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„Satul este păstrătorul raporturilor metafizice ale națiunii cu
veșnicia... satul cuprinde o enciclopedie a vieții” (Dimitrie Gusti)

Rezumat
Monografia sociologică, în concepția Xeniei Costa-Foru,
reprezintă metoda prin care sociologia își strânge sistematic date
concrete în vederea raționamentelor sale. Pentru a face această
strângere de date concrete, sociologul ia contact direct cu
societatea pe care o observă sistematic, pe baza unor ipoteze
elaborate anterior cercetării. Prin aceasta metodă, se formulează
pentru familie o definiție cu caracter metodologic, facilitând
conturarea unui concept operațional ce permite sistematizarea
observațiilor de teren. În concepția autoarei, familia reprezintă
mediul socio - afectiv care asigură atât socializarea și integrarea
membrilor săi în viața socială, cât și permanența și continuitatea
familiei, dar și cadru de suport material și de protecție socială
pentru aceștia. De asemenea, autoarea consideră familia ca fiind o
instituție de trecere între individ și societate, o „unealtă” de luare
de contact a individului cu mediul înconjurător. Îndeplinind în sânul
societății un anumit rol funcțional, familia este considerată de către
autoare ca fiind în legătură permanentă cu societatea însăși.
Lucrarea „Cercetarea monografică a familiei. Contribuție
metodologică” a Xeniei Costa-Foru (de profesie asistent social)
apărută în București în anul 1945 la Editura Fundației „Regele
Mihai I” (323 de pagini), reprezintă rezultatul unei bogate
investigații asupra familiei rurale, desfășurată timp de 12 ani în
cadrul „Seminarului de Sociologie” al profesorului Dimitrie Gusti.
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Abstract
Monographic research of the family in Xenia Costa–Foru’s vision
The sociological monograph, in Xenia Costa-Foru's vision, is the
method by which sociology systematically gathers concrete data for
its reasoning. In order to make this concrete data collection, the
sociologist has direct contact with the society he observes
systematically, based on hypotheses previously elaborated by the
research. By this method, a methodological definition is formulated
for the family, facilitating the outline of an operational concept that
allows systematization of field observations. In the author's view,
the family represents the socio-affective environment that ensures
both the socialization and integration of its members in the social
life, as well as the permanence and continuity of the family, as well
as a framework of material support and social protection for them.
The author also considers the family to be an institution between the
individual and the society, a "tool" for contacting the individual
with the environment. By fulfilling a certain functional role within
society, the family is considered by the author to be in permanent
contact with society itself. „The monographic research of the family.
Methodological Contribution” by Xenia Costa- Foru (social
worker), which appeared in Bucharest in 1945 at the “King Mihai
I” Foundation Publishing House (323 pages), is the result of a rich
investigation of the rural family, carried out for 12 years at the"
Sociology Seminar” of Professor Dimitrie Gusti.
Keywords: Romanian sociology, family, monographic method.

Xenia Costa-Foru (1902–1983) a făcut parte din
echipele studențești conduse de către profesorul Dimitrie
Gusti, luând parte la campaniile monografice, în calitate de
asistent social, încă din anul 1927.
A fost cofondatoare, profesoară și directoare (din
1935) la Școala Superioară de Asistență Socială din 1929

pâna la desființarea acesteia în 1950. În cadrul secţiei de
monografie a Institutului Social Român este conducătoarea
echipei de cercetări monografice asupra familiei, participând
la campaniile de la Nerej, Fundul Moldovei, Drăguş, Runcu şi
Cornova. Între 1929–1931, în cadrul Şcolii Superioare de
Asistenţă Socială extinde investigaţiile şi asupra mediului
urban (cartierul Tei din Bucureşti).
Introducere
Unitatea socială a familiei a fost de-a lungul timpului
legată de resorturile intime ale vieții individuale și, în același
timp, investită cu misiunea dificilă de a fi mijlocitoare între
individ și societate. De aceea, aceasta a făcut obiectul
preocupărilor teoretice ale tuturor cercetătorilor vieții sociale.
Însă, cu toate acestea, la momentul în care Xenia Costa-Foru
iniția cercetările asupra vieții de familie din satele românești,
preocuparea pentru studiul critic al familiei este relativ recent.
„În societățile precapitaliste, generații după generații
puteau trăi în aceleași forme sociale, cu bunăvoință acceptate de
strămoși. Prefacerile lente aveau calitatea de a da timpul necesar
tuturor integrărilor și astfel fiecare tendință putea să-și găsească o
punere la punct aproape perfectă, o stabilizare, o permanență care
permitea să cuprindă încetul cu încetul, întreaga viață socială și
individuală, integrată ierarhic sub toate formele ei, în cadrul unul
singur principiu.
Această lipsă de schimbare profundă și rapidă este
caracteristică societăților bazate pe gospodăria casnică închisă. Tot
ce era vechi era, prin definiție, socotit bun. Tradiția apărea ca
singurul criteriu de valorificare și ea permitea o așa numită

dezvoltare orizontală, adică un proces de precisă punere la punct a
amănuntelor și o armonizare a lor într-un singur total ”2.

În cadrul familiei tradiționale românești, viața
religioasă, economică, juridică, politică, morală, viața publică
și viața privată formau un tot coerent, apărând ca un fapt de
„drept natural”, o creație a divinității, o necesitatea organică
de viață. Familia, cu tot „lanțul” său de valori, părea de
netăgăduit: „În asemenea împrejurări este lesne de înțeles
pentru ce familia a păstrat atât de multă vreme caracterul
sacrosanct, care interzicea orice cercetare critică. Mai mult:
după cum un drept credincios nu poate pune în discuție
problema existenței lui Dumnezeu, tot astfel discuția asupra
problemei familiei ar fi însemnat, pentru omul plămădit de
familie, infirmarea a însuși sentimentelor lui constituționale”3.
Societatea capitalistă, cu toate provocările sale, a
schimbat profund formele de conviețuire ale oamenilor,
punând familiei probleme cu totul noi. A „aruncat” în lupta
pentru viață purtată în afara căminului atât femei, cât și pe
copii, alături de bărbați, iar emanciparea adusă societății a dus
la individualizarea acesteia și la criza unității grupului
familial, punând în discuție critică însuși principiul ei cel mai
vechi de organizare. Cu toate acestea, constituirea sociologiei
ca știință a făcut posibilă analiza amănunțită a problematicii
familiei.
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Nevoia de cercetare monografică
„Este timpul să începem munca temeinică de
cunoaștere a țării. Căci a cunoaște țara este cel mai bun mijloc
de a o servi. Știința națiunii este știința patriei”4. Călăuzite de
acest îndemn, echipele studențești pornesc începând cu anul
1925, sub conducerea profesorului Dimitrie Gusti, cercetarea
monografică a țării. Pe parcursul activității gustiene, au fost
monografiate 626 de sate, orașe și regiuni, au fost organizate
5000 de case culturale și peste 500 de școli țărănești5. Din
aceste echipe monografice a făcut parte și Xenia Costa - Foru,
de profesie asistent social, fiind conducătoarea echipei de
cercetări monografice asupra familiei.
În debutul principalei sale lucrări, Cercetarea
monografică a familiei. Contribuție metodologică apărută în
București în anul 1945 la Editura Fundației „Regele Mihai I”,
Xenia Costa-Foru ilustrează motivația și scopul începerii
acestor demersuri de cunoaștere a realităților din satele
românești:
„Pentru că formele de viață familială pe care le-am studiat
sunt acelea trăite de marea majoritate a locuitorilor țării noastre, și
pentru că ele sunt forme de viață ale unei populații mai greu
adaptabile ritmului mai accelerat al civilizației orășenești
diriguitoare. Prin aceasta ele sunt mai expuse crizei și ca atare
pentru noi, mai importante de cunoscut” 6.
„De aceea, din cercetările de până acum, rămânem cu
credința că o cunoaștere adâncită a acestor realități, nefalsificată prin
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felul de cercetare sau prin propriile noastre prejudecăți, ar putea
avea o mare valoare atât științifică, cât și de ordin practic în munca
de ridicare a nivelului cultural al satelor noastre”7.

Xenia Costa-Foru consideră familia ca fiind „un
simplu fragment dintr-o organizație socială mai vastă, în
mijlocul căreia are de îndeplinit anumite funcțiuni” și de
aceea, consideră autoarea: „numai o monografie sociologică
ne poate permite studiul simultan al unei familii românești și a
societății respective ei”8.
Expunerea metodei de cercetare
Metoda de cercetarea utilizată de către Xenia CostaForu în analiza vieții de familie este metoda monografică.
Metoda presupune o abordare multidisciplinară și completă a
unităților și fenomenelor sociale, vizând cadrele și
manifestările vieții sociale și conexiunile dintre acestea.
Societatea, înțeleasă ca un tot autonom9, este alcătuită din
formele de activitate ale voinței sociale, reprezentate, pe de o
parte, de manifestările spirituale și economice (constitutive)
și, pe de altă parte, de cele etico-juridice și politicoadministrative (regulative), manifestări care sunt condiționate
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de patru cadre: cosmologic și biologic (cadre naturale), psihic
și istoric (cadre sociale)10.
Adeptă a metodei monografice, Xenia Costa-Foru o
consideră ca fiind „metoda prin care sociologia își strânge
sistematic date concrete în vederea raționamentelor sale.
Pentru a face această strângere de fapte concrete, sociologul ia
contact direct cu societatea pe care o observă sistematic, pe
baza unor ipoteze mai dinainte elaborate”11.
Una dintre cele mai importante unități sociale ale
societății noastre este fără îndoială unitatea familiei. De aceea,
aceasta nu poate fi studiată din punct de vedere sociologic ca
o problemă parțială, izolată de totalul vieții sociale, ci va
trebui analizat mecanismul de integrare funcțională a tuturor
amănuntelor sale, în totalul vieții sociale. Din acest punct de
vedere, Xenia Costa-Foru insistă asupra caracterului de
unitate socială pe care îl are familia, pentru a scoate în
evidență faptul că „în viața de familie vom avea a ne preocupa
de studiul tuturor manifestărilor sale, a tuturor condiționărilor
cadrelor, precum și de realitățile și procesele sociale, grație
cărora o familie se află integrată societății considerată ca
tot”12.
Definirea conceptului de familie
Pentru a putea defini conceptul de familie, autoarea
consideră a fi importantă identificarea diferențelor ei specifice
față de restul unităților sociale, iar această definiție propriu-
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zisă a familiei va trebui să aibă un caracter de simplu concept
metodologic, „care să ne ajute la sistematizarea observațiilor
pe care le vom face la fața locului”13.
Încă de la începutul studiului său, Xenia Costa - Foru
insistă asupra necesității teoretice de a despărți foarte clar
două aspecte în viață de familie: unul constant, cu caracter
biologic, și altul funcțional, dependent de condițiile sociale.
Faptul că la baza familiei se află un fenomen biologic natural
de perpetuare a speciei umane și împlinire a individului, face
ca însăși caracteristica familiei să fie cosanguinitatea care
unește pe toți membrii ei și care dă familiei o statornicie
naturală. De aceea, autoarea consideră că „fără de voia lui,
omul se află inseriat biologic într-un neam a cărui ființare a
început cu mult înaintea lui și care va dăinui, în ramurile sale
multiple, chiar după dispariția indivizilor care-l reprezintă la
un moment dat”14.
Mai mult decât atât, nu numai nașterea omului, ci și
creșterea sa se face în sânul familiei, aici construindu-se și
viața psihică a individului. Tot în cadrul familiei, el primește
toată zestrea tradițională pe care o va purta în tot decursul
vieții lui în societate și de aceea autoarea consideră că
„familia, ca atare, creează o conștiință comună, care, deși
formată prin aderarea tuturor conștiințelor individuale
socializate ale membrilor ei, va fi diferită de cea personală a
fiecăruia în parte”15.
Pe lângă această bază biologică, familia are și o
organizare în forme sociale, așa că în viața integral dusă
laolaltă a unui grup de rude, trebuie să aibă forme de
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organizare socială în armonie cu societatea în care trăiește. În
acest sens, autoarea își propune analiza modului în care
familia reușește să formeze o treaptă medie și o instituție de
trecere între individ și societate: „întâi crescându-l ca pe un
viitor membru al societății, adică socializându-l pedagogic, și
în al doilea rând, oferindu-i în tot decursul vieții lui un sprijin
și un loc de refugiu (uneori o stânjenire) în lupta pe care el o
duce pentru viața socială”16.
Autoarea consideră că scopul familiei, procreerea,
creșterea și socializarea membrilor săi râmâne întotdeauna
același, dar rezolvarea problemelor practice ia veșnic forme
noi datorită faptului că societatea este ea însăși într-o continuă
schimbare. De aceea, pentru Xenia Costa-Foru, unitatea
familiei reprezintă: „un ansamblu autonom de manifestări
spirituale, economice, juridice și politice, condiționate cosmic,
biologic, psihologic și istoric și integrate unei serii de relații și
procese sociale”17.
Alcătuirea planului de lucru
Definirea conceptului de familie și expunerea sensului
teoretic al cercetării ne precizează obiectul studiului, însă
înainte de începerea propriu-zisă a cercetării, Xenia CostaForu recomandă întocmirea cu strictețe a unui plan de lucru,
„care din punct de vedere logic, dând sumarul a tot ceea ce
trebuie să fie cercetat, să te ducă nu la siguranța unei epuizări
metodologice a problemei (ar fi un lucru imposibil de
obținut), dar la siguranța unei imparțiale și obiective luări în
seamă a întregii realități”18.
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Planul de cercetare propus de autoare cuprinde o
primă fază compusă din două părți, în care sunt grupate
descrierea fenomenelor de viață familială și a unităților tip și o
a doua, faza de analiză sociologică a proceselor ce
caracterizează familia19. Faza de descriere cuprinde la rândul
ei două părți: în prima parte se urmăresc forma, rostul și
condiționarea tuturor fenomenelor de viață familială în toate
manifestările și procesele lor. Din descrierea formelor de
familie aflate, se vor selecționa atâtea tipuri reprezentative,
câte categorii caracteristice există, pentru ca în partea a doua,
aceste familii tip să fie studiate individual în detaliu20.
Întreg materialul descriptiv urmează apoi să fie
analizat sociologic în vederea interpretării și caracterizării
problemelor vieții de familie. Această operațiune nu comportă
un plan de lucru fixat în prealabil, „structura lui diferind total,
de la caz la caz, tocmai după materialul aflat”21.
Sumare indicații de cercetare
Xenia Costa-Foru consideră că, pe lângă planul de
lucru riguros pe care cercetătorul trebuie să se bazeze, este
extrem de important simțul acestuia: „a găsi punctele capitale
ale realității pe care o vrei cercetată și apoi a ști cum să le
lămurești, va depinde de calitățile personale pe care
cercetătorul le are, și de aceea, în domeniul sociologiei,
cercetătorul la teren trebuie să aibă, în afară de calitățile
îndeobște cerute, o grijă specială în ceea ce privește pregătirea
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lui teoretică, menită, nu să-l învețe mai dinainte lucrurile pe
care le cercetează, ci să-l emancipeze de o serie de
prejudecăți, care sunt legate de el prin faptul că el însuși este
un membru component al unei societăți”22.
Pe lângă simț practic și pregătire, autoarea consideră
ca fiind absolut necesară cercetătorului capacitatea de a
empatiza cu obiectul studiat: „aceasta din pricină că, ca să ai
înțelegerea vieții lor, calea optimă este să te apropii cu drag de
oamenii pe care îi cercetezi și să cauți să te transpui în felul
lor de a fi. Calitatea de a-ți face prieteni oamenii pe care îi
studiezi, astfel ca să-i poți simți aproape și ca aceștia să nu se
ascundă de tine, să nu caute să te înșele, ci cu deplină
încredere să-ți spună cinstit ce te interesează, este poate
calitatea personală cea mai mare a cercetătorului și aceasta nu
se poate căpăta prin studiu; trebuie ca într-adevăr să ai
simpatie față de semenii tăi și să te anime dorința de a le fi de
folos”23.
În ceea ce privește mijloacele propriu-zise de
cercetare, Xenia Costa-Foru recomandă utilizarea metodelor
clasice: observația, experimentul, analiza și sinteza24. Pe lângă
acestea, autoarea consideră a fi deosebit de importantă
intervenția în viața de familie pe care cercetătorul o studiază,
printr-o politică de asistență socială:
„Astfel, spre exemplu, în asistență, scopul fiind acela al
ajutorării familiei căzute în dependență, studiul teoretic al familiei,
deși va fi făcut cu ajutorul aceleiași tehnici științifice pe care am
22
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descris-o până acum, nu poate fi un punct final al muncii noastre.
Un astfel de studiu, însă, va mări șansele de succes ale intervenției
noastre față de cazul când această intervenție ar fi făcută fără o
prealabilă cercetare și înțelegere sociologică. Intervenția noastră, în
acest caz, poate cu atât mai mult fi socotită drept o experimentare,
cu cât ne permitem să și intervenim activ în viața cercetată. În
adevăr, atunci când, având convingerea cunoașterii stării de
dependență a unei familii și găsim în factorul economic, de pildă,
sau în cel biologic, cauza principală a răului, experimentăm
remediul acelui rău, putem imediat vedea dacă în adevăr greșim în
raționamentele noastre sociologice sau nu, studiul reacțiilor ce
urmează acestor intervenții constituind observații de natură capitală
în înțelegerea sociologică a problemei25 (Costa - Foru, 1945, p. 49).

Cercetarea propriu-zisă
A cerceta monografic familia presupune a alege în
prealabil mediul social a cărui viața de familie urmează a fi
studiată. Pentru aceasta, trebuie să se determine cu exactitate
grupul social în care familia în cauză ființează: „această
supraunitate socială, care ne servește drept zonă de cercetare,
poate fi, de pildă: o națiune, un sat, un oraș, un cartier dintr-un
oraș, o fabrică, o clasă socială, o categorie profesională
etc.”26.
În prima partea a cercetării, cea a studiului
problemelor familiei pe întregul satului, cea dintâi operațiune
ce urmează a fi efectuată, pentru delimitarea obiectului de
cercetare, este să obținem informații lămuritoare asupra
morfologiei familiei din societatea pe care o studiem. Pentru
aceasta, se începe prin descrierea statistică: „raportul dintre
neamuri și familii trebuie analizat încă mai amănunțit, pentru
25
26
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ca să se vadă câte neamuri sunt reprezentate în sat printr-o
singură familie, câte prin două, prin trei etc.”27. Toate acestea
ne pot ajuta să ne dăm seama dacă ne aflăm în față unui sat a
cărui populație descinde din câteva neamuri băștinașe, puține
la număr, sau a unui sat cu populație nestabilă, supuse unei
migrări continue.
După strângerea datelor statistice cu privire la
familiile dintr-un sat, se trece la analiza repartizării lor pe
grupe teritoriale, „ca să vedem cum se întind familiile
constitutive ale neamurilor pe cătune, străzi, mahalale,
crânguri etc.”28. După descrierea statistică a neamurilor și
așezarea lor spațială, se trece la studiul amănunțit al
neamurilor: „pentru aceasta, vom întrebuința ca tehnică
generală de lucru, spițele de neam, ele putând fi, de asemenea,
o dezlegare la multe probleme”29.
În aceeași ordine, a preocupărilor cu privire la neam și
la tipurile de familie existente într-un grup social, tot pe bază
de spiță de neam, este problema sistemului de rudenie și de
încuscrire. Pentru aceasta, se alcătuiește un inventar al tuturor
rudeniilor pe care le întrebuințează localnicii, fie ele de natură
biologică, civilă, religioasă sau spirituală, „în genere
specificându-se modul de calculare al acestor grade de
rudenie, precum și îndatoririle și interdicțiile ce sunt legate de
ele”30. Odată stabilit sistemul de rudenie efectiv practicat de
către familiile pe care le cercetăm, se va trece la problema
stabilirii de noi legături între neamuri (statistica casătoriilor și
raportul imigranți/emigranți din sat).
27
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Neamul studiat până acum este o realitate deosebită
de aceea a familiilor propriu-zise. Grupa de rude care
constituie neamul nu duce laolaltă o viață nemijlocit solitară,
„ci se fragmentează în grupe mai restrânse, uneori mai mari,
alteori mai mici”31. Aceste grupuri sunt familiile care propriuzise care ne interesează în prezentul studiu. Dar modul de
grupare și de organizare interioară a acestor familii nu este
întotdeauna același, afirmă autoarea. De aceea, cea dintâi
preocupare a cercetătorului este aceea de a reuși să stabilească
tipurile de familie cele mai potrivite cunoașterii empirice.
Un prim criteriu de tipizare a grupurilor familiale
rezultă din considerarea mărimii grupei de rude din același
neam care trăiesc într-o familie: „de aceea, studiul însuși al
neamului este o introducere teoretică la studiul tipurilor de
familie și gradul de viabilitate a neamului un semn al
viabilității unor forme patriarhale de organizare a familiei”32.
Odată obținute lămuririle generale cu privire la
factorii exteriori ce acționeaza asupra grupului familiei, va
trebui să trecem la analiza a însăși factorilor ce o compun și a
relațiilor care se stabilesc între ei. „Este vorba de situația în
familie și de raporturile reciproce pe care le au în genere în
acest grup social soții, ascendenții, descendenții și colaterialii
unii față de alții”33.
Familia, astfel constituită intern, nu trăiește izolată, ci
ca fragment al unei societăți mai mari, constituind o instituție
de trecere între individ și societate, fiind „o unealtă de luare
de contact a individului cu mediul social înconjurător și că:
îndeplinind în sânul societății un anumit rol funcțional, ea este
31
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în legătură permanentă cu societatea însăși”34. Se vor analiza
astfel legăturile pe care familiile le au între ele, aceste relații
având o conexitate cu problema neamului. Se va urmări de
asemenea determinarea genului de relații și se va face analiza
cercurilor simpatetice pe care, familiile ca atare, le pot
constitui între ele și de găsire a criteriilor care stau la baza
alcătuirii lor.
După cercetarea familiei pe întreg satul, se ajunge la
stabilirea anumitor tipuri de familie și se începe cercetarea
unei singure unități familiale tip: „această cercetare, adâncind
problemele studiate până acum, ne permite mai ales să
surprindem, în formarea unității de familie, procesul de
interdependență dintre cadre, manifestări și în special relațiile
sociale. De asemeni aici se poate desprinde mai concret
proiectarea familiei și tendința către care o împinge voința
grupului și astfel ajungem la caracterizarea ei”35. Se începe
această parte a cercetării prin analiza cadrului cosmic:
așezarea spațială a personelor și a bunurilor deținute de
familie, descrierea gospodăriei și a locuinței (interior,
exterior). Se continuă
prin analiza cadrului biologic:
vitalitatea neamului (natalitate, mortalitate, căsătorii,
longevitate, boli ereditare), igiena personală și modul de
îngrijire a locuinței, alimentație, odihnă. Cadrul psihic va fi
analizat de asemenea pentru a se stabili psihologia familiei
studiate (tradiții, obiceiuri). În final, se ajunge la cadrul
istoric, în care se analizează istoricul formelor de organizare
ale familiei.
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Cercetarea tipului de familie continuă cu studiul
manifestărilor: viața spirituală (moralitate, viața religioasă),
viața economică (analiza gospodăriei ca unitate socială,
analiza muncii familiei ca formă de organizare, a
instrumentelor deținute și a randamentului muncii), viața
juridică și administrativ-politică a familiei (organizarea
bunurilor, modul de transmitere a moștenirilor, modul de
organizare al familiei, viziunile și afilierile politice ale
membrilor).
După descrierea cadrelor și a manifestărilor din cadrul
tipului de familie studiat, se trece la analiza relațiilor între
membrii ce compun familia, a relațiilor familiei cu societatea,
dar și a relațiilor familiei cu fiecare membru al său în parte.
Verificarea și interpretarea materialului cules
După strângerea materialului referitor la viața de
familie, Xenia Costa-Foru recomandă sistematizarea tuturor
fișelor obținute, „adunându-le la un loc pe dosare și clasândule pe probleme”36. În această ultimă etapă, toate interpretările
de amănunt, ivite în decursul cercetării și verificate parțial,
trebuie puse împreună, „în vederea închegării lor într-un
singur sistem teoretic”37.
Concluziile teoretice la care va trebui să se ajungă, în
final, vor trebui să răspundă dacă într-adevăr familia din satul
cercetat este o unitate socială, „adică, este ea un ansamblu
autonom de manifestări de ordin divers?”38. Se va avea în
vedere care anume din condiționările pe care le-am avut în
vedere au o importanță deosebită pentru această constituire a
36
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familiei ca unitate socială. Pentru aceasta, se va studia
importanța relativă pe care o au pentru familie factorii
cosmici, biologici, psihologici și istorici și se va stabili
mecanismul concret al acestor condiționări.
În final, se va trece la analiza raporturilor pe care
familia le are cu societatea, adică funcțiile specifice ale
familiei în sânul unei vieți sociale oarecare, pentru a verifica
dacă într-adevăr familia are rolul atribuit în planul de lucru, și
anume: nașterea oamenilor și creșterea lor nu numai ca ființe
fizice individuale, ci și ca membri (sau personalități),
aparținând unui sistem social dat.
„În lucrarea de față scopul ne-a fost, nu interpretarea
materialului cules, ci numai de a pune la îndemâna acestui soi
de cercetători tehnica mecanică de lucru, rezultat al unei
experiențe colective de ani de zile și de a clasifica teoretic
meandrele nesfârșite ale împrejurărilor de fapte, care
constituiesc problema familiei”39.
Concluzii
Utilizarea metodei monografice în cadrul Școlii
Sociologice de la București reprezintă o încercare reușită de a
continua, valorifica și depăși tradiția autohtonă și străină.
Meritul lucrării Cercetarea monografică a familiei.
Contribuție metodologică constă chiar în monografierea
familiei, adică în analiza ei amănunțită, profundă,
cuprinzătoare, în care sunt surprinse relațiile premaritale,
conjugale, relațiile parentale, dar și normele și valorile legate
de căsătorie și copii.
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Concepția românească asupra monografiei pune
accent pe culegerea sistematică a datelor concrete cu scopul
verificării unor ipoteze, strategia conceperii și realizării
monografiei decurge în mod firesc din esența concepției
gustiene despre sociologie și obiectul ei de studiu: societatea.
Monografia familiei comportă o serie de precizări
conceptuale privind definirea familiei, sensurile și tipurile ei,
fiind meritul autoarei de a formula pentru familie o definiție
cu caracter metodologic, ce facilitează conturarea unui
concept operațional ce permite sistematizarea observațiilor de
teren.
Lucrarea prezintă familia în diferitele ei ipostaze: loc
de referință pentru individ, un mediu afectiv, de comunicare și
cooperare, suportul material și de protecție socială, cadrul de
transmitere a normelor și valorilor perene. Astfel, se prezintă
întreaga funcționalitate a familiei, bazată pe modelul parental,
orientarea spre dobândirea unui status socio-profesional și
moral pentru descendenți, care asigură atât socializarea și
integrarea acestora în viața socială, cât și permanența și
continuitatea familiei
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