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Handout, curs 06: Norbert Petrovici / Dezbateri contemporane asupra formei de organizare a 

sexualității și rudeniei 

 

 

Forme de organizare a sexualității contemporane [Franklin Veaux] 

 Cuplu monogam: Fidelitate, Nu întreba/nu spune, Înșelat, Regula celor 100 de kilometri, sex 

comercial; 

 Relații deschise: Pentru flirt, Pentru sexualitate, Paternei care nu se cunosc intre ei; 

 Poliamorie: Parteneri multiplii care se cunosc între ei, Polifidelitate, Poliamorie unicorn; 

 Poligamie: socială, religioasă; 

 Sex între cupluri: Cu schimbarea partenerului, Fără schimbarea partenerului, În grup închis 

închis, Sex consensual; 

 Jocuri ne-monogama BDSM și dominare ; 

 Sex ocazional; 

 Parteneriat și schimburi erotice comerciale. 

 

Aranjamente alternative europene și occidentale: Poliamoria și Polifidelia 

 De-a lungul secolului al XX-lea paralel cu instituționalizarea familiei mononucleare, 

conjugale, heterosexuale, neolocale (cuplul conjugal contemporan mama-tata-copil) avem o 

istorie de contestare a acestui aranjament de rudenie și căutare a unor forme alternative de 

organizare pentru a răspunde diferitelor tipuri de dificultăți create de acest gen de 

reproducere socială. Probabil cel mai discutat aranjament alternativ este poliamoria, iar 

istoria acestui sistem de organizare a rudeniei este una paralelă și în reacție directă cu cea a 

familiei conjugale actuale. 

 Poliamorie: rețele de parteneri multipli, între care există relații sexuale stabile și forme de 

parteneriat stabil în vederea creșterii copiilor, de obicei în sisteme de rudenie matriliniare. În 

paralele cu aceste relații sexuale stabile există posibilitatea relațiilor tranzitorii cu parteneri 

de același gen sau gen diferit. Poliamoria este diferită de poligamie, o formă care permite 

soții multiple unui bărbat sau poliandria care permite soți multipli unei femei.  

 Există două surse mari de practici legate de poliamorie:  

o Practicile care apar între 1917-1921 în Rusia revoluționară și mișcările anarho-

feministe muncitorești, dar și cele bolșevice comuniste ale intelighenției. Cele mai 

cunoscut nume: Alexandra Kollontai, Inessa Fyodorovna Armand, Klavdia Nikolayeva 

(Opoziția cea mai consistentă vine din partea lui Nadezhda Krupskaya soția lui Ivan 

Ilich Lenin și ministru al educației după 1929-1931; face o critică acerbă a politicilor 

lui A. Kollontai). Propunerea Alexandrei Kollontai (ca ministru în guvernul bolșevic și 
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apoi pe diferite poziții administrative și re de reprezentare) și a rețelei feministe din 

care făcea parte a fost cea a modelării unui sistem social în epoca post-revoluției 

care să permite prin organizare colectivă (creșe, grădinițe, centre de zi, sisteme de 

asigurare socială, salarii decente, timp de lucru flexibil, terapie individuală, de cuplu 

sau de grup gratuită) accesul și celor mai puțini înstăriți la resurse multiple care să le 

ofere autonomia de a căuta în ceilalți parteneriate afective-erotice așa cum își 

doresc, în afara constrângerilor sociale materiale și psihice. 

o Problematica partenerilor multiplii, a polifideliității și a relațiilor sexuale tranzitorii 

au devenit centrale în mișcările feministe din anii 1960-1970. În special după anii 

1990 și după 2000 au apărut foarte multe comunitățile poliamoroase în marile orașe 

Americane și Europene în descendența mișcările de revoluția sexuală post-1970. 

Cele mai multe din comunitățile acestea sunt legate de clasa de mijloc post-1990 din 

marile orașe de servicii globale. 

 Criticile contemporane ale poliamoriei:  

o În ultimele două decade poliamoria a devenit un aranjament specific  de 

polifidelitate care presupune o anumită bunăstare materială (gospodării multiple 

sau case mai mari) și o organizarea intimității în care fiecare membru al rețelei are 

spatiile sale (camera, casa). Acest lucru face ca poliamoria să fie un legat de resurse 

cuplate la circuitele de producție și acumulare de capital de pe poziția de muncitori 

hipercalificați cu instrumente cognitive complexe, acces la psiho-terapie și 

cunoaștere expert în domeniul afectiv și psihic, resurse de timp în afara serviciului. 

Aceste critici vin în special din partea celor care văd relațiile afective, erotice și de 

rudenie în cheia propusă de Alexandra Kollontai. Pentru aceste voci critice, în afara 

unor forme de bunăstare colectivă generalizate de prin consum colectiv organizat de 

stat sau alte forme de organizare colectivă, poliamoria devine un instrument de 

opresiune socială prin mecanismele de diferențiere socială, prestigiu și creare de 

privilegiu. Această critică nu neagă importanța dezbaterilor legate de viața afectivă și 

rudenie deschise de către comunitățile poliamoroase, însă sunt atente la formele de 

cuplare cu circuitele de producție. 

o O altă critică vine din faptul că poliamoria poate fi transformată de către statul 

neoliberal care privatizează și demantelează formele de îngrijire colectivă (creșe, 

grădinițe, scoli, universități, spitale, centre de zi și centre pentru persoane învârstă) 

într-o formă de gestiune a copiilor și vârstnicilor într-o formă ieftină în care forța de 

muncă își gestionează singură reproducerea în afara statului bunăstării care reduce 

ratele profitului pentru deținătorii de capital. Mai mulți adulți având grijă de copii, 

precum în relațiile de poliamorie, înseamnă, zic aceste voci critice, muncitori pentru 

care parentajul nu este la fel de consumator de timp și resurse materiale și 

emoționale, dar înseamnă și lipsa nevoii de creșe sau grădinițe.  

 

 

 

 



3 
 

 

Piață, redistribuiție socială și emancipare (Fraser) 

 Karl Polanyi: Încastrare/dezîncastrarea pieței de formele sociale de redistribuție >> 

Tensiunea mare pare în acest moment între social și piață. Piața s-a autonomizat de social, 

iar acest lucru face din acest mecanism să domine restul socialului impunându-i propriile 

reguli și valorizări. Karl Polanyi argumentează că doar o reîncastrare, o resudare a pieței de 

social, va permite emergența unei societăți modernă și complexă mai justă.  

 Nancy Fraser: Emancipare ca a treia mișcare care întretaie aranjamentele de ce țin de piață 

și bunăstare oferite prin intermediul statului>> Însă o parte din pozițiile feministe critică 

imaginarul unui social benign, sursă a tuturor lucrurilor bune, care ar trebui să îmbrățișeze 

piața. Socialul contemporan este și locul familie conjugale patriarhale cu structuri 

patriliniare, este locul în care se formează subiecții genizați și inegalitățile de gen.  

o Pentru a face această chestionare a socialului "oceanic și salvator" e nevoie să 

rediscutăm ce înseamnă emanciparea de gen și clasă în același timp. De aceea e 

nevoie să ne uităm la diferitele aranjamente sociale care produc genul și la 

intersecția loc cu clasa.  

o E nevoie să căutăm și să chestionăm ce înseamnă emancipare și în interiorul familiei 

ca loc al producției, direcționării și canalizării dorințelor, inclusiv cele legate de gen. 

Invitația este de a analiza practicile de rudenie și să vedem  cum variază ele în 

funcție de formațiunile sociale din diferite arii geografice (cursul 04) și istoric (cursul 

05).  

o Avem nevoie de aceste tipuri de analize pentru a construi contrafactuale, alternative 

imaginare la tipurile de aranjamente contemporane. Pentru a înțelege ordinea de 

gen actuală avem nevoie să vedem ce tipuri de bifurcații posibile există în modul de 

producție de subiecți, de creștere de copii prin rudenia concentrată asupra relației 

mami-tati-copil în gospodării conjugale contemporane. 

 Maurice Godelier: un sistem de rudenie nu constituie o societate >> sistemele de rudenie nu 

oferă caracterul unei formațiuni sociale, ci relațiile de producție. Familia conjugală 

hereosexuală neolocală este o formă de aranjament contingentă capitalului însă centrală 

pentru reproducerea s-a acum. Ceea ce nu înseamnă că alte forme de aranjamente a 

sexualității și rudeniei nu pot să o înlocuiască și să aibă o poziție similară familiei conjugale în 

sistemele de acumulare. 
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