ce anume prețuim. Cred că „natura romantică” a iubirii de acest fel este în 

mare măsură  construită social,și ca atare este maleabilă.” (Jenkins 2017). Jenkins consideră că: (1) 

Ceea ce numim „iubire romantică” este un construct social; (2) Că acest construct poate fi modificat; 

(3) Că ar trebui modificat astfel încât să includă/acopere ceea ce ea numește relații non-monogame. În 

acest sens, ea argumentează în mai multe scrieri împotriva ideii de amatonormativitate, adică a 

privilegierii relațiilor romantice de tip monogam (Jenkins 2017), precum și împotriva unor teze mai 

tari, teza monogamiei modale: „singurele relații de iubire romantică posibile din punct de vedere 

metafizic sunt cele monogame” (Jenkins 2015, p. 175). 

 În primul rând, aș dori să adaug câteva cuvinte despre felul în care Jenkins înțelege noțiunea de 

„iubire romantică”. Într-unul din articolele sale, Jenkins descrie „iubirea romantică”, așa cum e 

înțeleasă în mod obișnuit, drept o „mistică romantică”, un set de idei printre care acelea că „(1) iubirea 

nu poate fi înțeleasă, (2) iubirea este specială și valoroasă, în parte, deoarece nu poate fi înțeleasă și (3) 

ar trebui să acceptăm iubirea, în mod pasiv, așa cum este în loc să încercăm să o sfidăm sau schimbăm, 

deoarece (4) încercările de a o sfida sau schimba ne vor face doar nefericiți și sunt oricum sortite 

eșecului” (Jenkins 2019, p. 74). Jenkins este de părere că nu putem avea o discuție critică despre 

„iubirea romantică” până nu ne îndepărtăm de acest model și nu oferim o definiție rezonabilă iubirii. Ea 

consideră că a oferit o concepție cât de cât acceptabilă, suficientă pentru a începe o examinare 

filosofică a acestui subiect, și anume următoarea: 

„Folosesc „relație de iubire” pentru a descrie o relație dintre cineva care iubește și 

obiectul iubirii acestuia. Nu este necesar, pentru ca această relație de iubire să existe, ca 

aceasta să fie recunoscută de  participanți, formalizată, recunoscută social etc. De 

asemenea, nu asum că iubirea trebuie să fie reciprocă pentru a fi autentică” (Jenkins 

2015, p.180)  

                                                                                                                                                                        
(articole în reviste online ca Aeon, The Conversation sau site-ul Institute for Art and Ideas). Mă voi folosi în acest eseu 

în principal de cele două articole amintite, precum și de câteva scurte pasaje din eseurile populare. 
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Mai apoi, detaliază afirmația menționată și în introducere, anume că iubirea romantică este un construct 

social și, prin urmare, poate fi schimbată și adaptată noilor moduri de viață și tipuri de relații. Ea 

consideră că „este plauzibil că iubirea romantică este (cel puțin parțial) un gen construit social, și încă 

și mai plauzibil că înțelegerea noastră obișnuită și practicile clasificatorii referitoare la iubire sunt 

încărcate ideologic” (Jenkins 2015, p. 192). Jenkins aduce în discuție și dimensiunea ideologică a 

idealului nostru de iubire romantică, referindu-se la practicile și ideile promovate, de pildă, de filmele 

romantice de la Hollywood, pe care unii autori le consideră exemplare pentru imaginea „iubirii 

romantice” (Jenkins 2015, p. 187). Astfel, la fel ca tradiția și instituțiile deja consolidate (e.g. 

căsătoria), și produsele culturale, cum ar fi muzica și filmele, contribuie la condiționarea noastră spre a 

accepta o anumită imagine despre ce este iubirea romantică și ce presupune. În definitiv, spune Jenkins, 

nu trebuie să considerăm monogamia ca fiind singura opțiune când este evident că există alternative, de 

vreme ce alți oameni sunt angajați în relații non-monogame fericite și sănătoase (Jenkins & Ichikawa 

Jenkins draft, pp. 2-3), și de vreme ce monogamia nu a fost regula dintotdeauna și în toate culturile 

(Jenkins 2015, pp. 188-189). Arătând că ar exista o dimensiune ideologică a idealului iubirii romantice, 

Jenkins speră să poată combate ideea că relațiile monogame reprezintă singurul tip de relații care 

implică iubirea romantică. În opinia autoarei, această teză nu poate fi susținută nici apelând la intuiții, 

nici la argumentul că monogamia este cumva preferabilă în mod natural: 

„acest gând [că iubirea romantică este parțial o construcție socială– nota mea] poate fi 

aplicat pentru a rezista afirmațiilor că, de exemplu, o relație de iubire romantică este, în 

mod intuitiv sau prin definiție, una care se poate obține doar între diade exclusive 

[Jenkins numește diadă o relație exclusivă din punct de vedere romantic și sexual între 

două persoane,– nota mea]. Ea poate fi aplicată în aceeași măsură pentru a pune la 

îndoială afirmațiile conform cărora iubirea romantică  gândită astfel este un fenomen 

natural (în sensul în care ceea ce au în comun cazurile de iubire romantică nu este creat 

de deciziile noastre cu privire la cum clasificăm relațiile, ci de o dimensiune a naturii). 

Constructivistul social poate argumenta ca răspuns la ambele tipuri de afirmații că 

ideologia interferează cu înțelegerea categoriei de iubire romantică” (Jenkins 2015, p. 

192) 

Jenkins susține, ca urmare a acestor considerații, că monogamia nu este o condiție metafizică necesară 

pentru iubirea romantică, ci doar un aspect construit social (Jenkins 2015, p. 192), așa încât idealurile 

romantice asociate cu monogamia, ceea ce ea numește amatonormativitate, reprezintă de fapt un 

construct social, rezultatul tradiției și al convențiilor, nu al fenomenelor naturale. Dacă acest „cuplu” 
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monogamie-iubire romantică este unul construit social, înseamnă că el poate fi modificat în funcție de 

dorințele și scopurile noastre. Prin urmare, Jenkins afirmă că nu există niciun temei în baza căruia să 

excludem relațiile non-mongame din sfera relațiilor de iubire romantică. Mai mult, ea oferă includerea 

relațiilor între persoane de același sex în categoria iubirii romantice drept o asemenea schimbare în care 

extinderea acestei noțiuni acoperă acum și alte exemple de iubire (Jenkins 2015, p. 177). În continuare, 

voi considera câteva posibile obiecții la adresa ideii că relațiile poliamoroase reprezintă exemple de 

iubire romantică, pentru ca la final să arăt de ce cred că exclusivitatea sexuală este o condiție necesară 

pentru iubirea romantică. 

 

 

2. De ce ar fi poliamoria incompatibilă cu iubirea romantică? 

 

 Unul dintre argumentele aduse împotriva poligamiei în general este acela că această practică 

introduce o formă de inegalitate între bărbați și femei (Brooks 2009, p. 117). În același articol, Brooks 

explică maniera în care poliamoria modernă pare să difere de poligamia tradițională prin faptul că, deși 

poliamoria este o relație între mai multe persoane, aceasta din urmă nu implică relații de putere 

asimetrice între bărbați și femei (e.g. așa cum face poligamia unde, de obicei, un bărbat are mai multe 

soții, iar raportul de putere favorizează bărbatul întotdeauna). În schimb, relațiile poliamoroase ar 

presupune egalitatea între toți partenerii indiferent de sex (Brooks 2009, p. 117). Brooks neagă că 

lucrurile ar fi foarte diferite în cazul poliamoriei, susținând că și aceasta implică aceleași pericole 

precum practica poligamiei, și anume că, în fapt, în ciuda pretențiilor și a afirmațiilor făcute de cei 

implicați, asemenea relații sunt de cele mai multe ori exemple de poliginie
; 
o relație între un bărbat și 

mai multe femei (Ibid.). Această critică privește atât dimensiunea sexuală a relațiilor non-monogame, 

cât și pe cea romantică. În cazul poligamiei tradiționale, practicată în anumite culturi non-occidentale, 

dar și în anumite comunități religioase din Europa sau SUA, se asumă că un singur bărbat se poate 

ocupa de nevoile tuturor soțiilor sale. O asemenea asumpție pare la prima vedere greșită. Pe de-o parte, 

studii realizate de psihologi arată că stresul, energia și timpul necesare pentru a întreține relații de tip 

poligam duc la înrăutățirea sănătății mentale și fizice, atât pentru femei, cât și pentru bărbați (Brooks 

2009, p. 111-112). Pe de altă parte, intuitiv vorbind, este greu de crezut că dificultățile cu care se 

confruntă orice relație monogamă nu s-ar transpune și în cazul unei relații non-monogame, doar că 

accentuate, multiplicate. Însă, adepții poliamoriei, cum ar fi Jenkins, afirmă că asemenea considerații 
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sunt ipocrite de vreme ce oricum, în cazul multor relații monogame, unul dintre parteneri este angajat 

în relații extramaritale, adultere
2
 (Jenkins 2017). Cred că aici putem trasa o paralelă: tot așa cum nu 

putem generaliza de la cazul relației non-mongame aparent fericite, de care se bucură Jenkins, la teza 

că relațiile poliamoroase pot fi în general fericite, la fel ca relațiile non-monogame, tot astfel nu putem 

generaliza de la cazul că există anumiți adulți care își înșală partenerii, la ideea că majoritatea sunt 

implicați în relații poliamoroase neoficiale. În locul generalizărilor pripite, ar trebui să vedem dacă 

asemenea cazuri ne pot ajuta să infirmăm anumite teze. De pildă, teza că relațiile poliamoroase sunt 

incompatibile cu iubirea romantică ar fi infirmată dacă am găsi un caz în care o relație poliamoroasă ar 

implica și iubirea romantică. Dar pentru asta avem nevoie de un criteriu în funcție de care să stabilim 

dacă o relație este sau nu una romantică. Și tocmai aici, cred, concepția lui Jenkins se lovește de un 

obstacol pentru că, din punctul meu de vedere, cea mai bună soluție pentru un asemenea criteriu este 

exclusivitatea sexuală și romantică. Voi explica în continuare de ce cred asta și de ce poziția mea nu 

este un exemplu de cerc vicios.  

În primul rând, când vorbim de un criteriu în funcție de care să stabilim că o relație A este un 

exemplu de iubire romantică iar o relație B nu este un exemplu (să zicem că relația A este o relație 

monogamă și relația B una poliamoroasă), vorbim în primul rând despre anticiparea unor condiții 

conform cărora relațiile A și B, pică totuși în categorii diferite.   

 Jenkins pretinde că a demonstrat că monogamia nu este o condiție necesară pentru iubirea 

romantică (Jenkins 2015, p. 192), însă cred că se înșală. Iar argumentul meu este următorul: (1) idealul 

nostru de iubire romantică presupune angajamente de un anumit tip, care implică exclusivitatea 

sexuală; (2) exclusivitatea sexuală este o condiție necesară (dar nu suficientă)
3
 pentru ca o relație să fie 

o relație de iubire romantică; (3) relațiile poliamoroase sunt relații non-exclusive din punct de vedere 

sexual; prin urmare, (4) relațiile poliamoroase nu pot fi relații de iubire romantică. Voi lua fiecare 

premisă în parte și voi explica de ce cred că este adevărată. 

 Cei mai mulți dintre noi considerăm că este crucial pentru o relație ca niciunul dintre parteneri 

să nu întrețină relații sexuale cu altcineva în afara de partener. Cerința exclusivității sexuale este, 

așadar, asumată în imaginea pe care o îmbrățișăm cu privire la relațiile de iubire romantică. O 

                                                 
2 Jenkins observă că „Și în situațiile în care a te căsători cu mai mult de o singură femeie este ilegal, deși este de multe ori 

normal ca bărbații să aibă amante, femeilor li se aplică reguli diferite.” (Jenkins 2017) 

3 O condiție necesară poate fi definită astfel: „spunem despre o condiție A că este necesară pentru B, dacă și numai dacă 

falsitatea lui A (non-existența/non-ocurența) garantează (sau produce) falsitatea (non-existența/non-ocurența) lui B.” În 

schimb, o condiție suficientă este definită astfel: „spunem despre o condiție A că este suficientă pentru o condiție B dacă 

și numai dacă adevărul (existența/ocurența) lui A garantează (sau produce) adevărul (existența/ocurența) lui B.” (Swartz 

1997) 
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asemenea relație presupune două persoane și presupune angajamentul total al acestora una față de 

cealaltă, ceea ce implică și anumite restricții, printre care și aceea de a avea relații sexuale cu alte 

persoane (McKeever 2017, p. 353; Lockhart 2019, p. 83). Un punct de vedere cu privire la această idee 

este acela că o relație sexuală exclusivă are o valoare aparte, față de relațiile cu mai mulți parteneri. 

Aceasta este poziția adoptată de Lockhart, care afirmă că iubirea care implică exclusivitate sexuală 

trebuie înțeleasă ca fiind sui generis, fără a o compara cu alte tipuri de relații (Ibid.). Ea se întreabă de 

ce, atunci când vine vorba de intimitate, acordăm un loc aparte dimensiunii sexuale și de ce este aceasta 

sursa geloziei și a unui torent de emoții negative, și, în plus, de ce este aceasta sursa unei satisfacții 

aparte. Concluzia ei este că dimensiunea aceasta joacă un rol în fundamentarea și consolidarea iubirii 

romantice, un tip aparte de relație. Tot acesta este și motivul pentru care o gelozie și o satisfacție aparte 

sunt resimțite în acest caz. Lockhart consideră, prin urmare, că „ideea de relație angajată față de 

exclusivitatea sexuală are o valoare ce trebuie apreciată în proprii termeni, dacă e să o apreciem vreun 

pic. Miza unei relații angajate față de exclusivitatea sexuală, în ciuda faptului că presupune oportunități 

ratate pentru plăcere și utilitate, este chiar relația însăși, iubirea exclusivă sexual; acestea sunt cele ce o 

fac să merite.” (Lockhart 2019, p. 91) 

 McKeever oferă o justificare similară atunci când afirmă că exclusivitatea sexuală poate sprijini 

consolidarea unei relații romantice și adaugă că ea poate acționa „ca un simbol, o expresie a identității 

împărtășite exclusive care e distinctivă pentru iubirea romantică, precum și constituind-o și construind-

o. Exclusivitatea sexuală poate ajuta doi iubiți să reafirme valoarea vieții și identității lor împărtășite în 

mod exclusiv marcând relația lor ca fiind distinctă de alte relații.” (McKeever 2017, p. 354) Deși este 

de părere că această cerință a exclusivității de acest tip poate ajuta la consolidarea și înflorirea unei 

relații de iubire romantică, ea nu crede că putem spune că cerința este o condiție necesară pentru iubirea 

romantică și că ar trebui să relaxăm dominația a ceea ce Jenkins numea amatonormativitate (Ibid., p. 

366). McKeever consideră că impunerea paradigmei monogamiei, care implică și acea cerință, răpește 

oamenilor șansa de a reflecta asupra implicațiilor și angajamentelor asociate iubirii romantice. 

 

 

Concluzii 

 

 Pornind de la aceste remarci, cred că dacă vrem să înțelegem idealul nostru de iubire romantică, 

adică întocmai acel ideal pe care se bazează paradigma criticată mai dur de Jenkins și mai slab de 
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McKeever, atunci exclusivitatea sexuală, și nu numai, ci și romantică – în sensul unui atașament 

romantic exclusiv față de partener – sunt aspecte esențiale ale acelui ideal, decurgând din 

angajamentele presupuse de o relație romantică: respectul față de partener, fidelitatea, grija etc. 

(Wasserstrom 1998, p.164) Observația lui McKeever că această exclusivitate stă la baza clădirii unei 

identități comune a cuplului este esențială din punctul meu de vedere, pentru că, în definitiv, asta 

presupune idealul de iubire romantică, și anume o relație distinctă într-un mod anume de celelalte 

relații în care am putea fi implicați. Prin urmare, iubirea romantică este o relație distinctă, specială, în 

rețeaua de relații pe care le putem avea cu diverse persoane. Cu alte cuvinte, relația romantică a unui 

cuplu A este diferită de relația romantică a unui cuplu B, dat fiind că identitățile lor de cupluri diferă. 

Cu toate acestea noi le recunoaștem ca exemple ale aceluiași lucru, sui generis, anume iubirea 

romantică. Această imagine convențională este atât de bine înrădăcinată în cultura noastră tocmai 

pentru că angajamentele care, în trecut, formau baza unei căsnicii durabile și de succes au ajuns să fie 

asociate cu iubirea romantică. 

 S-ar putea spune că motivația, acel impetus, care împingea doi oameni într-o relație exclusivă, 

s-a schimbat, fiind înlocuită cu acest ideal al „iubirii romantice”, dar idealul acesta nu este nou. Din 

contră, el este tot atât de vechi, dacă nu mai vechi decât filosofia însăși. Dacă ne uităm doar la discursul 

lui Aristofan din Banchetul lui Platon, vedem că această imagine a iubirii ca reunire a două jumătăți, 

care formează împreună un tot cu o identitate aparte, reflectă deja idealul nostru de iubire romantică: 

fiecare jumătate dorea să se alipească  celeilalte jumătăți (...). Eros este cel ce împreunează frânturile 

vechii naturi; el își dă osteneala să facă din două ființe una singură; el încearcă să vindece nefericirea 

„firii umane.” (Platon Banchetul, par. 191b, 191d), Iar mai apoi, acesta adaugă că atunci „când 

întâmplarea scoate cuiva în cale propria sa jumătate (...) atunci ca prin farmec sunt fulgerați de-o 

simpatie, de-o afinitate, de-o dragoste care-i face, ca să spun așa, incapabili să se despartă unul de altul 

nici măcar o clipă (...) Nici unul n-are impresia că legătura plăcerilor dragostei este ceea ce-i împinge 

atât de stăruitor să se bucure, la apropierea unuia de celălalt. Dimpotrivă, e vădit că altceva urmărește 

sufletul lor; ceva care nu poate fi rostit, ceva care se ghicește numai, sau se întrevede.” (Ibid., par. 

192c-d) Ce vedem descris aici este exact ceea ce Jenkins, pe un ton ironic, numea „mistica romantică” 

(și pe care o opunea atitudinii lucide, presupun, de a privi iubirea strict ca pe un construct social). Ei 

bine, această concepție a iubirii romantice ca fiind ceva aparte, sui generis, după cum am amintit și mai 

sus, nu este doar rezultatul unei lungi tradiții și a unor instituții, putând fi, așadar, modificată după 

bunul plac sau în funcție de agenda politică, ci cred că este un aspect al experienței noastre trăite. 
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Jenkins poate insista că relația sa poliamoroasă este una de iubire romantică. Cu toate acestea, cred că 

am putea pretinde că deși ea vrea să o numească „iubire romantică” acela este un alt ideal de iubire 

romantică, nu idealul nostru. Căci idealul nostru de iubire romantică, acela descris și de Platon, 

presupune exclusivitatea în cuplu, presupune dăruirea totală față de celălalt. Autorii citați anterior 

afirmă că exclusivitatea sexuală joacă un rol în consolidarea relației de iubire între doi parteneri. Sunt 

de acord, dar, de asemenea, cred că acest fenomen al iubirii romantice, indiferent cum a fost descris în 

analizele filosofilor (fie că vorbim de autori clasici sau mai recenți), presupune o serie de angajamente 

care fac din exclusivitatea sexuală, intimă, romantică, o condiție necesară pentru împlinirea sau 

năzuirea către idealul nostru de iubire romantică. 

 Poate că relațiile poliamoroase implică o formă de intimitate apropiată, însă situația nu este 

aceeași. O relație de iubire romantică are, de la bun-început, un caracter închis. Cu alte cuvinte, 

partenerii asumă că nicio altă persoană nu va interveni în relația lor sub nicio formă. Dinamica relației 

nu se va schimba prin adăugarea sau plecarea unei alte persoane. Tocmai acest caracter închis ne 

permite să spunem că o relație monogamă își poate crea propria identitate, că un cuplu, prin cerința 

exclusivității, reușește să-și creeze identitatea comună, distinctă de orice altă relație. Or, relațiile non-

monogame/poliamoroase sunt, prin definiție, relații deschise. În cele din urmă, cred că Platon are 

dreptate atunci când spune, prin vocea lui Aristofan, că dorința noastră de a forma o identitate aparte cu 

persoana iubită „stă tocmai în vechea noastră natură, care era astfel încât alcătuia un întreg. Ei bine, 

Eros nu-i decât numele acestui dor, al acestei năzuințe către unitate.” (Platon Banchetul, par. 193a) 

 În concluzie, deși admit că nuanțările aduse de autori ca Jenkins sunt bine-venite, nu cred că 

sunt suficiente pentru a da verdictul că „iubirea romantică” trebuie privită ca un construct social. Într-o 

societate ca a noastră, fiecare poate îmbrățișa un ideal diferit în diferite domenii, ceea ce putem spune 

și despre relațiile de iubire. Dincolo de aspectele legale și lupta pentru drepturi, de care amintește și 

Jenkins, cred că acest ideal al iubirii romantice de care am vorbit ar trebui menținut intact, tocmai 

pentru că decupează ceva cu totul special în experiențele noastre posibile. Pentru acest ideal, 

exclusivitatea romantică (a iubi o singură persoană) și sexuală reprezintă o condiție necesară. Așadar, 

consider că poliamoria nu este, până la urmă, compatibilă cu idealul nostru de iubire romantică, deși 

poate că adepții ei ar putea să-și „construiască” propriul ideal de iubire. În orice caz, idealul către care 

năzuiesc relațiile poliamoroase este diferit de cel al „iubirii romantice”, și nu doar pentru că 

prejudecățile ne împiedică să le clasificăm drept cazuri de iubire romantică, ci pentru că nu îndeplinesc 

condițiile asociate cu acest ideal.  
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