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Sisteme sociale și familie  

 Maurice Godelier: argumentează că sistemele de rudenie nu au forța instituțională de a 

structura sistemele sociale într-un mod similar relațiilor de producție. Cu toate acestea ele 

sunt modalitățile prin care sunt se constituie persoane cu o anumită constituție 

psihosomatică, prin care se „subiectivează” persoanele într-o societate. „Sistemele rudenie” 

sunt instrumente conceptuale prin care putem sa urmărim modul în care sunt crescuți copii, 

resursele pe care le primesc si modul în care sunt denumite și gestionate aceste relații în 

mod colectiv. (The Metamorphoses of Kinship, 2011. London: Verso) 

 

Sisteme de rudenie (Maruce Godelier) 

 Cu cine este cel care se poate uni o persoană pentru a putea face un copil? Poate fi o rudă 

(de ce grad?) sau trebuie să fie un străin (cât de străin)? 

 Care este nivelul și forma în care este autorizată legătura? 

 A cui va fi copilul din această legătură autorizată? A mamei, a tatălui? A amândurora, în ce 

proporție? 

 Care sunt rațiunile pentru care copilul va fi apropiat de către amândouă sexele, egal sau 

inegal, și cum îl vor apropia sau va fi legat de celelalte rude? 

 Care sunt legăturile pe care le va dezvolta copilul în urma acestei uniuni? 

 Care este statutul pe care îl va avea copilul din această uniune și poziția scială ce derivă din 

ordinea sa de naștere? 

 Ce se întâmplă cu copii rezultați din relații sexuale interzise și uniuni matrimoniale 

inacceptabile? Ce se întâmplă cu  cu adulții? 

 Care este destinul orfanilor și copiilor abandonați care nu au substitut pentru părinții și 

rudele decedate? 

 

Tipuri mari de sisteme de rudenie  

 Răspunsul la aceste întrebări produce o tipologie foarte nuanțată și complexă a formelor de 

rudenie posibile și ne permit atât să comparăm între ele diferite tipuri de aranjamente de 

rudenie contemporane, cât și să le înțelegem variațiile istorice. Sunt posibile mai multe 

grupări ale acestor variații, însă, studiile antropologice, fac diferența între două mari 

sisteme: 

o Matriliniar: copilul este al mamei, statutul și poziția socială a copilului îl urmează pe 

al mamei. 

o Patriliniar: copilul este al tatălui, chiar daca dezvoltă legături primare cu mama, iar 

statutul social este cel primit via tatăl. 
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 Societățile europene în ultimii cinci sute de ani au fost organizate preponderent în jurul unor 

sisteme patriliniare.  

 Pentru a înțelege formele matriliniare vom trece în revistă câteva forme de organizare 

matriliniară a rudeniei în funcție de forma pe care o ia instituția mariajului. 

 

 

Aranjamente alternative: Sisteme matriliniare non-occidentale (Godelier) 

 

Societăți matriliniare 
Mariaj real Mariaj fictiv Nici un mariaj 

Trobrianders, Rhades, 
Tetum 

Nayar Na 

 

 

Mariaj real (Rhadezi, Tetum, Trobrianderzi)  

 În aceste forme de rudenie se schimbă bărbați între femei, și anume frații sunt schimbați 

între ei de către surori. Căsătoriile devin negocieri între femei, la fel de complexe sau dure ca 

in sistemele patriarhale, legate de dota pe care o primesc o dată cu bărbații oferiți spre 

mariaj. Exemple de astfel de aranjamente sunt Rhadezi din Vietnam sau Tetumi din Timor.  

 O altă formă de aranjament matriliniar cu mariaj real este cazul Trobrianderzi în care 

căsătoria continuă să fie un schimb de femei, însă cele care negociază sunt tot femeile, iar 

întreg sistemul de rudenie este organizat în jurul mamei ca moștenire, privilegii și îndatoriri 

sociale. Mariaj fictiv (Nayar)  

 Mariajul poate funcționa ca o instituție fictivă. În cazul castei războinicilor Nayar de pe 

coasta Malabar din India atunci când femeile au primul ciclu menstrual sunt căsătorite fictiv 

cu un bărbat care dispare din viața lor după câteva zile, deseori fără a avea relații sexuale cei 

doi soți. Soțul este ales astfel încât să nu existe relații de rudenie, pentru a evita posibilele 

relații incestuoase. De-a lungul vieții lor mature femeile locuiesc cu frații lor și au dreptul de 

a avea relații erotice și afective cu oricâți bărbați își doresc. Iubitul serii își va lasă sulița 

înfiptă în fața ușii în pământ pentru a semnala că în acea seară casa acelei femei este 

ocupată. Femeile sunt cele care decid cu cine se însoțesc. Frații fac ce fac tot ceilalți bărbați, 

vizitează alte femei decât cele cu care împart gospodăria și cu care se înrudesc. Copii 

rezultați sunt crescuți de mamă alături de frații și surorile ei. Soțul fictiv nu este considerat 

tatăl copilului, căsătoria aici având un rol fictiv; (Godelier, p.364)  

 

Nici un mariaj (Na)  

 Mariajul poate să nu joace nici un rol. Cazul societății Na din China este o astfel de ilustrare. 

Societatea este organizată în jurul unor gospodării în care frații și surorile locuiesc împreună 

3 și cresc împreună copiii surorilor. În aceste gospodărie locuiesc și membrii generațiilor 

precedente, adică bunici, mame, unchi, mătuși. Fiecare gospodărie are două figuri de 

autoritate: o femeie, de obicei cea mai învârstă și un bărbat, fratele ei cel mai învârstă. 

Femeia aceasta este cea care are autoritate primordial asupra organizării interne a 

gospodăriei, bărbat este responsabil primordial cu relațiile cu alte gospodării. Relațiile 

sexuale au cu membrii din interiorul gospodăriei cad sub incidența incestului și sunt un tabu. 

Ele au loc cu membrii externi, ai altor gospodării.  
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 Există trei tipuri de relații cu caracter erotic: (1) Vizite scurte („hoțești”) în care un bărbat 

vizitează noaptea o femeie din altă gospodărie după ce i-a oferit acordul prin una din surorile 

bărbatului. Ei devin iubiți, însă ei pot să aibă alți iubiți paraleli fiecare, inclusiv cu alte surori 

ale femeii, sau cu alți frați ai bărbatului. (2) Când doi iubiți doresc să își permanentizeze 

relația ei schimbă între ei brâuare/centuri și își fac „vizibilă” relație lor pentru ceilalți. Ei vor 

locui însă în gospodării diferite. (3) Ei pot deveni parteneri și femeia se va muta în 

gospodăria bărbatului. Ritualul este următorul: Femeia vorbește cu „mama” casei și se 

organizează o masă festivă la care participă doar femeile casei. Iubitul bărbat se prezintă și 

printr-un intermediar și îi oferă niște daruri iubitei. Dacă darurile sunt acceptate ei se pot 

însoți acum și în timpul zilei si se pot muta împreună. Însă această relație nu este 

permanentă și poate fi „desfăcută” oricând. (Godelier, p 369) 


