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Într-o lume în care globalizarea şi rolul 
naţiunilor sunt din ce în ce mai discutate, 
iar identitatea este analizată sub diverse 
aspecte, poate că prezentarea valorii 
identitare a relaţiilor de rudenie ar ajuta la 
precizarea rolului pe care această categorie 

a antropologiei sociale şi culturale, familia, l-a avut şi îl are încă în definirea unui individ. 
Familia este cel mai eficace mĳloc prin care cineva se poate individualiza la nivel social. 
Familia este un concept cultural, un concept al tradiţiei vii, pentru că nu este o repetare, 
ci o trăire în cadrul unor tipare educate, modificabile după personalitatea membrilor 
săi, în limitele date de mentalitatea colectivă a comunităţii în care trăieşte1.

Făcând o paralelă între familie, ca instituţie socială, şi sistemele de înrudire 
surprinse în dezvoltarea lor organică, Morgan considera că: „familia este un element 
activ; ea nu este niciodată staţionară ci progresează de la o formă inferioară la alta 
superioară, în aceiaşi măsură în care societatea se dezvoltă de la o treaptă inferioară 
la una superioară. Sistemele de înrudire sunt, dimpotrivă, pasive; numai la intervale 
mari de timp se înregistrează progresele făcute de familie în decursul vremii şi nu 
suferă o prefacere radicală decât atunci când familia s-a schimbat radical”2. Iată de 
ce, considerăm studiul rudeniei şi implicit al familiei greco-catolice transilvănene de 
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX ca fiind reprezentativ, cu 
uşoare nuanţe, pentru întreaga epoca modernă. 

Înrudirea, ca subiect antropologic, întreţine cu faptele legate de reproducerea 
biologică o relaţie complexă, simultană de continuitate şi discontinuitate3. Rudenia 
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este un reflex şi în acelaşi timp o consecinţă a unui spaţiu, a unui timp, a unui anumit 
sistem de valori; este o valoare în sine acumulând valori implicate în practica înrudirii4. 
Se spune adesea că sistemul de înrudire este cheia de boltă a societăţilor primitive 
sau tradiţionale şi că, dacă acest sistem este înţeles just, funcţionarea întregului 
ansamblu este la rândul ei înţeleasă. Apărută, probabil, ca strategie instituţională 
optimă de supravieţuire şi dezvoltare a grupurilor umane, familia şi-a cucerit, prin 
respectabilitate dar şi prin redutabilitate, statutul de „element fundamental şi natural 
al societăţii”5. Pentru omul modern este aproape un truism faptul că familia reprezintă 
celula de bază a societăţii6.

Familia a fost şi cu siguranţă va rămâne una din temele majore de reflexie şi analiză 
a spiritualităţii umane, în toate formele sale. Aşa se explică abordarea pragmatică 
a familiei dintr-o perspectivă predilectă de cercetare şi cu mĳloace specifice ce 
particularizează fiecare din disciplinele ştiinţifice socio-umane: sociologia, psihologia, 
istoria, dreptul, etc. Punctul de convergenţă însă al disciplinelor mai sus menţionate  
îl reprezintă studiul rudeniei, problematică pe cât de complexă, pe atât de incitată. 
Astfel, coroborând rezultatele cercetărilor pluridisciplinare în domeniu7, subiectul 
relaţiilor de rudenie ar trebui abordat într-o manieră care să se elibereze de limitele 
semnificaţiilor unilaterale dată fiind diversitatea conţinutului acestui concept. 

Antropologia, studiind umanitatea în ansamblu, urmăreşte să enunţe generalităţi 
utile cu privire la om şi la comportamentul său şi să ajungă la o cât mai deplină 
înţelegere a diversităţii umane. Omul a fost întotdeauna obsedat de a afla răspunsul 
la întrebări esenţiale precum cine este el?, de unde provine?, şi care sunt semnificaţiile 
profunde ale comportamentului său? Antropologia este ştiinţa care, în mod sistematic, 
de circa două secole, încearcă să răspundă cât mai obiectiv la aceste întrebări. Mai 
multă antropologia istorică, disciplină recent constituită vine să încadreze aceste 

4  Alina Ioana Ciobănel, op. cit, p. 12.
5  Art. 16, alineatul 3 din Declaraţia universală a drepturilor omului, adoptată de adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite prin rezoluţia 217 A (III) din 1948.
6  Panea Nicolae, Antropologie culturală şi socială, Editura OMNISCOP, Craiova, 2000, p. 107.
7  Dacă la un prim nivel, etnologii abordează problematica rudeniei ca una dintre cele mai 

importante instituţii a culturii populare, la un nivel mai complex – în fapt cel pe care se 
fundamentează multe din studiile referitoare la înrudirii – lingviştii au iniţiat şi aplicat 
structuralismul care analizează rudenia din punct de vedere al terminologiei specifice. 
Terminologiile înrudirii sunt văzute ca sisteme de categorii întruchipând idei specifice, care 
persistă în ciuda schimbărilor din limbajul în care sunt exprimate şi a schimbării obiceiurilor 
cu care sunt asociate. Sistemul de rudenie fiind în acelaşi timp un product atât biologic, 
cât şi unul social, rudenia este studiată şi din perspectivă: biologică, socială sau culturală. 
Constituirea grupurilor se explică de asemenea prin nevoia de sociabilitate şi de afecţiune 
reciprocă a individului, deci necesităţi de ordin psihic. Nu în ultimul rând, sociologia 
studiază „familia” operând o clasificare şi ierarhizare în cadrul acesteia. Sociologii pun 
accent pe familie ca unitate structurală fundamentală insistând nu atât pe caracterul de 
grup înrudit, cât pe modelul rudeniei. (n.n.)
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categorii de probleme în istoricitatea lor. O dată cu avântul disciplinelor sociale8 de 
după cel de-al doilea război mondial, antropologia istorică şi-a structurat o filosofie 
generală a identităţii care s-a maturizat şi specializat în timp pe categorii concrete de 
probleme precis orientate metodologic.

La ora actuală studiul înrudirii se află în centrul disciplinei antropologiei istorice, 
unde ocupă o poziţie echivalentă studiului stratificării în sociologie. Relaţiile 
de rudenie constituie aşadar unul dintre obiectele de cercetare fundamentale ale 
antropologiei sociale şi istorice; sunt „disciplina de bază a materiei”. Din punct de 
vedere antropologic, actul de iniţiere a unei noi familii, legal constituită, o reprezintă 
căsătoria care are drept scop fundamental să lege două neamuri, femeia devenind 
astfel obiectul unei „legături sociale”. Această legătură socială a fost explicată într-o 
manieră deosebit de plastică de către Maurice Leenhardt atunci când afirma: „femeia 
întruchipează jocul unui ac de cusut acoperişuri, care, când din afară, când dinăuntru, 
conduce linia care fixează stratul de paie”.

Vocabularul înrudirii, clarificări conceptuale

Pentru a da o definiţie de tip sintetic rudeniei trebuie să se aibă în vedere 
complexitatea acestei forme de comunitate umană, determinată de multitudinea şi 
varietatea relaţiilor ce se stabilesc în interiorul acesteia, între membrii săi, precum 
şi între familie ca entitate distinctă, pe de o parte şi societate pe de altă parte, la 
care se mai adaugă evoluţia în timp a trăsăturilor sale (unele estompându-se, altele 
dimpotrivă, accentuându-se)9. Esenţială este înţelegerea faptului că relaţiile de înrudire 
structurează relaţiile sociale, generând o serie de reţele sociale specifice. Prin  această 
sintagmă se subînţelege o serie de credinţe, valori şi categorii care structurează 
mecanismul social. Ca atare, „înrudirea” este un termen care se referă la o formă 
socială şi precizează o serie de semnificaţii prin care acţiunile sociale ale indivizilor 
trebuie înţelese10. Înrudirea constituie relaţia care se stabileşte între persoane şi 
grupuri, ca urmare a legăturii prin afinitate, consangvinitate sau a actului spiritual 
al năşiei şi care este confirmată de interdicţia incestului între persoanele implicate 
într-una din aceste legături, interdicţie care apare, în fapt, pe parcursul mai multor 
generaţii, de obicei şapte11.

Rudenia este aşadar un concept care se referă la un set de acţiuni sociale ale 
indivizilor12, astfel încât domeniul de referinţă al acestui concept este extrem 
de larg. Când ne referim la rudenie în sensul cel mai general folosim termenul 

8  Se cuvine amintit aici aportul decisiv al unor cercetători de renume precum: Lewis H. Morgan 
cu lucrarea sa fundamentală intitulată Sisteme de consangvinitate şi afinitatea 1870; Radcliffe 
Brown, autorul cărţii Studiul sistemelor de rudenie, 1952; Claude Lévi-Strauss, Malinowski şi 
Fortes. (n.n.)

9  Emese Florian, Dreptul familiei, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003, p. 11.
10  Christopher C. Harris, Relaţiile de rudenie, Editura Du Style, Bucureşti, 1998, p. 19.
11  Alina Ioana Ciobănel, op. cit., p. 45.
12  Ibidem, p. 10.
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generic de „neam”. Neamul este compus din totalitatea persoanelor înrudite prin 
consangvinitate, afinitate, relaţii spirituale, sau prin una ori două din aceste relaţii, 
căsătoriile între membrii săi fiind strict interzise. Presiunea acestui sistem în societăţile 
tradiţionale era atât de puternică încât atitudinile sunt greu de schimbat, şi, ca urmare, 
persistă automatismele de atitudine. Înrudirea dintre membrii unui anumit neam 
era recunoscută până la a şaptea generaţie pentru că aceasta era limita până la care 
funcţiona interdicţia incestului şi era aplicabil sistemul economic de transmitere şi 
împărţire a bunurilor comune13. 

Pe un al doilea plan de generalitate se plasează apoi grupul domestic, în sensul 
de familie extinsă cuprinzând la un loc mai multe generaţii. Există trei tipuri de 
grupuri domestice: familia nedivizată (extinsă), familia poligenică (compozită) şi 
familia conjugală (nucleică). Ultima este rezultatul evoluţiei în timp a primelor două 
şi defineşte societatea euro-atlantică actuală, fiind un grup foarte restrâns compus 
din soţ, soţie şi copii acestora necăsătoriţi. Dacă în familiile extinse şi compozite se 
creează jocuri de poziţii sociale complexe, posedă un „patrimoniu” comun care este 
baza economică a familiei14, acestea se deosebesc categoric de cel de-al treilea tip 
de familie mai ales prin raporturile interne pe care le generează: în cazul familiei 
conjugale raporturile fiind eminamente afective între cei doi părinţi şi între părinţi şi 
copii lor, în timp ce în cazul familiei nedivizate, formele de exprimare a afectivităţii 
sunt foarte puţin dezvoltate. Explicaţia acestui fapt rezidă din gradul mai scăzut de 
autonomie al celulei conjugale autonomie, fapt ce afectează negativ legătura afectivă 
dintre părinţi şi copii. În consecinţă, cauza căsătoriei nu este în general dragostea, ci 
cerinţele funcţionării familiei ca grup domestic, mai precis, extinderea patrimoniului. 
Convenienţele sociale, interesele economice şi jocul raporturilor de rudenie sunt cele 
care precumpănesc în alegerea partenerului. Aceste particularităţi au implicaţii şi în 
plan educaţional, în gestionarea conflictelor. În familiile nedivizate conflictele sunt 
multiple iar tensiunile sociale se compensează prin multitudinea rolurilor jucate de 
membrii familiei. Singura modalitate care reglează aceste tipuri de tensiuni este un 
sistem foarte strict de reguli prin care se impune o disciplină severă: respectarea 
autorităţii, a vârstei, etc. Pe de altă parte, în familia conjugală, tensiunile sunt 
compensate de legăturile puternice de afectivitate care fac familia rezistentă15. Aceste 
observaţii transpuse la cazul concret al românilor transilvăneni din a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea relevă o societate care face tranziţia dinspre modelul familiei 
extinse înspre tipul de familie nucleică, însă cu puternice reminiscenţe ale formelor 
tradiţionale de organizare (explicându-se astfel şi desele excepţii de la regula generală), 
fapt uşor sesizabil şi prin uzitarea unui vocabularul al înrudirii extins. Totuşi, termenii 
de familie sunt adesea foarte ambiguu exprimaţi. 

Etimologic, cuvântul „familie” provine din latinescul „famulus” care are sensul 
de „supus”, „slujitor”. Potrivit dicţionarului de sociologie, familia reprezintă grupul 

13  Ibidem, p. 49.
14  Panea Nicolae, op. cit., p. 114.
15  Panea Nicolae, op. cit., p. 119-121.
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social ai cărui membri sunt legaţi prin raporturi de vârstă, căsătorie sau adopţie şi care 
trăiesc împreună, cooperează sub raport economic şi au grĳă de copii16. Astfel, familia 
de provenienţă a oricărui individ se identifică cu grupul imediat de rude al acestuia: 
părinţii, fraţii şi surorile. În acest tip de familie, rudenia este, fără îndoială, izvorul 
fundamental, reperul permanent şi universal al comunităţii familiale17. Constituirea 
fiecărei noi familii întăreşte mecanismul social al unei comunităţi, căsătoria având 
drept scop fundamental să lege două neamuri, femeia devenind astfel obiectul unei 
„legături sociale”.

Din perspectiva antropologiei istorice familia conjugală poate fi privită dintr-
o dublă ipostază. Mai întâi ca unitate naturală fundamentală, fiind unicul grup 
reproducător care se înmulţeşte din interior, prin reproducere asigurând descendenţă 
şi permanenţa vieţii sociale; din aceiaşi perspectivă familia reprezintă şi grupul social 
fundamental care orientează şi socializează descendenţii asigurând continuitatea 
biologică şi culturală a societăţii. Dacă avem în considerare faptul că aşa-zisele 
coduri culturale funcţionează ca o marcă puternică de identitate, familia este grupul 
comunitar care păstrează identitatea unei societăţi. Pe lângă funcţia biologică (de 
perpetuare a neamului), şi socială (de asigurare a coeziunii grupurilor) familia exercită 
o importantă funcţie economică (reglând mecanismele patrimoniale) şi morală prin 
prezervarea unor reguli prohibitive.

Coordonatele axiologice ale înrudirii

Înrudirea este un sistem complex care acoperă un întreg sistem organizatoric; ea 
este construită mai rar pe diferenţe şi mai frecvent pe afinităţi; s-ar putea spune că se 
formează pozitiv.18 Pe de altă parte, istoricii structuralişti precum Claude Lévi Stauss 
au explicat construirea sistemelor matrimoniale prin teoria schimbului, considerând 
înrudirea ca fiind un „fapt de comunicare” guvernat de principiul reciprocităţii.

Sistemul de înrudire este unul social şi biologic, puternic ierarhizat şi valorizat. 
Realitatea socială este dată de faptul că orice sistem de rudenie reprezintă cadrul 
de viaţă şi de interese al comunităţii şi membrilor ce o compun, uniţi prin esenţa 
morală a căsătoriei şi prin descendenţă într-un model unic al solidarităţii umane; 
iar realitatea biologică este dată de uniunile ce se stabilesc între bărbaţi şi femei, 
precum şi prin procreaţie19. Se spune adesea că sistemul de înrudire este cheia de 
boltă a societăţilor primitive sau tradiţionale şi că, dacă acest sistem este înţeles just, 
funcţionarea întregului ansamblu este la rândul ei înţeleasă. Sistemul de rudenie are 
drept scop principal precizarea funcţiilor şi relaţiilor de înrudire dintr-un grup social. 
Ele coagulează şi selectează legăturile socio-culturale care se stabilesc urmând ciclul 
vieţii şi ciclul familiei. Spectacolul nupţial - prin cele trei strigări în biserică antecedente 

16  Ion Dunăreanu, Elemente de antropologie şi sociologia familiei, Editura „Dimitrie Cantemir”, 
Târgu Mureş, 1999, p. 34.

17  C. Harris, op. cit., p. 12.
18  Alina Ioana Ciobănel, op. cit., p. 24.
19  Emese Florian, op. cit., p. 12.
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cununiei - este o verificare a respectării regulii de înrudire, înainte de a se consuma 
căsătoria20. Pentru omul modern este aproape un truism faptul că familia reprezintă 
celula de bază a societăţii21.

Orice sistem de rudenie poate fii analizat pe trei direcţii, în funcţie de modul său 
de constituire: ascendent, descendent şi colateral, cel mai important fiind descendenţa 
din punctul nostru de vedere. Descendenţa reprezintă acel grup de oameni care se 
trag dintr-un strămoş comun cunoscut (pentru societăţile tradiţionale) şi se calculează 
până la a opta generaţie. Menirea familiei nu rezidă numai în a asigura perpetuarea 
speciei umane, ci şi în aceea de a reglementa şi transmite raporturile de rudenie, 
numele, averea şi tradiţia. Baza tuturor acestor raporturi o constituie descendenţa. 
Aceasta se distinge însă de înrudirea prin alianţă care reprezintă lanţul legăturilor 
create între grupuri descendente prin căsătorie22. Termenul de „descendenţă” sau 
„filiaţie”23 desemnează şirul neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş 
al ei (fie pe linie maternă, fie pe linie paternă), sau şirul de persoane între care faptul 
naşterii a stabilit legături de la părinte la copil. Acest tip de legătură poartă numele 
de rudenie24. Dacă descendenţa domină politicul, rudenia ordonează grupul domestic 
şi rezidenţial, dezvoltând o reţea de relaţii interpersonale25.

Între rudenii de orice gen legăturile de căsătoriei au fost interzise încă din cele mai 
vechi timpuri, dreptul canonic şi legislaţia laică preîntâmpinând asemenea cazuri prin 
introducerea aşa-ziselor impedimente matrimoniale în măsură să prevină căsătoriile 
consangvine şi implicit incestul. Prevederea a mers până într-acolo încât prin sinodul 
de la Elvira s-a hotărât ca interdicţia să se perpetueze şi după moartea unuia dintre 
soţi întrucât în doctrina creştină soţii sunt consideraţi „un singur trup”26. Frica de 
incest, motivată de către cercetători prin mai multe ipoteze, este singura problemă 
care determină o strategie maritală complexă. Teoriile biologice27 au consacrat evitarea 
legăturilor conjugale între persoanele aflate într-un raport apropiat de rudenie de 
sânge sau prin alianţă explicând această prohibiţie prin dezavantajele genetice ale 
căsătoriilor consangvine şi prin repulsia instinctivă, naturală faţă de incest bazată 

20  Ligia Maria Gaga, Norme sociale şi atitudini individuale în obiceiurile de familie din Banat. Căsătoria 
şi naşterea, Editura Mirton, Timişoara, 2004, p. 111.

21  Panea Nicolae, op. cit., p. 107.
22  Cristopher C. Harris, op. cit., p. 11.
23  Există o diferenţă de limbaj între istoriografiile occidentale, la francezii apare termenul 

„filiaţie” în timp ce englezii folosesc noţiunea „descendenţă” preluată şi în limba română 
de unde apar confuzii uneori (n.n.)

24  Ion Dunăreanu, op. cit., p. 58.
25  Verdon Micher, „Grupul de descendenţă”, in Dicţionar..., p. 276.
26  Françoise Héritier-Auge, „Incest”, in Dicţionar..., p. 297.
27  La începutul secolului XX aceste teorii au fost fundamentate teoretic de către englezul 

Francisc Galton (1822-1911) care a arătat rolul eredităţii în reglementarea căsătoriilor 
prin impactul pe care îl are asupra mentalului colectiv frica de anomaliile şi maladiilor 
congenitale specifice copiilor rezultaţi din căsătorii consangvine. De aici a luat naştere o 
întreagă orientare, cunoscută ulterior ca mişcarea eugenistă. (n.n.)
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pe aşa-zisa „voce a sângelui”28. Cu timpul, s-a demonstrat că tabuul incestului în 
mai toate societăţile este mai degrabă o regulă negativă de natură culturală, aşa cum 
a dovedit reputatul sociolog E,B, Tylor: „cauza acestui eşec al teoriilor biologice şi 
psihologice în rezolvarea problemei este foarte simplă: problema (incestului) nu este 
nici biologică nici psihologică. Ea este una culturologică; aceasta înseamnă ca tabu-
ul incestului este un fenomen cultural şi trebuie explicat în termenii altor fenomene 
culturale”29. Interdicţia căsătoriei între rude nu este doar rezultatul unui reflex al 
tendinţelor fiziologice, psihologice şi biologice proprii individului, ci este primul act 
al organizării sociale a umanităţii. Mai mult, este o regulă stabilită de societăţi pentru a 
ordona relaţiile între sexe, în scopul  explicit de a institui ordinea în locul hazardului30. 
Dincolo de exagerările cu bună ştiinţă noţiunea de incest se aplică doar relaţiilor 
sexuale dintre rudele consangvine de gradul I în interiorul unei familii conjugale. Deşi 
se pare că prohibiţia incestului a apărut ca o regulă cu caracter universal, manifestată 
însă concret, la nivelul fiecărei societăţi, în moduri diferite, universalitatea regulii a 
surescitat interogaţia cu privire la natura determinării oamenilor de pretutindeni de 
a interzice aceste relaţii31. Singura explicaţie plauzibilă ar fi că presiunea sistemului 
era atât de puternică încât atitudinile sunt greu de schimbat, şi, ca urmare, persistă 
automatismele de atitudine.

În strânsă legătură cu aceste condiţii negative de constituire a cuplului în fiecare 
societate există anumite reguli în contractarea unei căsătorii valide, influenţând până 
şi alegerea partenerului dintr-o anumită arie geografică. Căsătoria cu un partener sau 
o parteneră din aceiaşi comunitate se numeşte endogamie iar cu un partener din afara 
comunităţii, exogamie. Dacă endogamia este văzută ca o regulă care defineşte obligaţia 
individului de a-şi alege partenerul pentru căsătorie în interiorul unui anumit grup 
din care el însuşi face parte şi ale cărui limite sunt condiţionate etnic, teritorial, rasial, 
confesional, social, etc; spre deosebire de aceasta, exogamia izolează grupurile sociale 
prin practicarea căsătoriilor dincolo de „hotarele” grupului de apartenenţă32. Regula 
exogamiei, a căsătoriei în afara grupului, se explică prin teoria schimbului, alegerea 
partenerului dintr-un alt grup conducând la instituirea unei alianţe, a unei reţele 
de relaţii care serveşte stabilităţii şi coeziunii societăţii33. Sociologul român Traian 
Herseni considera că „rolul esenţial al exogamiei este să mărească grupul cooperativ 
al rudelor, pe când al endogamiei este să intensifice solidaritatea”, aserţiune prin care 
nu face decât să repete regula principală a sociologului american Tylor: „Căsătoreşte-te 

28  Françoise Héritier-Auge, op. cit., p. 298.
29  Traian Herseni, Sociologie, Bucureşti 1982, p. 354.
30  Studia de dreptulu canonicu. Impedimentul consangenitatei în „Preotulu romanu”, 1890, p. 18-23.
31  Nicolae Constantinescu, Relaţiile de rudenie în societăţile tradiţionale. Reflexe în folclorul românesc, 

Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1987, p. 54.
32  Ion Dunăreanu, Antropologia şi sociologia familiei, Editura „Dimitrie Cantemir”, Târgu Mureş, 

2000, pp. 28-30, passim.
33  Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 41.
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în afară (exogamie), dar nu prea departe; Căsătoreşte-te înlăuntru (endogamie), dar 
nu prea aproape”34. Prin mĳlocirea acestor seturi de prescripţii şi interdicţii reţeaua 
relaţiilor de rudenie se lărgeşte, schimbul matrimonial presupunând reglementarea 
raporturilor dintre familia soţului şi familia soţiei35.

Tipuri de rudenie

Potrivit definiţiei date de Codul familiei actual, articolul 45, alineatul 1, rudenia 
este caracterizată ca fiind legătura bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă 
persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Legăturii 
biologice ce se creează prin naştere şi filiaţie se adaugă şi ficţiunea juridică a înfierii şi 
rudenia spirituală prin botez. În aserţiunea cea mai simplă, rudenia poate fi definită 
ca legătura biologică, de sânge, stabilită prin faptul naşterii şi filiaţiei; acesta este 
rudenia naturală. Pe lângă această formă de rudenie a existat încă din evul mediu şi 
ficţiunea juridică a înfierii precum şi rudenia spirituală36.

Cea mai generală clasificare a rudeniei se operează în funcţie de părintele de la care 
provine înrudirea rezultând trei tipuri de înrudire: a) prin mamă: maternă, matriliniară, 
uterină; b) prin tată: paternă, patriliniară, agnatică; c) prin ambii părinţi: cognatică37. În 
„Îndreptarea legii” sunt amintite cinci tipuri de rudenie: rudenia se împarte în cinci 
feluri: întâi, iaşte de sânge, a doua iaşte de cuscrie, adică de două neamuri, a treia de-al 
treilea, rudenie care este şi aceasta de trei neamuri, a patra iaşte a sfântului botez, a cincea 
este feciorii de suflet38. Cu alte cuvinte, rudenia se manifestă în cinci forme: rudenia de 
sânge, alianţa prin căsătorie, rudenia spirituală prin botez, rudenia artificială prin 
adopţiune, rudenia convenţională şi înfrăţirea, urmată şi de rudenia ceremonială pe 
cruce, pe mormânt, pe pâine. Juridic este acceptată rudenia naturală prin naştere, cea 
întemeiată prin căsătorie şi rudenia spirituală dintre copil şi naş, prin taina botezului39. 
În funcţie de criteriul provenienţei există apoi o rudenie agnatică şi una cognatică, cea 
dintâi provine prin faptul naşterii iar a doua prin căsătorie, altfel spus, rudenia pe 
verticală şi rudenia pe orizontală în limbaj sociologic. Aceste două tipuri de înrudiri 
se împletesc cu cea de-a treia, numită rudenie spirituală40.

Consangvinitatea este rudenia de sânge ce poate fi dovedită în trei feluri: crescător 
sau ascendent (se stabileşte între părinţi, moşi, strămoşi), descrescător sau descendent 
(între fii/fiice, nepoţi/nepoate, strănepoţi/strănepoate) şi colateral (între fraţi, unchi şi 
nepoţi, veri primari şi veri secundari). Rudele din primele două categorii nu se pot 
căsători în nici un caz până la a opta spiţă. Înrudirea consangvină, de filiaţie directă, 

34  Ligia Maria Gaga, op. cit., p. 111.
35  Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 22.
36  Ruja Mihai, Oprean Horea, Istoria dreptului românesc, Editura Servo-Sat, Arad, 1997, p. 155. 
37  Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 35.
38  Ruja Mihai, Oprean Horea, op. cit., p. 156.
39  Ligia Maria Gaga, op. cit., p. 110.
40  Ibidem, p. 133.
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se întemeiază o dată cu apariţia urmaşilor, astfel încât consangvinitatea este un proces 
continuu întrucât apariţia copiilor face posibilă continuarea descendenţei41.

Afinitatea sau cuscria reprezintă un termen convenţional menit să desemneze 
legătura de rudenie dintre soţ şi rudele celuilalt soţ; aceştia vor deveni „cumetrii”. 
Regulile privind felurile rudeniei fireşti şi stabilirea gradului acesteia se aplică şi 
afinităţii. În consecinţă, un soţ este afinul rudelor celuilalt soţ în acelaşi grad în care 
acest din urmă soţ este rudă cu rudele sale42. Afinitatea atrage după sine colateralitatea 
între rudele mirelui şi cele ale miresei, pe de o parte, şi între fiecare din miri cu rudele 
celuilalt, formându-se astfel un sistem de alianţe (sau reţea de rudenie relativ simetrică 
între axele genealogice ale mirelui şi miresei). Noua căsătorie devine centrul unei 
reţele de rudenie care se compune din paliere aşezate paralel şi succesiv, ascendent 
şi descendent, urmând logica generaţiilor43. Putem afirma deci că rudenia de sânge se 
reflectă în rudenia prin încuscrire. În vocabularul înrudirii există o serie de termeni 
specifici pentru unele grade de afinitate, de genul „cumnat”/„cumnată” desemnând 
soţul sorei, respectiv soţia fratelui, şi „cuscru”/ „cuscră” pentru raportarea părinţiilor 
mirilor între ei.

Consangvinitatea şi afinitatea sunt cele două sisteme sociale considerate de Levi 
Strauss drept fundamentale pentru societăţile europene. Nodul acestora este în 
căsătorie, prin care se declanşează raporturi simetrice de înrudire între soţi şi familia 
celuilalt (prin structuri binare)44. Distincţia rudele consangvine şi rudele afine trebuie 
nuanţată: Un consangvin este cineva definit de către societate ca o „relaţie de sânge”45. 

Cognaţiunea spirituală reprezintă un tip special de relaţii de rudenii, care nu se 
întemeiază aparent nici pe consangvinitate, nici pe afinitate, dar al căror rost, fără a 
diferi cu nimic de al acestora, este tot de a stabili o alianţă între două grupuri şi de a 
contribui la solidarizarea lor, îl constituie „rudenia spirituală din năşie” considerată 
ca o formă de rudenie „convenţională” sau „cvasiînrudire” cum mai este numită46. 
În societăţile tradiţionale româneşti, naşul merge pe neam, însoţind descendenţii 
familiei finilor generaţii la rând întrucât exista prejudecata că schimbarea naşului era 
un păcat47. Aceasta deoarece naşii mai sunt numiţi şi „părinţi spirituali”, disocierea 
lor dintre rudele consangvine făcându-se abia în timpurile mai noi. Astfel, rudenia 
spirituală se ia în considerare ca impediment matrimonial însă numai până la gradul 
al patrulea, şi doar în linie directă descendentă, peste aceste spiţe oprite de botez 
nu se mai extinde afinitatea spirituală iar toate spiţele ce depăşesc spiţa a treia şi 
se referă la linia colaterală sunt nule şi neoprite. Înrudirea artificială se stabileşte 

41  Alina Ioana Ciobănel, op. cit., p. 46.
42  Ion Dunăreanu, op. cit., p. 59.
43  Alina Ioana Ciobănel, op. cit., p. 45.
44  Claude Levi Strauss, Antropologia culturală, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 173.
45  Nicolae Constantinecsu, op. cit., p. 34.
46  Ibidem, p. 85.
47  Simeon Florea Marian, Nunta la român.Studiu istoricu-etnograficu comparativu, Editura 

Academiei Române, Bucureşti, 1890,  p. 156.
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prin diferite ritualuri speciale: botezul şi cununia, adopţia, precum şi frăţia de cruce. 
Astfel, între două persoane între care nu există nici un tip de înrudire se stabileşte o 
înrudire „artificială” specifică, acceptată de societate, şi care are consecinţe în plan 
juridic. Analogia merge până la includerea prohibiţiilor sexuale specifice rudeniei 
naturale, însă, în acest caz principala grĳă este aceea de a crea unele raporturi de 
solidaritate si cooperare ce maschează foarte adesea ierarhii sociale48. Năşia face parte 
dintr-o realitate socială complexă şi în momentul în care se întemeiază creează noi 
relaţii sociale. Ea este totodată element şi expresie a unui anumit tip de legături între 
cele două familii. Rolul naşilor în acest spaţiu şi timp este de mediator între fini şi 
comunitatea locală, de răspunzători pentru fini în faţa lui Dumnezeu şi de iniţiator 
al finilor, atât pe planul sacral cât şi pe cel social49.

Adopţia este o formă de realizare sau de reîntregire a filiaţie realizată cu acordul 
părinţilor înfiatului, şi prin care copilul „luat de suflet” dobândea aceleaşi drepturi 
ca şi copilul născut din căsătorie, putând însă păstra legătura cu familia de origine50. 
În afara rudenie bazată pe legătura de sânge (consangvinitatea sau rudenia firească), 
există şi rudenia rezultată din adopţie care sprĳină mecanismele de perpetuare a 
grupurilor parentale prin asigurarea transmiterii moştenirilor. În textele normative 
aceasta mai este numită şi rudenie civilă. Gradele de rudenie se stabilesc ca şi la rudenia 
firească întrucât adoptatul şi descendenţii săi devin rude cu părintele adoptiv şi rudele 
acestuia51. „Îndreptarea legii”: rudenia sufletească e mai de seamă decât cea trupească. 
Adopţia este o rudenie artificială, voită şi legală care se întemeiază mai degrabă pe 
acte oficiale şi civile urmând ca relaţiile afective să se dezvolte cu timpul52.

Calcularea gradelor de rudenie

Rudenia fie că este naturală („de sânge” - stabilită între descendenţii unui strămoş 
comun), de alianţă (afinitate sau consangvinitatea civilă, adopţia) sau spirituală 
(sufletească rezultată în urma botezului sau prin cununarea unei familii de către naşi) 
constituie cel mai frecvent impediment de căsătorie. Conform Soborului de la Trula, 
„nunta care razâmă întru rudenei iaste caşi preacurvia”.53 De aici, biserica secondată apoi de 
statul modern a încercat să-şi impună controlul prin stipularea limitelor exacte în care 
astfel de căsătorii erau interzise. Pentru uşurarea aplicării în practică a respectivelor 
uzanţe, canonicii şi juriştii au elaborat un sistem foarte complex de numărare a gradelor 
de rudenie, diferit pentru fiecare categorie de înrudire în parte.

48  Pierre Bonte, „Pseudo-înrudirea”, in Dicţionar..., p. 513.
49  Alina Ioana Ciobănel, op. cit., p. 83-84.
50  Ruja Mihai, Oprean Horea, op. cit., p. 156.
51  Ion Dunăreanu, op. cit., p. 58.
52  Ligia Maria Gaga, op. cit., p. 112.
53  Samuil Micu, Teologie dogmatică şi moralicească despre taina căsătoriei după învăţătura   bunilor  

credincioşi dascăli întocmită cu mărturii din Sfânta scriptură, SS: Părinţi, şi din  strădania Bisearicii 
întărită spre învăţătura clerului celui tânăr rumânesc, Tipărită la Blaj, 1801, p. 130.
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În epoca modernă s-au folosit două mari modele de numărare a gradelor de rudenie: 
în Transilvania gradele de rudenie respectă modelul latin, diferit de sistemul numărării 
directe a generaţiilor practicat în tot restul arealului indo-european. Romanii apreciau 
gradul de înrudire colaterale pornind de la tatăl uneia dintre persoane, până la primul 
strămoş, se adăuga câte un grad fiecărui ascendent şi apoi se cobora la descendenţi, 
fiecare primind un grad, şi se includea şi cealaltă persoană, dintre cei doi termeni la 
care se dorea stabilirea gradului de înrudire. Acest tip de numărare era folosit atât în 
cazul afinităţii cât şi al consangvinităţii şi ducea la „pierderea” unei generaţii54.

Consangvinitatea55 naturală reprezintă relaţia a două persoane din care una a 
născut pe cealaltă sau ambele provin din una şi aceiaşi persoană. Cu alte cuvinte, sub 
consângenitate înţelegemu legătura naturală ce esistă între două persone, cari prin generare 
provinu dintro trupină comună, seu şi tragu originea una din alta, născută fiindu una din 
alta56. Sistemul de înrudire de sânge se studiază cu utilajul conceptual, izvoarele şi 
metodologia  genealogiei.57 

În dreptul canonic greco-catolic cea mai uzuală şi simplistă reprezentare a oricărei 
legături de rudenie naturală îmbracă forma unui arbore - de unde şi denumirea de 
„arbore genealogic al unei familii” – care, pornind dintr-un trunchi comun, leagă pe 
toţi membri respectivei familii în mai mult sau mai puţin stufosul frunziş al relaţiilor 
de rudenie. Această  reprezentare este foarte utilă în calcularea gradului de rudenie 
existent între două persoane care ţine cont de trei elemente fundamentale: a) trupina, 
b) gradul, şi c) linia. 

a) Locul sau persoana de la care îşi trag originea persoanele a căror consangvinitate 
este cercetată se numeşte tulpină comună (trupină, radix) sau „stipes comunis”. 
În dreptul canonic prin „trupină” se înţelege acelu bărbatu seu muiere, de la care’şi 
deducu originea mĳlocitu ori nemĳlocitu personele consângene între sîne58. Cercetarea 
oricărui sistem de înrudire de sânge trebuie să pornească inevitabil de la un punct 

54  Alina Ioana Ciobănel, op. cit, p. 49.
55  Etimologic, cuvântul consangvinitate derivă din latinescul “con” ce însemnă “cu” şi 

substantivul “sânge”, adică “cu sânge comun”.
56  Iuliu Simon, Instrucţiune practică pentru causele matrimoniale (cu respectu la disciplina vigentă 

în provincia bisericească gr. cat. de Alba-Iulia şi Făgăraşu scrisă în  usulu păstoriloru sufletesci), 
Tipografia „Aurora” A. Todoran, Gherla, 1891, p. 76.

57  Finalitatea studierii structurilor de rudenie este multiplă deoarece “Ele vizează mai buna 
cunoaştere a stării reale, trăită concret, a relaţiilor de înrudire, prin observarea evoluţiei 
demografice a familiei, a averii ei, a locului implantării (locuri de reşedinţă sau de 
înmormântare), a puterii ei, a alianţelor, a împrăştierii ei (…) . Dar această cercetare vizează în 
egală măsură, să descopere felul în care oamenii acestei epoci şi acestui mediu îşi reprezentau 
ei înşişi înrudirea şi propria lor situaţie în cadrul grupului; ele tind să reconstituie imaginea 
mentală a raporturilor familiale pentru a confrunta aceste forme ideale cu realitatea trăită” 
Cf. Georges Duby, Structures de parente et noblesse dans la France du Nord aux XIe et XIIe siecles, 
în La societe chevaleresque. Hommes et structures du Moyen Age, Editura Flammarion, Paris, 
1988, p. 143.

58  Iuliu Simon, op. cit., p. 76.
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de reper (trupina), ce poate fi fie un individ, fie un cuplu.59 Acest strămoş comun, 
„trupina” este calculat după tată în toate sistemele patriliniare, ca de exemplu cel 
practicat în spaţiul românesc. 

b) Distanţele dintre consangvini şi tulpina comună din care aceştia se originează 
se numesc grade care ajută la calcularea depărtării existente între consangvini 
şi tulpina comună. Gradele de rudenie se numără după distanţa faţă de tulpină, 
fiecare persoană intermediară reprezentând o generaţie, iar o generaţie un grad. 
De aici rezultă faptul că cu cât sunt mai aproape consangvinii de trupina comună, cu 
atât sunt mai aproape şi între sine (adică înrudiţi în grad mai mic) şi cu cât sunt mai 
îndepărtaţi de la acea, cu atâta şi rudenia loru de sânge este mai îndepărtată60. Problema 
care intervine în cazul stabilirii gradului de rudenie constă în modul de numărare 
a acestora întrucât există două sisteme, dar asupra acestui aspect vom reveni.

c) Gradele sunt puncte ale liniei, linia reprezentând seria persoanelor descendente 
de la aceiaşi trupină prin diverse grade. Mai simplu spus, linia reprezintă şirul de 
persoane între care există rudenie. La rândul ei linia poate fi dreaptă sau colaterală, 
iar linia dreaptă poate fi la rândul ei ascendentă sau descendentă după cum se face 
computarea în susu de la generatu la generante (ascendento) ori în josu dela generante la 
generatu (descendento)61. Rudenia în linie dreaptă este legătura de rudenie dintre 
persoane care coboară unele din altele (de exemplu legătura dintre tată-fiu; bunic-
nepot), fie în mod nemĳlocit, în sensul că persoana este copilul celeilalte, fie în 
mod indirect, în sensul că persoanele respective nu sunt născute una din alta, dar 
între ele există un şir neîntrerupt de naşteri, un şir neîntrerupt de persoane între 
care s-a stabilit, prin faptul naşterii, legătura de la părinte la copil. Pe de altă parte, 
rudenia în linie colaterală, sau „transversă” (de genul legăturilor dintre fraţi sau 
dintre veri între ei) este legătura dintre două persoane care, fără a descinde un 
din alta, au un autor comun62. Dacă consangvinii în linie dreaptă nu pot contrage 
matrimoniu valid, în orice grad de rudenie, s-ar afla pentru „generaţiune a unor 
persoane din altele”, consangvinilor în linie colaterală  le este interzisă căsătoria 
numai până la gradul al VII-lea după dreptul canonic oriental, respectiv gradul 
IV la biserica apuseană.63  

În calcularea gradelor de rudenie mai trebuie să se ţină cont şi de tipul liniei de 
consangvinitate: dacă linia este directă, gradul se socoteşte după numărul naşterilor 
prin care se stabileşte legătura de sânge dintre două persoane, iar dacă linia este 
colaterală gradul de rudenie se socoteşte după numărul naşterilor pornind de la un 

59  Maria Magdalena Szekely, „Structuri de familie în societatea medievală moldovenească”, 
in Arhiva Genealogică, IV ( IX), Iaşi, 1997, nr. 1-2, p. 87.

60  Iuliu Simon, op. cit., p. 77.
61  Ibidem., p. 76.
62  Ion Dunăreanu, Antropologia...., p. 57.
63  Ioane Raţiu, Prelecţiuni teologice despre Matrimoniu. Impedimente. Procedura, Blasiu, Tipăritura 

seminariului diecesanu, 1875, p. 142- 145.
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dintre rude, în sens ascendent până la autorul comun, şi apoi de la acesta , în sens 
descendent până la cealaltă rudă64. Schema ce se naşte din legătura consangvinilor, 
mĳlocită prin linii drepte şi colaterale „rămurite din tulpina comună şi împreunate”, în 
biserica greco-catolică se numeşte „scara” sau „scala” deoarece precum „pe fuşteii unei 
scări ne putem  sui şi coborî, aşa gradele de consangvinitate se numără în direcţie ascendentă 
şi descendentă”.65 Gradele de rudenie apoi, se calculează într-o formă fără diferenţă în 
privinţa sexului, deci în ce grad sunt consangvinii de gen masculin între ei, în acelaşi 
grad sunt şi cei de grad feminin. 

Ca punct de pornire şi reper în calcularea gradelor de consangvinitate la greco-
catolici am luat în considerare indicaţiile date de Samuil Micu66 într-o schemă standard 
redactată cu caractere chirilice, motiv pentru care vom reda într-o formă mult mai 
simplistă tradusă. Potrivit schemei de mai sus putem observa exemplifica modul de 
calculare al gradelor de rudenie după o regulă destul de simplă: numărătoarea începe 
de la strămoş/strămoaşă urcând până la strănepot/strănepoată pe linia ascendentă 
şi în sens opus, de la strănepot coboară până la strămoş pe o linie descendentă. Pe 
lângă acestea, în ambele sensuri se ţine cont şi de o linie colaterală numită „liniia de 
lături”. Strămoşul, respectiv strămoaşa sunt „trupina” iar părinţii prima treaptă a 
acestei genealogii.

Conform schemei de mai jos, gradele de rudenie, numite aici spiţele se calculează 
după cum urmează: spiţa II sunt fraţii între ei, spiţa III se stabileşte între unchi/mătuşă 
şi nepoată/nepot, spiţa IV sunt verii primari, spiţa V nepoţi şi strănepoţi, spiţa VI 
sunt doi veri secundari, spiţa VII sunt strănepoţii cu prestrănepoţii iar spiţa VIII sunt 
verii terţiari.

Variante din ce în ce mai simplificate vom regăsi în majoritatea lucrărilor de drept 
canonic din a două jumătate a secolului al XIX-lea, cum este cazul lucrării des amintită 
aici a lui Iuliu Simon, dar şi în lucrările de genealogie care merg până într-acolo încât 
denominează rudele conform fiecărui grad de înrudire (tabelul numărul 1) .

64  Ion Dunăreanu, op. cit., p. 58.
65  Preotulu Roman, nr. 1/1889, p. 445.
66  Samuil Micu, op. cit., p. 129 (vezi schema numărul 1A şi translaţia acesteia, respectiv schema 

1B).
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Schema numărul 1A: Calcularea gradelor de rudenie naturală
în biserica greco-catolică (varianta originală)
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Schema numărul 1B: Calcularea gradelor de rudenie naturală
în biserica greco-catolică (transcrierea în limba română)67

Tabelul numărul 1: Reprezentarea gradelor de rudenie în genealogie

3 Străbunic Străbunică 3
3 Unchi 2 Bunic  Bunică 2 Mătuşă 3

3 Nepot de frate 2 Frate 1 Tată Mamă 1 Soră 2 Nepot de soră 3
1 Fiu  Fiică 1 

2 Nepot Nepoată 2
3 Strănepot Strănepoată 3

67  Elena Crinela Holom, „Mariajul în satul românesc transilvănean din protopopiatul greco-catolic 
al Câţcăului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea . Studiu de caz: Impedimentele la căsătorie”, 
in vol. Căsătorii mixte în Transilvania. Secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX, coord. Corneliu 
Pădurean, Ioan Bolovan, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2005, p. 241.
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Modul de calculare al gradelor de rudenie în biserica orientală sau greco-catolică 
este luat, după cum am mai afirmat, din dreptul civil roman, care măsura legătura de 
sânge de la tată, nu numai în linie ascendentă şi descendentă ci şi în linie colaterală, 
conform regulii: atâtea grade câte persoane implicate, fără una (adică trupina) sau 
atâtea grade câte generaţii noi există68 (tot sunt gradus quot personae una demta69). Această 
regulă este valabilă şi în cazul bisericii ortodoxe. 

Un alt mod de stabilire a gradelor de rudenie constă în numărarea naşterilor 
intervenite (o naştere reprezentând de fapt o generaţie). Prima regulă, care provine din 
dreptul roman, a fost adoptată în biserica orientală iar a doua este specifică bisericii 
apusene fiind preluată în secolul al IX-lea din dreptul canonic reformat utilizat de 
saşii din Transilvania, în care gradul de consangvinitate era stabilit după generaţii, 
toţi membrii unei generaţii fiind consangvini în acelaşi grad. Deosebirea dintre cele 
sisteme de calculare a gradelor de rudenie este evidentă doar în linie colaterală, pentru 
linia dreaptă ambele operând cu acelaşi sistem. La greco-catolicii din Transilvania, în 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea se folosea „comptul” dreptului roman pentru 
calcularea gradelor de rudenie.

Tabelul numărul 2: Diferenţa între sistemul oriental (greco-catolic şi ortodox)
şi cel apusean (catolic şi reformat) în privinţa modului de calculare al gradelor de 

rudenie70

Linie directă Linie colaterală
Greco-catolici/ 

Ortodocşi
Catolici/ 

Reformaţi
Greco-catolici/

Ortodocşi
Catolici/ 

Reformaţi
gradul I gradul I gradul II gradul I
gradul II gradul II gradul IV gradul II
gradul III gradul III gradul VI gradul III
gradul IV gradul IV gradul VIII gradul IV

Din analiza tabelului de mai sus rezultă clar asemănările şi deosebirile existente în 
privinţa modului de calculare al gradelor de rudenie al celor două biserici: greco-catolică 
(sau orientală), respectiv catolică (sau apuseană). Astfel, dacă în linie directă ambele 
biserici folosesc exact acelaşi sistem, în linie colaterală apar diferenţe, la greco-catolici 
gradele de rudenie colaterală numărându-se începând de la gradul II şi continuând 
din doi în doi, iar la catolici, acestea se numără la fel ca şi gradele de rudenie din linie 
directă. De aici rezultă că la orientali, gradele colaterale se numără „în dublu”, luându-
se în considerare generaţiile de ambele părţi, iar la apuseni pe jumătate, adică ţinând 

68  Iuliu Simon, op. cit., p. 78.
69  Vezi şi Elena Crinela Holom, op. cit., p. 241.
70  Petru Maior, Istoria bisericii românilor, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1995 (în original 

tipărit la Buda, 1813), p. 155.
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cont numai de generaţiile de o parte71. Diferenţa în privinţa modului de calculare a 
gradelor de rudenie a celor două biserici a intervenit încă din secolul IV când biserica 
apuseană a adoptat sistemul german ce număra consangvinitatea nu după grade ci 
după numărul părinţilor (al generaţiilor începând de la trupină) în distanţe egale, de 
amândouă părţile.72 De exemplu, toţi fraţii sau surorile formează gradul I pentru că toţi 
sunt la aceiaşi distanţă depărtare de trupina comună, fiii fraţilor sau verii secundari 
sunt în gradul II, iar fiii verilor secundari sunt în gradul III de consangvinitate. În 
distanţe sau puncte egale persoanele se află în acelaşi grad de consangvinitate între 
ele, în care grad se află persoana cea mai îndepărtată de trunchiul comun. 

Cunoaşterea comparativă a celor două sisteme este indispensabilă în cazul 
căsătoriilor mixte din punct de vedere confesional, mai ales în cazul în care mirii 
aparţin fiecare unei religii cu sistem diferit de calculare al gradelor de rudenie, de 
exemplu când unul este greco-catolic iar celălalt reformat. În ceea ce-i priveşte pe 
ortodocşi, aceştia folosesc acelaşi sistem ca şi greco-catolicii, atât în linie directă cât 
şi în linie indirectă. Totuşi, pentru evitarea oricăror confuzii, spre sfârşitul secolului 
al XIX-lea, în dispensele de căsătorie se specifică gradul consangvinităţii calculat 
după ambele sisteme (primul exemplu de acest gen l-am găsit într-o dispensă din 
anul 1893).

În practică sistemul s-a simplificat extrem de mult după cum se poate vedea şi din 
reprezentarea de mai jos73, foarte utilă în înţelegerea calculării gradelor de rudenie în 
ambele sisteme, deoarece era accesibilă preoţilor greco-catolici la data respectivă:

Schema numărul 2: Calcularea gradelor de consangvinitate

71 “Preotulu Roman”, nr. 1/1889, p. 408.
72  Vezi Iuliu Simon, op. cit., p. 79.
73  Există trei categorii de nepoţi: nepotul adevărat sau fiul fratelui, nepotul mare fiind nepotul 

fratelui şi nepotul mic care este fiul vărului primar (n.n.).
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Unde, A cu B-D-F-H şi A cu C-E-G-I sunt consangvini în linie directă (sau dreaptă), 
căsătoria lor fiind deci oprită;

B-C sunt consangvini în linie colaterală, în gradul al II-lea (fraţi);
C-D sunt în gradul al III-lea de consangvinitate (unchiul cu nepotul74 de frate);
D-E reprezintă verii primari aflaţi în gradul al IV-lea de consangvinitate;
C-F sunt tot în gradul IV de consangvinitate (unchiul şi nepoata mare);
E-F se află în gradul al V-lea de consangvinitate (unchiul cu nepotul de văr);
F-G, sau verii secundari, se află în gradul VI de consangvinitate;
G-H sunt consangvini în gradul al VII-lea;
H-I, sau verii terţiari, se află în gradul al VIII-lea de consangvinitate.  

Dacă ar fi să numărăm gradele de rudenie pe aceeaşi schemă dar după comptul 
apusean (latin), un grad s-ar echivala cu o generaţie, astfel încât avem:

B-C sunt în gradul I de consangvinitate;
D-E reprezintă al II-lea grad de consangvinitate;
F-G se află înrudiţi în gradul al III-lea, iar
H-I sunt consangvini de gradul IV.

Diferenţa fundamentală intervine în acest caz atunci când linia de consangvinitate 
este neegală faţă de trupină (de genul distanţei dintre C şi D), apusenii expunând 
ambele distanţe ca fiind „mestecate”. Astfel, unchiul cu nepotul se află în gradul II 
mestecat cu I al consangvinităţii, E şi F sunt în gradul al III-lea mestecat cu al II-lea 
iar G şi H sunt consangvini în gradul IV mestecat cu III.

O situaţie aparte intervine şi în cazul în care două persoane sunt consangvine prin 
două sau mai multe linii, consangvinitatea lor fiind atunci dublă sau chiar multiplă. 
Aceasta se întâmplă atunci când doi consangvini se căsătoresc cu două consangvine, 
astfel încât fiii acestora vor fi în consangvinitate dublă între sine. În acest caz preotul 
va cere dispensa de la gradul mai apropiat de consangvinitate în care, se subînţelege, 
că este cuprins şi gradul mai îndepărtat. De exemplu, în cazul expus mai jos, în care 
se cere dispensă de căsătorie pentru doi fraţi şi doi veri primari, rudenia este de 
gradul al IV-lea după comptul bisericii orientale şi gradul al II după comptul bisericii 
apusene:

Tocmai pentru a se evita confuzia, după cum am mai precizat anterior, numeroase 
dispense de căsătorie din Fondul episcopie greco-catolice de Cluj-Gherla prezintă 
si echivalentul gradului de rudenie din dreptul canonic oriental astfel suntem în 
măsură să reconstituim comparativ ambele sisteme de numărare a gradelor de rudenie 
practicate în spaţiul transilvan.

74  Preluată din Iuliu Simon, op. cit., p. 81.
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Schema numărul 375: Consangvinitate dublă

Afinitatea sau alianţa este legătura ce se stabileşte în urma căsătoriei unui bărbat cu 
o femeie, între bărbat cu consangvinii femeii şi între femeie cu consangvinii bărbatului. 
Astfel, rudenia prin alianţă decurge din relaţia întemeiată între două familii la căsătoria 
tinerei perechi. Afinitatea îmbracă forma a trei tipuri de relaţii distincte care se stabilesc 
după cum urmează: a) între soţ şi ascendenţii sau descendenţii soţiei în structuri 
binare de tipul: ginere-soacră; b) între soţ şi rudele colaterale ale nevestei: soţul cu 
mătuşa; şi c) între cele două grupe de rude: rudele soţului cu rudele soţiei76. Încuscrirea 
dezvoltă orizontal relaţiile de rudenie prin alianţe acre se intersectează cu rudenia 
de sânge care operează vertical77. Afinitatea constituie impediment de căsătorie nu 
numai între una din acele persoane cu consangvinii celeilalte, ci şi între consangvinii 
celor două persoane între ei. Aşadar, căsătoria între doi indivizi stabileşte legături 
de rudenie prin alianţă, la fiecare nouă generaţie cercul de rude modificându-se. În 
care grad de consangvinitate se află bărbatul cu consangvinii săi, în acelaşi grad de 
afinitate este femeia cu consangvinii bărbatului şi viceversa. Afinitatea este împărţită 
în atâtea orduri sau genuri, în câte direcţii se produce şi-n câte familii se extinde relaţia 
provenită din „copula carnală” (mai ales în biserica răsăriteană).78 Acest tip de înrudire 
are multiple formule matrimoniale dar acumulează şi numeroase interdicţii.

În dreptul canonic greco-catolic există trei ordine sau rânduri de afinitate, în funcţie 
de numărul familiilor între care se stabileşte afinitatea. Prin afinitate de ordinul I se 
înţelege înrudirea dintre soţ cu consangvinii celuilalt soţ, sau înrudirea consangvinilor 

75  Ligia Maria Gaga, op. cit., p. 114.
76  Ibidem, p. 113.
77  “Preotulu Roman”, nr. 1/1889, p. 370.
78  Iuliu Simon, op. cit., p. 91.
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unui soţ, cu celălalt soţ. Afinitatea de ordinul I era întotdeauna impediment la 
căsătorie, în orice grad s-ar fi aflat: afinitatea de rendul I derimă căsătoria până la gradulu 
alu VII-lea inclusive, adecă între bărbatu şi consângenii muierei, şi întorsu între socia şi 
consângenii bărbatului79. Spre pildă, dacă analizăm schema numărul 7, observăm un 
caz tipic de afinitate de ordul I născută în urma căsătoriei dintre Ana şi Joanu, care 
după moartea soţiei nu se poate recăsători nici cu Maria - sora soţiei răposate (fiind 
legătura de afinitate de gradul 2, ordul I cu Joanu), nici cu nepoata de soră a fostei 
soţii – Sofia (sunt împiedecaţi prin afinitate de gradul 3, ordul I), dar nici măcar cu 
Laura – nepoata mare a soţiei cu care se află în gradul 4 al afinităţii, ordul I.

Schema numărul 480: Afinitate de ordul I

Afinitatea de ordinul II însemna înrudirea dintre consangvinii unui soţ şi 
consangvinii celuilalt soţ, implicând deci două familii. Modul de calculare al acestei 
afinităţi se stabilea prin adăugarea gradelor consangvinilor dintr-o familie la gradele 
consangvinilor din cealaltă familie, iar suma rezultată reprezenta gradul de afinitate. 
Iată opinia Conciliului provincial de la Blaj referitor la acest tip de înrudire: Afinitatea 
de rendulu alu doilea, adecă între consângenii bărbatului şi consângenii muierei, unde se află 
această afinitate, şi nu se pote scote din usu, derimă căsătoria până la gradulu alu şeptelea; însă 
astfeliu, că neîntrevenindu amestecarea numeloru, nu face pedecă derimătoria nici în gradulu 
alu şeptelea81. Altfel spus, singurul raţionament în virtutea căruia biserica greco-catolică 
mai recunoştea de impediment afinitatea de ordul II la sfârşitul secolului al XIX-lea 
consta în uzul îndelungat ce împiedeca abrogarea sa după modelul bisericii latine în 
care s-a aplicat principiul juridic „affinitas non parit affinitatem”82.

79  Ibidem, p. 93.
80  Ibidem, p. 95.
81  Ioane Raţiu, op. cit., p. 161.
82  Iuliu Simon, op. cit, p. 97.
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Schema numărul 583: Afinitate de ordul II

 Explicaţie: În cazul de faţă unchiul (Ioanu) şi nepotul său (Petru) doresc a se  
căsători cu două surori (Ileana şi Laura) rezultând o afinitate de ordinul II deoarece 
există două trupini diferite (Ana şi Sofia). 

Altfel spus, afinitatea de ordul II se realizează atunci când se căsătoresc două rudenii 
cu două rudenii, din două familii diferite. Afinitatea de ordinul II era impediment la 
căsătorie până la gradul VII, inclusiv. Gradul al VI-lea şi al VII-lea al afinităţii de ordul 
II ar trebui în principiu să fie libere dacă nu intervine aşa-zisa „amestecare a numelor”. 
Aceasta se întâmplă atunci când doi consângeni, din două generaţii diferite cum ar 
fi situaţia unui unchi cu nepotul său, doresc a se căsători tot cu două consângene, 
una mai bătrână şi una mai tânără, astfel încât ambele familii ar avea acelaşi nume84. 
Cele mai frecvente dispense de căsătorie de afinitatea de ordul II au fost cerute de la 
gradul 4 în sus, şi mai ales pentru gradul 6.

Afinitatea de ordinul III ia naştere prin înrudirea dintre membrii a două familii 
mĳlocită printr-o a treia familie, adică prin căsătoria a cel puţin doi membrii dintr-o 
familie centrală, cu membrii a două familii laterale, sau printr-o căsătorie succesivă 
a unui membru din familia centrală. Tot din instituţia căsătoriei a luat naştere şi 
instituţia cuscriei între două sau trei neamuri. La afinitatea de ordinul III, căsătoria 
se dispensa începând de la gradul II.85

Explicaţie: afinitatea de ordinul III se realizează între trei familii diferite prin 
cel puţin două căsătorii. În cazul de faţă prin căsătoria dintre C1 şi B1, respectiv C2 şi 
B3

86
.  

83  Ibidem, p. 98.
84  Pentru mai multe amănunte vezi şi Studia de dreptulu canonicu. Impedimentele împiedecătoare 

canonice, în „Preotulu romanu”, 1890; Ioannes Domenicus Mansi, op. cit., tom 45, p. 725-727; 
Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox. Legislaţie şi administraţie bisericească, vol. II, Bucureşti, 
1980, p. 83-101; Ioane Raţiu, op. cit., p. 142-164; Samuil Micu Clain, op. cit., , p. 127-134.

85  Elena Crinela Holom, op. cit., p. 247.
86  Iuliu Simon, op. cit., p. 95.
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Schema numărul 6: Afinitate de ordul al III-lea

Dincolo de cadrul ipotetic, în realitate afinitatea dintre tei familii a fost ştearsă de 
pe lista impedimentelor matrimoniale de către conciliul provincial local87 astfel încât 
părintele vitreg se putea căsători cu soţia fiului său (copil al soţiei sale din căsătoria sa 
cu alt bărbat) întrucât aici figurează trei tulpini: a părintelui vitreg, a fiului şi a soţiei 
fiului vitreg. Sugestiv este în acest sens şi numărul dispenselor de căsătorie având la 
bază impedimentul afinităţii din Fondul episcopiei greco-catolice Cluj-Gherla, care 
în perioada cercetată este extrem de redus, aproape nesemnificativ pentru ordul al 
III-lea majoritatea fiind de ordul II şi I.

Un tip special de afinitate provine din adulter sau sponsalie solemnă deoarece 
nu numai afinitatea rezultată din căsătorie legitimă formează impediment nimicitor 
de căsătorie, ci şi cea provenită din relaţii extramaritale. Cel mai adesea acestea 
îmbracă formă extremă a incestului consumându-se între părinţii şi copiii lor vitregi, 
unchi şi nepoate, chiar şi între fraţi. De exemplu în schema mai jos expusă, A având 
relaţii sexuale cu D, nu se poate căsători cu E, vara sa primară, fiind împiedecaţi prin 
impedimentul afinităţii de gradul IV, ordul I provenită din împreunarea neiertată.

Schema numărul 788: Afinitatea provenită din împreunarea trupească neiertată

87  Preluată din Iuliu Simon, op. cit., p. 99.
88  Ibidem, p. 100.
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Dată fiind această prevedere, afinitatea provenită din copulă neiertată strică căsătoria 
până în gradul alu patrulea inclusive. Totuşi, dacă respectiva relaţie trupească s-a 
petrecut după încheierea căsătoriei cu consângenele femeii, nu mai era considerat 
drept impediment matrimonial şi taxată drept „subsecuentă”. Singura măsură luată 
consta în privarea părţii păcătoase de dreptul de a pretinde debitului conjugal până 
la o eventuală amnistie din partea Episcopului diecezan89. Afinitatea provenită 
din sponsalie solemnă (impedimentum publicae honestitatis sau quasi affinitas), adică 
dintr-un angajament de logodnă, constituie impediment matrimonial dărâmător de 
căsătorie până la gradul al VII-lea inclusiv, dar numai în dreptul canonic, având 
la bază un act pur ecleziastic, nerecunoscut de către legislaţia civilă. Mai mult, 
impedimentul onestităţii publice reieşit din sponsalia solemnă nu putea nicicând 
lua naştere dintr-o căsătorie civilă. În aceiaşi categorie sunt cuprinse însă căsătoriile 
invalide dacă respectiva relaţie fusese consumată. Din căsătoria invalidă consumată 
rezultă impediment de căsătorie până la gradul VII dar din căsătorie invalidă dar 
neconsumată impedimentul matrimonial se extinde doar până la gradul IV deşi nu 
avea niciodată putere retroactivă90.

Rudenia spirituală sau legătura provenită din participarea persoanelor la actul 
botezului, confirmaţiunii şi al cununiei constituie impediment la căsătorie deoarece 
aceasta genera legături spirituale, comunităţi spirituale intime. Rudenia spirituală 
consacră şi pecetluieşte interdicţiile matrimoniale dintre naşi şi fini, având o serie de 
urmări: naşul datora finului său daruri, pilde, iar finul datora naşilor ascultarea şi 
obligativitatea invitării la nuntă. Părinţii biologici nu putea deveni sub nici o formă 
naşii de botez al propriilor copii, iar dacă unul dintre ei încălca această regulă, pentru 
celălalt părinte acest fapt putea deveni motiv de divorţ deoarece soţii deveneau astfel 
fraţi spirituali91.

Conciliu provincial II prevedea la secţiunea I, titlul IV: Rudenia spirituală, carea 
se nasce din sacramintele botezului şi mirului, împedecă încheiarea căsătoriei valide între 
botezătoriu şi botezatu şi părinţii botezatului; şi între naşi şi fiii spirituali sau părinţii fiilor 
spirituali; între părinţii sau fiii finiloru, precum şi între copii nănaşiloru şi între fini sau între 
pruncii nănaşiloru şi între pruncii finilor. Prin urmare, rudenia spirituală în biserica 
greco-catolică este de trei grade care se calculează după cum urmează:

Gradul I -  între naşi şi fini;
Gradul al II-lea  - între naşi şi părinţii sau fii finilor; 
   - între naşi şi fiii finilor; 
   - între fiii naşilor şi finii; 
Gradul al III-lea  - între fiii naşilor şi fiii finilor.

89  Ibidem, p. 102.
90  Ruja Mihai, Oprean Horea, op. cit., p. 156.
91  Andrei Şaguna, Compendiu de drept canonic alu unei sântei sobornicesci şi apostolesci Biserici, 

Tipografia Archidiecesană, Sibiu, 1868, p. 46.
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Spre deosebire de greco-catolici, la ortodocşi modul de calculare a gradele de 
înrudire spirituală este ceva mai detaliat şi mai cuprinzător, astfel încât avem92:

Gradul I -  Naşul cu fina sa;
Gradul II  - Fiul naşului cu fina tatălui său (fraţi spirituali); 
  - Fiul naşului cu mama sau fiica finei tatălui; 
  - Doi fii din părinţi diferiţi – bărbat şi femeie – cununaţi de acelaşi naş;
  - Naşul cu părinţii finei;
  - Soţia fratelui spiritual cu finul aceluiaşi naş;
  - Ginerele cu fina socrului său ( soră spirituală a soţiei sale).
Gradul III  - Naşul cu fraţii / surorile finei;

 - Fiii naşului cu mama finului tatălui lor (fiind consideraţi ca şi nepoţii 
dânsei).

Urmărind reperele schiţate mai jos, putem detalia şi exemplifica gradele de rudenie 
spirituală dând exemple concrete ale fiecărui grad în parte.

Schema numărul 8: Rudenia spirituală
  A - B; A - D, E; C – B  – gradul I al rudeniei spirituale
  C - D, E; C – F; G – B  - gradul al II-lea al rudeniei spirituale
  F – G  - gradul al III-lea al rudeniei spirituale93.

Recapitulând, în cazul rudeniei spirituale interdicţia la căsătorie în dreptul canonic 
greco-catolic se extindea până la gradul III inclusiv. Fiind o rudenie convenţională, 
dreptul canonic ortodox stabileşte tot trei grade de rudenie între naşi şi fini: gradul 
I se stabileşte între naş sau naşă şi finul lor; gradul II între naşi şi părinţii finului iar 

92  Iuliu Simon, op. cit., p. 86.
93  Ligia Maria Gaga, op. cit., p. 116.
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gradul III între urmaşii naşilor şi copii finului, grad la care se opresc interdicţiile 
matrimoniale94. Comparativ cu extensia impedimentului consangvinităţii, gradele 
rudenie spirituale sunt mult mai reduse dat fiind caracterul convenţional al acestui 
tip de legături, dar au existat şi canonici care au militat pentru interzicerea căsătoriei 
chiar şi între fiii naşilor şi fraţii finului (confraternitate), între doi fii născuţi din părinţi 
diferiţi dar având acelaşi naş de botez, sau între soţii şi soţiile fraţilor şi surorilor 
spirituale95.

Dacă considerăm în rândul coganţiunii spirituale şi rudenia provenită prin cununie, 
cercul rudeniei artificiale se extinde extrem de mult incluzând şi acele legături care au 
fost abrogate ulterior în dreptul canonic greco-catolic. Schema numărul 996 reprezintă 
forma tipică, simplă a unei structuri de înrudire artificială. Se observă cum numărul 
înrudirilor artificiale creşte generând a adevărată reţea: fiecare naş este rudă spirituală 
cu copilul botezat, respectiv cu mirii, şi cu părinţii lor.

Schema numărul 9: Rudenia spirituală rezultată în urma botezului şi căsătoriei

Tot în cadrul tipului de rudenie convenţională poate fi inclusă şi înrudirea 
artificială provenită din adopţie care nu are la bază nici legile consangvinităţii, 
nici pe cele ale alianţei. În urma actului adopţiei ia naştere o legătură de rudenie 
legală, adopţia constituind un actu solemnu, prin care o anumită personă suscepe de 
fiu ori nepotu pe altă personă; care apoi în urma adoptărei acesteia intră în familia şi sub 
poterea adoptamtelui, întogma ca fiii ori nepoţii legiuiţi ai aceluia, devenindu eo ipso eredele 
respectivului atâtu fără testamentu, câtu şi cu testamentu97. Ca şi înrudirea prin botez sau 

94  Ioane Raţiu, op. cit., p. 143.
95  Reprezentarea a fost preluată din studiile de gen genealogice şi sociologice
96  Iuliu Simon, op. cit., p. 88.
97  Maria Magdalena Szekely, op. cit, p. 102-103.
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cununie, înfierea are comun cu acestea modul de încheiere: printr-un ceremonial, 
fiind aşadar o înrudire rituală. Înrudirea artificială, denumită şi „pseudo-înrudire” 
era supusă interdicţiilor la căsătorie întocmai ca şi înrudirea de sânge sau cea prin 
alianţă.98 Există însă unele mici diferenţieri de nuanţă care pot fi sesizate prin 
observarea schemei numărul 10.

Schema numărul 1099 : Rudenia legală provenită din adopţie

Conform schemei de mai sus, adoptantele: A nu poate lua în căsătorie pe B, C, D, 
E, F şi G iar adoptatul: B nu poate lua în căsătorie pe H şi I, dar C poate lega căsătorie 
validă cu I sau H.

Considerăm această trecere în revistă oportună pentru înţelegerea modului de 
calculare a diferitelor grade de rudenie. Bineînţeles, accentul a fost pus pe modul 
de calculare al acestora în bisericile greco-catolică şi ortodoxă, cu unele trimiteri 
comparative la modul de calculare a gradelor de rudenie practicat în bisericile catolice 
şi reformate. 

Importanţă cunoaşterii valenţelor relaţiilor de rudenie

Interpretarea corectă a problemei înrudirii este deosebit de importantă din punct 
de vedere al moralităţii implicată de, sau derivată din, rudenie. Aceasta deoarece 
punctul de trecere de la natură la cultură, ţine de controlul sexualităţii şi respectarea 
regulilor sociale. Rudenia declanşează astfel raporturi specifice, bazate pe reguli foarte 
severe cu privire la morală, raporturi sexuale, drepturi şi obligaţii. Aici se regăsesc 
interdicţiile referitoare la raporturile sexuale între rude, sancţiunile juridice şi morale 
prevăzute de comunitate în cazul încălcării prescripţiilor, solidaritatea şi ataşamentul 
membrilor grupului de rude100. Relaţiile de rudenie sunt văzute ca un sistem, ca o 

98  Iuliu Simon, op. cit., p. 90.
99  Christopher C. Harris, op. cit., p. 13.
100  Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 15.
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reţea de relaţii sociale integrate structurii sociale date; ele fiind atât de importante 
deoarece reglează problemele de filiaţie, succesiune, moştenire, etc101.

Ca entitate funcţională de sine stătătoare, familia umană îndeplineşte o diversitate 
de atribuţii, răspunzând prin acestea atât unor nevoi interioare primordiale ale vieţii 
de grup, cât şi unor comandamente majore ale vieţii comunitare. Antropologia şi 
sociologia familiei a delimitat cinci funcţii specifice ale familiei: funcţia sexuală, funcţia 
de reproducere, funcţia de solidaritate, funcţia socializatoare (educativă) şi funcţia 
economică102. Aceasta din urmă se află în strânsă legătură cu structurile de rudenie în 
cadrul cărora se stabilesc de altfel şi legăturile patrimoniale. Aceasta deoarece, rudenia 
produce efecte juridice doar până într-un anumit grad, până la care se extinde de altfel 
şi limita moştenirilor. Sub presiunea bisericii, în evul mediu căsătoria va trebui să 
respecte două sisteme de organizare: unul biologic şi unul ecleziastic. Dar, între om 
şi credinţă, se intercalează interesele bisericii, care dirĳând strategia maritală şi cea 
succesorală, dovedeşte o „mare precauţie”.103 Din punct de vedere juridic căsătoria 
este reglementată atât de regulile canonice cât şi de legislaţia laică. Considerată o 
taină (sacramentum), căsătoria cade sub incidenţa legii canonice, lege care de altfel 
reglementa toate raporturile familiale. Reglementând-o sub aspect juridic, dreptul 
cutumiar înconjoară căsătoria cu anumite solemnităţi sociale menite să-i constate 
existenţa şi consecinţele juridice ce decurgeau din ea104.

Tratativele matrimoniale au fost nu arareori foarte dure. În spatele aparenţelor 
se petrecea lupta pentru avere, titluri şi avantaje. Indiferent de nivelul social al 
partenerilor, strategia matrimonială s-a redus la o singură axiomă: fieful familie trebuie 
mărit, în cel mai rău caz se păstrează integral. Din punct de vedere economic şi social, 
căsătoria la români favoriza soţul. Întregul sistem succesoral românesc a fost inegalitar, 
bărbatul surclasându-şi economic nevasta105, fetele fiind înzestrate inegal faţă de băieţi 
şi cel mai adesea cu bunuri mobile. În Transilvania dreptul de moştenire s-a dezvoltat 
în strânsă legătură cu evoluţia obştilor săteşti, care au constituit structura societăţii 
româneşti în faza de trecere spre feudalism. Descompunerea treptată a obştilor, 
datorată în primul rând procesului intern prin care unele familii s-au îmbogăţit şi 
şi-au individualizat tot mai mult stăpânirea funciară, a creat premisele şi necesitatea 
organizării devoluţiei succesorale care să asigure o continuitate în procesul de 
administrare şi exploatare a bunurilor. Mai mult, moştenirea avea reguli unitare 
atât pentru proprietarii feudali, cât şi pentru ţăranii liberi, ale căror proprietăţi se 
deosebeau doar prin suprafaţă106. Sistemul de moştenire românesc tradiţional (cutuma) 

101  Ion Dunăreanu, op. cit, p. 13,
102  Georges Duby, „Structures de parenté et noblesse dans la France du Nord aux XIe et XIIe 

siecles”, in  La société chevaleresque. Hommes et structures du Moyen Age, Editura Flammarion, 
Paris, 1988, pp. 14-15.

103  Ruja Mihai, Oprean Horea, op. cit., p. 157.
104  Ligia Maria Gaga, op. cit, p. 135.
105  Ruja Mihai, Oprean Horea, op. cit., p. 161.
106  Ligia Maria Gaga, op. cit., p. 111.
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provine din cel roman întrucât toţi copii, indiferent de sex au drept de moştenire, 
cu o oarecare inegalitate în detrimentul fetelor spre deosebire de sistemul occidental 
care adoptă dreptul primogeniturii masculine. Legislaţia austriacă constituită pe baza 
Codului Civil al lui Napoleon, a simplificat întregul regim juridic al moştenirii prin 
includerea fetele la moştenire107 deşi în practică, s-a operat o echivalare a proprietăţii 
mobile cu cea imobilă108.

Analiza căsătoriilor endogame, şi mai ales a cazurilor de căsătorie între rude 
apropiate scoate la iveală unele motivaţii mercantile ale acestei alegeri, cum sunt de 
exemplu cele de ordin economic, rezultate din modul de a concepe proprietatea şi 
moştenirea bunurilor. Aşadar, căsătoria a fost înainte de toate o afacere de familie 
care pe lângă procreere urmărea bunăstarea prin acumularea de bunuri: zestrea. 
Gradele de rudenie, prin recăsătorie sau înfiere sunt recunoscute şi legalizate chiar 
şi în sistemul moştenirii căci fac posibil un control al proprietăţii. Raţiunilor de ordin 
economic li se adaugă uneori cele de natură politică109, cu precădere la clasele sociale 
superioare, nobili şi regi care practică mezalianţele. Acestea sunt explicate prin 
necesitatea păstrării purităţii sângelui şi a unităţii liniei conducătoare110. Cu toate că 
prin căsătorie se transmit şi bunuri imateriale, (de tip religios, spiritual, cultural) în 
societăţile eminamente agricole, bunurile principale au fost pământul şi animalele111. 
Multitudinea implicaţiilor juridice, economice, etice şi rituale i-a făcut pe unii autori112 
să se îndoiască de existenţa universală a căsătoriei.

În ciuda tuturor interdicţiilor, au existat nenumărate căsătorii consangvine 
constituite din determinări de ordin material, de păstrare a unei anumite averi în 
familie, aşa-zise „uniuni privilegiate” (pe care le regăsim întocmai ca în schema lui 
Claude Levi-Strauss113) şi în comunitatea greco-catolică din episcopia de Cluj-Gherla: 
„leviratul” (văduva căsătorită cu fratele soţului decedat), „sororatul” (bărbatul văduv 
şi sora decedatei) şi „căsătoria avunculară” (de genul unchi-nepoată de frate sau 
mătuşa cu nepotul de soră). Acest inconvenient putea fii însă lesne înlăturat prin 
procedura dispensării care oferea posibilitatea dezlegării de la respectivul impediment 
şi legitimarea, cel puţin în ochii comunităţii a uniunii matrimoniale respective. Cu 
toate acestea, chiar şi după introducerea căsătorie civile în Transilvania la sfârşitul 
secolului al XIX-lea aceste reguli s-au păstrat la fel de restrictive, fapt ce demonstrează 
încă o dată faptul că structurile mentale ale societăţilor tradiţionale se schimbă cel 
mai lent.

107  Alina Ioana Ciobănel, op. cit., p. 53.
108  Dacă în cazul transferului de funcţii politice şi religioase termenul folosit corect este 

„succesiune”, pentru desemnarea transmiterii bunurilor materiale pe principiul eredităţii, 
se foloseşte cu precădere noţiune de „moştenire” (n.n.).

109  Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 50.
110  Panea Nicolae, op. cit., p. 108.
111  Vezi P.G. Rivière, La parenté en question. Onze contributions à la théorie antropologique, Le Seuil, 

Paris, 1977, passim.
112  Claude Levi-Strauss, op. cit., p. 167.




