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CORPUL OMULUI ŞI VIAÞA SOCIALÃ: SÂNGELE

Convorbiri cu Paul H. Stahl*

Constantin Bãrbulescu – Numãrul de faþã al revistei este consacrat problemelor 
sociale legate de corpul omenesc; permiteþi-mi sã vã pun o întrebare legatã de 
acestã relaþie. Credeþi oare cã viaþa socialã este influenþatã de corpul omenesc? Ce 
reprezintã el în ideile mai ales ale celor din trecut? Ştiu cã aþi publicat diverse studii 
pe acestã temã, despre sânge sau despre craniu.

Paul H. Stahl – Corpul omenesc are o importanþã excepþionalã, cu atât mai 
mare cu cât privim spre societãþile trecutului. Am fãcut în strãinãtate un curs care 
ar putea fi intitulat „corp omenesc şi structurã socialã”. Domeniul în care aceastã 
importanþã se manifestã atinge însã mai tot timpul şi viaþa religioasã şi cea magicã. 
Las deoparte rolul mâinii sau al mersului în picioare pentru dezvoltarea speciei 
umane; filosofii, biologii, medicii pot dezvolta mai bine aceastã problemã ca un 
sociolog.

C.B.: Care anume din elementele corpului omenesc au cea mai vizibilã 
influenþã?

P.H.S.: Aş scoate în luminã mai înainte care sunt aceste elemente, pentru a 
mã opri apoi asupra celui care îmi pare a fii cel mai interesant. Cursul pe care îl 
aminteam se ocupa de urmãtoarele capitole: a) deosebirea dintre bãrbaþi şi femei, 
b) vârsta, cu trecerea de la copilãrie la adolescenþã, la anii fertilitãþii şi apoi la 
bãtrâneþe şi cu toate deosebirile legate de capitolul precedent, bãrbat-femeie; c) 
ordinea naşterii, d) componentele corpului omenesc, în primul rând sângele şi 
craniul. Toate aceste capitole sunt legate atât cu elemente sociale cât şi cu religia şi 
magia. Se pot aminti şi alte elemente dar ele îmi par mai puþin însemnate.

C.B.: Revin la întrebarea de mai sus: care din elementele citate vi se pare cel 
mai important?

P.H.S.: Prin elementele de gândire care îl întovãrãşesc şi prin varietatea 
domeniilor pe care le influenþeazã, sângele îmi pare a fi cel mai interesant pentru 
studiul vieþii sociale. Sã vorbim prin urmare despre sânge începând cu definirea 
acestei noþiuni. Disting trei domenii care îl definesc; primul este cel al biologiei şi 
medicinii moderne; al doilea, apoi cel al religiei bazatã pe texte scrise şi în sfârşit 
al treilea cel legat de credinþele populare. Primul ne intereseazã aici doar prin 
faptul cã ne informeazã cã sângele se înnoieşte continuu, şi cã la intervale relativ 
scurte, atât la oameni cât şi la animale, este înlocuit în întregime. Aceste fapte erau 
necunoscute celor din trecut pentru care sângele rãmâne acelaşi de la naştere pânã 
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la moarte, nu se schimbã, constatare ce stã la baza unor idei cu ecouri în domeniul 
social şi în cel al credinþelor. 

Pentru religie sângele este legat de ideea de viaþã şi de suflet; atunci când 
omul moare, sângele, primit de la Dumnezeu, se întoarce la el. Pravila lui Matei 
Basarab1 o spune clar, pravilã ce cuprinde tradiþia ortodoxã aşa cum a fost fixatã 
de bisericã în Bizanþ. Aparþinând divinitãþii, sângele animalelor sacrificate nu 
poate fi consumat ci retrimis celui ce l-a dat odatã cu sufletul. Ritualurile legate 
de religia mozaicã sau de cea islamicã nu permit sã se sacrifice (de la latinul sacer 
-sacru) oricum un animal, ci în cadrul unei operaþii care prevede eliminarea 
totalã a sângelui. În creştinism nu existã aceste ritualuri precise de sacrificiu, dar 
interdicþia de consumare a sângelui existã.

C.B. – Totuşi la sacrificiul porcului înainte de Crãciun se consumã în multe 
pãrþi ale Europei creştine şi sângele.

P.H.S. – Este adevãrat şi aceastã situaþie constituie o excepþie care prin 
singularitatea ei confirmã cele spuse mai sus. Sacrificiul porcului, ca excepþie faþã 
de credinþa generalã, nu şi-a gãsit încã o explicaþie convingãtoare. Nu aş cãuta 
o justificare printre credinþe ci mai simplu, prin foloasele economice; sângele 
porcului este şi mult şi hrãnitor şi este pãcat sã se piardã. Aş adãuga totuşi cã la 
creştini porcul nu este un animal sacrificat cu ocazii religioase, legãtura dintre data 
Ignatului şi tãierea porcilor nu îmi pare a fi una religioasã. La noi, ca şi la cei de 
religie mozaicã sau islamicã, oaia este animalul prin excelenþã legat de credinþe şi 
sacrificat cu ocazia unor sãrbãtori religioase. Un întreg folclor întovãrãşeşte tãierea 
mieilor înainte de Paşti şi subliniazã „curãþenia” animalului. La musulmani însã 
caracterul de sacrificiu religios s-a pãstrat în întregime. La toþi, regula este ca sã 
lase sângele animalelor sã se scurgã, el nu se consumã. 

Îmi amintesc o scenã care se repeta atunci când cãlãtoream prin þarã cu un 
automobil, un autobuz, şi când trecând prin sate maşina strivea vreo pasãre; 
totdeauna şoferul oprea şi cineva, şoferul sau vreun pasager care avea un briceag 
sau un cuþit, cobora şi tãia gâtul pãsãrii pentru ca sângele sã se scurgã şi pasãrea 
sã poatã fi consumatã adãugând „altfel nu o mai mãnâncã oamenii, doar þiganii”. 
Îmi amintesc şi situaþii din restaurante pariziene; când ceri o fripturã, chelnerul te 
întreabã dacã o doreşti în sânge sau bine fãcutã; rãspunsul celor veniþi din Europa 
orientalã, ortodoxã, este totdeauna „bine fãcutã”, carnea roşie fiind refuzatã. 
Interdicþia de a consuma carnea unui animal mort prin înecare sau prin strangulare 
se leagã de aceiaşi idee, sângele nu s-a scurs. Dacã ne raportãm la cel de al treilea 
domeniu, al credinþelor nescrise, regãsim ideea caracterului sacru al sângelui şi al 
interdicþiei de a-l consuma.

C.B. – Nu existã deci deosebiri între credinþele religiei scrise şi obiceiuri?

P.H.S. – Ba da şi sunt însemnate; sã ne întoarcem la domeniul uman. Pentru 
bisericã sângele femeilor şi sângele bãrbaþilor sunt egale, au aceiaşi funcþie şi 
acelaşi rol spre pildã în rudenie. Dar în domeniul obiceiurilor intervine în chip 

1  Îndreptarea legii. 1652, Bucureşti, 1962.
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decisiv socialul care face o deosebire esenþialã între femei şi bãrbaþi; ea este 
spusã explicit sau este inclusã tacit în practicã; astfel, sângele celor douã sexe nu 
are aceiaşi valoare şi ideie care justificã consecinþe practice importante pentru 
viaþa socialã. Ele sunt cu atât mai importante cu cât privim spre societãþi mai 
depãrtate în timp şi ele pun în luminã superioritatea bãrbaþilor. În societãþile 
tribale europene sau din alte continente, sângele bãrbaþilor structureazã întreaga 
societate. Ideea care se repetã şi se regãseşte mai peste tot, este cã un grup descinde 
dintr-un strãmoş comun legat prin rudenia de sânge, rudenie ce se transmite 
prin bãrbaþi şi constituie principalul element de coeziune. Un strãmoş comun 
dã unui grup numele, sângele şi proprietatea. Atât numele cât şi proprietatea şi 
mai ales sângele se transmit pe linie masculinã. Dacã privim aproape de noi, în 
regiuni balcanice, vedem cã la albanezi spre pildã sângele se transmite exclusiv 
prin bãrbaþi; femeile nu dau naştere decât la o rudenie prin „lapte”2. Aceastã 
presupunere este cu atât mai absurdã şi mai utopicã cu cât copilul ce se naşte 
se formeazã în pântecele femeii, iar bãrbatul nu dã decât la început sãmânþa. 
Printre triburile slave din Montenegro distincþia apare ca mai modestã; astfel, 
bãrbaþii dau copilului sângele gros, femeile sângele subþire. Dacã sângele celor 
douã sexe ar avea aceiaşi valoare, urmaşul întemeietorului ar avea jumãtate din 
sânge de la el, şi jumãtate de la mamã care are un alt strãmoş şi deci un alt sânge; 
la a doua generaþie, când din nou vine o femeie din afara grupului, ar avea doar 
un sfert din sângele strãmoşuilui pe linie bãrbãteascã; la a treia generaþie n-ar 
mai avea decât o optime din sângele strãmoşului pe linie bãrbãteascã, la a patra 
doar o şaisprezecime şi aşa mai departe. Cum sã mai poþi susþine atunci cã ai 
ca element dominant sângele strãmoşului pe linia masculinã fãrã sã introduci 
diferenþa dintre sângele femeii şi cel al bãrbatului? Totuşi, absurd pentru logicã, 
se afirmã în continuare persistenþa sângelui întemeietorului grupului, întrucât 
aşa se justificã coeziunea şi organizarea grupului social, numele lui, dreptul la 
anume proprietate şi dominaþia bãrbaþilor rãmaşi în grup.

C.B. – Pentru ce aceastã diferenþã?

P.H.S. – Diferenþa nu are nimic de-a face cu vreo credinþã ci cu necesitãþi 
sociale amintite mai sus; bãrbaþii, fizic mai puternici, şi-au impus vrerea de-a 
lungul timpului, acompaniând-o cu justificãri bazate pe credinþe3 sau pe fiziologii 
fanteziste. Cãsãtoria este în general virilocalã, femeia pleacã de la casa pãrinþilor şi 
se duce în cea a soþului. Sângele fiind legat de nume şi de proprietate s-ar crea o situaþie 
confuzã în care numele şi proprietãþile s-ar amesteca între ele. Închipuiþi-vã situaþia din 
trecut în care conflictele erau armate, violente, iar rãzbunãrile instituþionalizate, 
mã gândesc la vendeta. Dacã ar fi proprietãþile amestecate, prezenþa pe terenul unui 
grup al membrului unui alt grup cu care primul se aflã în conflict ar fi dezastruoasã. 
Situaþia pe care am întâlnit-o în Mani, peninsulã din sudul Peloponezului, este 
exemplarã în aceastã privinþã; acolo, regula exogamiei de neam este urmatã strict 

2  Stjefen Gjećov, Codice di Lek Dukagjini, ossia diritto consuetudinario delle montagne 
d’Albania, Roma, 1941.

3  Anisia Campos, Religiile, izvoare de subjugare a femeilor, Bucureşti, 2003.
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şi prevede cã nu te poþi cãsãtori cu un membru al propriului tãu neam. Regula este 
transgresatã într-un singur caz, atunci când într-o gospodãrie lipseşte un fiu şi una 
din fete trebuie sã rãmânã în gospodãria pãrinþilor şi sã se mãrite cu un bãrbat care 
vine în gospodãria tatãlui ei şi pe proprietatea lui4.

C.B. – Vroiam sã vã pun întrebarea legatã de aceastã absenþã; ce se întâmplã 
dacã într-o gospodãrie nu existã copii de sex masculin?

P.H.S. – În Mani, cu acordul întregului grup, se admite ca fata fãrã fraþi sã se 
cãsãtoreascã cu un membru al propriului ei neam identificat prin faptul cã poartã 
acelaşi patronim cu ea, patronim legat de strãmoşul întemeietor. Cu ştirea tuturor, 
în public, un membru al grupului anunþã cã va lua în cãsãtorie pe cutare fatã 
aparþinând aceluiaşi neam. Nimeni nu se opune întrucât apariþia unui strãin pe 
teritoriul grupului este plinã de ameninþãri pentru toþi; se trece deci peste regula 
urmatã obişnuit, a exogamiei de neam. Dar rãspunsul la întrebarea dumneavoastrã 
este mai complex, mã limitez la douã situaþii. Cea mai frecventã situaþie este 
aceia în care în gospodãria unde nu sunt bãieþi, o fiicã preia rolul fiului pentru 
o generaþie. Fiul trebuia sã transmitã urmaşilor numele, proprietatea şi sângele; 
cum el însã lipseşte, fata face acest lucru. Cãsãtoria devine din virilocalã una 
uxorilocalã şi soþul se instaleazã în gospodãria pãrinþilor fetei. In acest caz fata 
transmite numele, proprietatea şi, surprinzãtor, chiar şi sângele. Caracterul utopic 
al afirmaþiei cã sângele se transmite numai prin bãrbaþi devine aici evident, de 
necontestat. Ideea transmiterii sângelui numai prin bãrbaþi permite unei societãþi 
sã se structureze dar cum consangvinitatea este înþeleasã voit greşit, nu ea 
structureazã o societate ci ideea de consangvinitate. Merg mai departe şi spun cã 
noþiunea de consangvinitate indicã un fenomen biologic doar pentru biologie şi 
pentru medicinã; pentru ştiinþele sociale consagvinitatea este o noþiune socialã 
ce foloseşte arbitrar un element fiziologic, sângele. Ea este destinatã sã claseze 
membrii unui grup uman şi are la originã, ca justificare, utilitatea ei socialã. 

Adaug şi faptul cã, atunci când o fatã preia rolul unui frate, ea o face doar 
pentru o generaþie, întrucât la generaþia urmãtoare se revine la structura obişnuitã 
bazatã pe bãrbaþi. Un profesor italian a publicat un curs5 şi apoi o carte pe aceiaşi 
temã despre „matriarhat” în lumea slavã; de fapt nu este vorba de matriarhat ci doar 
de situaþii particulare în care într-o gospodãrie lipsesc fii de sex masculin. Dacã 
ar fi luat spre pildã cazurile în care în societatea noastrã se întâlnesc gospodãrii 
numai cu fete, fãrã fraþi, şi în care fata joacã rolul bãrbatului, ar fi putut face 
chiar o statisticã a matriarhatului românesc; în fapt ar fi fost numai o statisticã a 
gospodãriilor fãrã bãieþi. Cãsãtoria în care ginerele vine în casa fetei poartã în Þara 
Oltului un nume special, ginerire pe curte; slavii balcanici dau un nume special 
acestui ginere, domazet6; la greci am gãsit numele de soghambros. Situaþia acestui 
fel de ginere este inferioarã în comparaþie cu soþul care primeşte soþia în casa lui 

4  John N. Andromedas, The Inner Maniat Community Type; a Study of the Local Community’s 
Changing Articulation with Society; Dissertation Abstracts, 27 B, Ann Arbor, 1966.

5  Evel Gasparini, Il matriarcato slavo. Antropologia culturale dei protoslavi, Florenþa, 1973.
6  Fedor Demelić, Le droit coutumier des Slaves mćridionaux, Paris, 1876.
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şi nu invers. Ginerele venit în casa fetei vine de fapt în gospodãria tatãlui fetei 
şi preia numele gospodãriei acestui pãrinte care n-are fii; cãsãtoria este în fapt 
una patri-viri-localã. Ginerele transmite în acest caz nu numele şi proprietatea 
pãrinþilor lui ci, absurd, şi sângele pãrinþilor soþiei. Situaþii de acest gen pot fi 
urmãrite departe în timp; codul lui Manu spre pildã nu numai cã le aminteşte, dar 
le reglementeazã amãnunþit şi le justificã7. Singurii din Europa care fac excepþie şi 
care nu admit niciodatã ca o fatã sã ia locul unui fiu sunt triburile albaneze; acolo, 
regula transmiterii prin bãrbaþi a sângelui, numelui şi proprietãþii este absolutã; 
dacã într-o gospodãrie nu existã un fiu, ea este preluatã de cea mai apropiatã 
rudã agnaticã (prin bãrbaþi) şi îşi schimbã numele luându-l pe acela al noului 
proprietar; acesta din urmã cãsãtoreşte fetele trãitoare în acea gospodãrie şi apoi 
rãmâne proprietar absolut al gospodãriei.

C.B. – Genealogiile tribale bazate pe bãrbaþi, sunt strict supraveghiate întrucât 
se leagã de aspecte esenþiale ale vieþii sociale cum ar fi proprietatea; ele sunt deci 
adevãrate?

P.H.S. - Deschideþi o problemã adesea discutatã şi în care din pãcate credinþele 
populare ale trecutului au fost luate drept literã de Evanghelie de cãtre unii savanþi 
moderni. N-am sã citez nume dar sunt şi la noi oameni care cred cã strãmoşul 
eponim (care dã numele) al unui sat este cu adevãrat strãmoşul unic al întregului 
sat. Ideia cã un om se aşazã de unul singur în pustie, oriunde, şi dã naştere tot 
de unul singur la un sat este absurdã, o absurditate sociologicã. Dacã analizãm 
traseele vechilor delimitãri dintre sate vedem cã ele rezultã dintr-o gândire logicã 
suprasãteascã, expresie a unor formaþiuni politice suprasãteşti care desigur n-au 
aşezat indivizi izolaþi pe suprafeþe enorme de teren, inutile pentru viaþa unui 
singur om, dar întru totul utile pentru un sat. Geograful croat Jovan Cvijić, excelent 
cunoscãtor al Peninsulei Balcanice, punea în luminã în constituirea triburilor 
elementul asocierilor8. Ceea ce intereseazã însã în discuþia noastrã este faptul cã 
odatã ce un trib primeşte un grup strãin îi acordã un loc pe proprietãþile tribului, în 
cimitirul tribului şi mai ales în structura lui genealogicã bazatã pe consangvinitate. 
Grupurile care se uneau deveneau deci ca adevãrate rude de sânge, ipotezã falsã 
care nu putea fi evitatã, ea integrându-se în logica generalã de organizare a tribului. 
Am regãsit situaþii asemãnãtoare în documentele Florenþei din secolele XII-XII; 
familii strãine una de alta care se instalau într-un acelaşi turn de apãrare, fiecare 
la un alt etaj, încheiau un contract prin care îşi asumau unele faþã de altele 
obligaþii identice cu cele ale unor grupuri înrudite prin sânge. Aşezaþi laolaltã, nu 
cunoşteau un alt sistem mai bun pentru a supravieþui decât folosind elementele 
obişnuite ale societãþii lor. Moşnenii Câmpulungului muntenesc aflaþi în proces 
îşi plãtesc avocatul acordându-i un „bãtrân”, adicã o suprafaþã de teren, bãtrân 
rudã cu ceilalþi bãtrâni ai aşezãrii; toþi locuitorii oraşului erau clasaþi într-un bãtrân 
sau într-altul. C. C. Giurescu publicã un document care aratã cum se structurau 
la începutul secolului al 19-lea locuitorii oraşului Odobeşti; toþi erau clasaþi pe 
„bâtrîni”, noþiune ce desemneazã pãrþi din moşie dar care ne trimete şi spre ideile 

7  Lois de Manou, Paris, 1978.
8  La Péninsule Balkanique. Gèographie humaine, Paris, 1918.
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trecutului care afirma cã cei instalaþi pe anume bãtrân descind din acela bãtrân.. 
Este evident cã fiecare „bãtrân” cuprinde grupuri înrudite dar şi altele strãine9. 
Ideia unor bãtrâni originari stãruie deci şi în societãþile care se depãrteazã de 
formele de viaþã ale trecutului, dar suntem departe de structurarea tribalã bazatã 
pe consangvinitate. Putem afirma, ca o regulã ce se repetã în multe locuri, cã orice 
persoanã sau grup strãin care doreşte sã fie primit într-o societate trebuie sã se 
integreze modului de viaþã şi de gândire al acelei societãþi.

C.B. – Existã asemãnãri între situaþia existentã în lumea româneascã şi cea pe 
care aþi descris-o pentru o societate tribalã? 

P.H.S. - Desigur, apar evidente asemãnãri, dar numai asemãnãri, supravieþuiri, 
ecouri slabe ale ideilor şi realitãþilor vechilor societãþi10. Societatea româneascã 
s-a desprins de mult de faza tribalã, nu se ştie bine când şi nici nu ştim cum 
anume erau organizate aceste triburi, fazã prin care au trecut mai toate populaþiile 
europene. Formaþiile ce amintesc cel mai bine structurile tribale sunt „þãrile”, 
începând cu cele trei „republici” amintite de Cantemir. Cele mai bine cunoscute 
þãri cu þãrani liberi, organizaþi în formaþiuni sociale supra-sãteşti, sunt cele din 
ocolul Câmpulungului şi din Þara Vrancei; cea din urmã þarã a rezistat mai 
îndelungat şi a permis sociologilor sã studieze pe viu fenomene sociale descrise în 
documentele noastre din secolele trecute ale evului mediu timpuriu11. Astfel, ideia 
descinderii dintr-un strãmoş comun se regãseşte adesea în satele sau chiar şi în 
oraşele noastre. Astfel, strãmoşul Bucur este la origina numelui „bucureştilor”, (ca 
şi cum am spune popeştilor – urmaşii lui Popa, sau ioneştilor – urmaşii lui Ion etc) 
adicã celor ce se trag din Bucur. Astãzi locuitorii oraşului nu mai sunt „bucureştii” 
ci „bucureştenii”, nume la care sensul antic, originar, desemnând rudenia unor 
oameni ce descind dintr-un strãmoş comun s-a şters şi care înseamnã numai 
locuitorii oraşului Bucureşti. Parcurgând prima oarã paginile cãlãtoriei prin Þãrile 
Române ale lui Evlia Celebi12 mã miram de insistenþa cu care dorea sã gãseascã 
strãmoşul comun al fiecãrei aşezãri; venit dintr-o regiune unde aceste legende erau 
încã vii, el le cãuta şi la noi peste tot.

Legenda unicã pe care o cunosc la noi şi care priveşte o formaþie suprasãteascã 
este cea a Þãrii Vrancei; ea ne spune cã Baba Vrâncioaia cu cei 7 fii ai ei sunt la 
origina satelor locale. Aceastã credinþã, care întãreşte convingerea vrâncenilor cã 
au acelaşi sânge fiindcã se trag din strãmoşi comuni, se menþinea vie în cugetul lor 
chiar şi în anii treizeci ai secolului trecut. Deosebirea dintre situaþia de la noi şi cea 
a unei societãþi tribale este cã acolo, de la strãmoşul comun şi pânã la cel din urmã 
membru al tribului, fiecare ştie bine în ce fratrie şi în ce neam se aflã, cunoaşterea 

9  C. C. Giurescu, Istoricul podgoriei Odobeştilor. Din cele mai vechi timpuri şi pânã la 1918, 
Bucureşti, 1969.

10  Paul H. Stahl, „Întâietatea unitãþilor sociale”, în Identitate naþionalã şi spirit european. 
Academicianul Dan Berindei la 80 de ani, Bucureşti, 2003.

11  H. H. Stahl, Nerej, un village d’une région archaïque, Bucureşti, 3 vol., 1939.
12  Cãlãtori strãini despre Þãrile Române, vol. VI, Bucureşti, 1976, („Evlia Celebi”, îngrijit de 

Mustafa Ali Mehmet).
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aceasta fiind confirmatã şi întãritã de numele de grup pe care îl poartã13. Ştiind 
unde este situat prin consagvinitate, ştie unde îi sunt proprietãþile, unde va fi 
îngropat, cu cine are voie sau nu sã se cãsãtoreascã, alãturi de cine participã la 
rãzboi sau la sãrbãtori. Structura bazatã pe ideia de sânge se regãseşte în ansamblul 
sectoarelor vieþii sociale a grupului. La noi strãmoşul comun este o legendã care nu 
mai claseazã în sub-grupe strict delimitate şi care nu merge de la strãmoş pânã la 
cel mai depãrtat urmaş14. In Þara Vrancei legenda se opreşte la nivelul satului, ştim 
care din feciorii Babei Vrâncioaia a înfiinþat cutare sau cutare sat şi atât, legenda 
nu merge mai departe15.

Din cele spuse mai sus despre felul în care este definit sângele, fel ce caracterizeazã 
în general Europa trecutului, îmi permit sã trag o primã concluzie: pentru ştiinþele 
sociale rudenia de sânge nu este o realitate biologicã ci una socialã, o ideie despre 
rudenia de sânge, ideie necesarã pentru a reglementa probleme sociale16.

C.B. – Spuneaþi cã rudenia de sânge apropiatã împiedicã o cãsãtorie. Ce 
înseamnã apropiat? Şi de ce împiedicã o cãsãtorie?

P.H.S – Îmi puneþi o întrebare dificilã care nu are un rãspuns ce poate fi 
acceptat cu uşurinþã, dar în lipsã de altceva... Ce înseamnã apropiat? Ar fi uşor de 
rãspuns dacã n-ar fi greu. Sã luãm limitele rudeniei aşa cum sunt scrise de bisericã. 
Dupã Pravila lui Matei Basarab trebuie sã treci de gradul al 7-lea de rudenie de 
sânge pentru a te cãsãtori cu cineva. Cum se calculeazã? Se începe de la o persoanã 
din ultima generaþie (cea mai tânãrã) şi se urcã în sus la pãrinþi - 1, la bunici – 2, 
la strãbunici - 3, apoi se coboarã la fratele bunicului (care descinde din aceiaşi 
strãbunici) – 4, apoi la nivelul vãrului primar – 5, la nivelul vãrului de al doilea – 6 
şi apoi la copiii lui – 7. Între numãrul 1 şi 7 cãsãtoria nu e posibilã, dar între copiii 
numãrului 1 şi numãrul 7 ea devine posibilã întrucît suntem la gradul 8, şi la a 5-a 
generaþie. Adaug cã uneori vechile legi interziceau pînã la gradul 9, deci cãsãtoria 
devenea posibilã doar la a 6-a generaþie. În unele perioade, în occidentul european, 
gradul 7 de distanþã a rudeniei de sânge era calculat pe generaþie, trebuia sã treci de 
generaþia 7-a. Vedeþi ce dificil era sã-þi gãseşti un partener? Nu mai vorbesc de cît 
de greu este sã ştii dacã cineva îþi este sau nu rudã dupã trecerea a 7 generaþii, adicã 
dupã cel puþin 150 de ani. Am lucrat pe o vale din nordul Italiei, Val di Tartano, 
vale izolatã şi în care cãsãtoriile respectau endogamia de vale, care te obligã sã-þi 
cauþi perechea numai printre locuitorii vãii. Cum cei doi preoþi locali (erau douã 
parohii) notau în registre toate naşterile, cãsãtoriile, înmormântãrile, ei ştiau ce 
cãsãtorie este posibilã dupã cercetãri în registrele parohiei. Acest fel de calcule 
sunt greu de efectuat în regiunile unde nu existau în trecut registre parohiale. Şi 
dacã adãugãm cã la interdicþiile ridicate de rudenia de sânge se adaugã cele legate 

13  Rrok Zoizi, „Survivances de l’ordre du fis dans quelques micro-régions de l’Albanie”. În 
La conférence nationale des études ethnographiques, Tirana, 1977.

14  Henri H. Stahl, Contribuþii la studiul satelor devãlmaşe româneşti, ediþia doua, Vol. I, 
Bucureşti, 1998, capitolul „Teoria greşitã a ‚eroului eponim fundator de sate ”.

15  Paul H, Stahl, Cum s-a stins Þara Vrancei, Bucureşti, 2003, capitolul „Mici monografii”.
16  Paul H. Stahl, „La consanguinite fictive. Quelques exemples balkaniques”, în Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 14, Milano, 1985.
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de cãsãtoriile anterioare şi de nãşie, înþelegem ce probleme greu de rezolvat creiazã 
regulile bisericeşti. Conciliul catolic de la Trento, dându-şi seama de dificultãþile 
provocate de rudenia de sânge şi nu numai, a modificat regulile reducând distanþa 
rudeniei. Chiar şi aşa, societatea din Val Tartano (din secolele XVII-XIX pe care am 
lucrat) a fãcut inevitabilã situaþia în care mai bine de jumãtate din cãsãtorii s-au 
încheiat cu cereri de dispensã adresate episcopatului regiunii Valtellina, întrucât 
era greu sau imposibil sã gãseşti un partener la o distanþã de rudenie acceptatã de 
Bisericã17. De exemplu, pentru perioada cuprinsã între 1753 şi 1775, am gãsit cã 
70,4% din cãsãtorii s-au fãcut cu dispensã.

C.B. – Distanþa rudeniei de sânge a evoluat şi în alte locuri?

P.H.S. – A evoluat peste tot şi totdeauna în sensul diminuãrii acestei distanþe. 
Astãzi mai peste tot legea publicatã de jurişti limiteazã distanþa rudeniei de sânge 
la gradul 5, adicã verii primari nu se pot cãsãtori între ei, dar unul din veri şi 
copilul celuilalt pot.

C.B. – Nu se cunosc cazuri de rudenie încã mai apropiatã care sã nu împiedice 
o cãsãtorie?

P.H.S. – Am sã citez una musulmanã devenitã regulã, devenitã chiar un obicei 
în anumite regiuni cu populaþie musulmanã. Cazul ne intereseazã şi pentru cele 
spuse mai sus în legãturã cu deosebirea dintre femei şi bãrbaþi. Mahomet s-a cãsãtorit 
cu vara lui primarã, dar nu cu oricare. El a luat o varã primarã rudã cu el dar din 
neamul mamei lui, adicã de acolo unde rudenia este mai slabã întrucât trece prin 
femei. Aceastã cãsãtorie este permisã, în acelaşi timp în care se interzice cãsãtoria 
cu o varã primarã aleasã în neamul tatãlui, adicã înruditã pe linie masculinã. În 
regiunile centrale ale Turciei, cele mai tradiþionale, se practicã frecvent cãsãtoria 
cu vara primarã din partea mamei.

C.B. – Cum se justificã interzicerea cãsãtoriilor prin distanþa rudeniei de sânge 
şi cum se explicã variaþia acestei distanþe?  

P.H.S. – Nu cunosc o justificare clarã ci doar una confuzã dar care se repetã 
insistent. Modern se spune cã ştiinþa ar arãta cã o cãsãtorie între rude consangvine 
apropiate duce la degenerarea speciei, şi cã studii fãcute pe animale o dovedesc. 
Aşa sã fie şi tot nu e un rãspuns pentru trecut, când nimic din cele ştiute astãzi de 
ştiinþã nu se cunoşteau. Prima întrebare este de ce 9? Apoi, de ce se trece la 7? Şi de 
ce se merge şi mai aproape? Nu mã pot opri sã nu constat cã distanþa care a durat 
cel mai mult este cea legatã de 7, şi cã 7 este un numãr care structureazã multe din 
aspectele vieþii sociale, el este ceea ce numesc un model numeric. Îl regãsim spre 
pildã la împãrþirea timpului, sãptãmâna are 7 zile. Acest numãr structureazã chiar 
şi viaþa socialã18, atât de mare este puterea lui asupra gândirii. Revin la afirmaþia de 

17  Dario Benetti şi Paul H. Stahl, Le radici di una valle alpina. Antropologiqa storica e sociale 
della Val Tartano, capitolul „Il matrimonio”, Sondrio, 1995. 

18  P.H.Stahl, „Les sept lignages, structures sociales archaïques et modèles numériques”, în 
Etudes et documents balkaniques et méditerranéens, Paris, 22, 2000.
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mai sus, şi spun cã ideia de 7 este cea care s-a impus, numãr rezultat din astrologia 
antichitãþii, astrologie bazatã pe credinþe cu mare putere în religie şi în viaþa socialã. 
Baba Vrâncioaia avea 7 fii; Saşii numeau Transilvania „Siebenburgen” – şapte oraşe, 
şi istoria transilvãneanã ne oferã şi alte situaþii sociale structurate de numãrul 7.

C.B. – Existã şi aci o deosebire faþã de societatea tribalã?

P.H.S. – Da. Dacã distanþa de rudenie de sânge se opreşte pentru bisericã la 
un anume punct, punct care variazã, pentru albanezi spre pildã rudenia de sânge 
merge la infinit, nu se şterge niciodatã, membrul unui trib îşi cautã soþie în alt trib. 
În acelaşi timp în care se extinde aria interdicþiei rudeniei de sânge, se ignoreazã 
o altã interdicþie a bisericii. Spre pildã, un X ia o nevastã dintr-o familie anume; 
pentru bisericã şi X şi fraþii lui au devenit rude cu familia fetei şi nu se mai pot 
cãsãtori între ei. În practicã, se cunosc cazuri în societãþi musulmane (albanezã sau 
bosniacã spre pildã) în care fratele lui X nu þine seama de regula bisericii întrucât 
regulile lui tribale nu i-o interzic şi se cãsãtoreşte cu sora nevestei fratelui lui. Nu 
insist asupra problemei conflictului dintre regulile tribale şi cele religioase atunci 
când trateazã o problemã comunã precum este cãsãtoria, dar problema conflictelor 
iscate de nepotrivirile dintre cele douã feluri de viaþã sunt numeroase, iar studiul 
lor este deosebit de interesant pentru sociologie, etnologie, antropologie socialã.

C.B. – Cum se justificã aceste interdicþii bazate pe rudenia de sânge?

P.H.S. – Se invocã una singurã, pentru toate felurile de rudenie şi nu numai 
cea de sânge: ele sunt toate considerate ca piedici la o cãsãtorie pentru cã dau 
naştere la „sânge amestecat”. Afirmaþia este absurdã spre pildã atunci când vorbim 
de nãşie. Sã tragem şi aici o concluzie: rudenia de sânge este universal cunoscutã 
şi respectatã şi ea dã peste tot naştere la interdicþii pentru cãsãtorie, dar motivele 
rãmân neclare peste tot. Putem greu gãsi explicaþii dar putem dimpotrivã identifica 
numeroase consecinþe şi implicaþii ale rudeniei de sânge. Ele meritã sã fie cunoscute 
întrucât şi ele structureazã societatea. Parcugerea documentelor patriarhiei din 
Constantinopol este pasionantã iar felul în care autoritãþile religioase analizeazã 
în general problemele rudeniei aratã cã le cunoşteau tot atât de bine ca cel mai 
avertizat dintre etnologii sau sociologii actuali. Ansamblul rudeniei aşa cum este 
gândit de patriarhia constantinopolitanã constituie un sistem bine organizat, 
complex, care are o structurã logicã din momentul în care au fost fixate premizele 
originare. Acest sistem de rudenie a fost important pentru trecutul societãþii şi al 
ideilor creştine iar contactul dintre realitãþile sociale şi problemele religioase dau 
în permanenþã naştere unor probleme sociale de mare interes şi care privesc viaþa 
economicã, rudenia, politica, credinþele.

C.B. – Aþi citat mai ales societatea tribalã albanezã aşa cum a funcþionat ea 
în ultimele douã secole. Gãsim mai timpuriu în istorie noþiunea rudeniei de sânge 
structurantã? sau cifra 7 structurând rudenia?

P.H.S. - Le gãsim frecvent. Nu pot face aici o dezvoltare a problemei dar citez 
totuşi câteva cazuri bine cunoscute. Sã începem spre pildã cu cele mai depãrtate 
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şi explicit prezentate, legile lui Manu. Discutând obligaþia şefului unei familii de 
a face sacrificii în onoarea strãmoşilor masculini, aflãm cã el trebuie trebuie sã 
sacrifice tatãlui, tatãl tatãlui, tatãl tatãlui tatãlui, şi în continuare din tatã în tatã 
pe încã 3 generaþii. Între primii trei şi urmãtorii trei apar diferenþe în modul de a 
oferi sacrificiile, din cauza distanþei mai mari de consangvinitate. Ceea ce reþin 
aici este cã grupul înrudit este format din cel ce oferã sacrificiul şi 6 strãmoşi, 
deci în total 7 generaþii. Avem deci într-un fel schema sãptãmânii compuse tot 
din 1 (duminica, zi sacrã) plus 6 (zilele lucrãtoare ale sãptãmânii). Dacã observãm 
societãþi mai recente de pe continentul european exemplele sunt numeroase; 
amintesc spre pildã douã lucrãri publicate de istorici englezi. Prima este semnatã 
de Frederic Seebohm care publicã la sfârşitul celui de al 19-lea secol o lucrare 
devenitã un clasic al problemei; el analizeazã societatea din Wales în evul mediu 
şi afirmã importanþa rudeniei de sânge19. Un strãin spre pildã devine membru al 
grupului dupã 9 generaþii, dar distanþa se scurteazã dacã se cãsãtoreşte cu o femeie 
aparþinând deja acelui grup. Numeroase criterii şi justificãri arhaice amãnunþesc 
situaþia. Iar Bertha Surtees Phillpotts20 ia pe rând formaþiile tribale (clanice) ale 
popoarelor germanice punând laolaltã criterii care toate duc la confirmarea şi 
delimitarea rudeniei bazate pe consangvinitate. Principiul pe care l-am evocat în 
repetate rânduri este confirmat peste tot.

C.B. – Aþi insistat în mai multe rânduri asupra situaþiei defavorizate, inferioare 
a femeilor în sistemul de rudenie. Ea se regãseşte în alte domenii?

P.H.S. – Vorbind despre sânge te gândeşti în primul rând la rudenie, dar n-am 
putut evoca rudenia fãrã sã amintesc şi deosebirea dintre bãrbaþi şi femei în aceastã 
privinþã. Acesta este însã punctul de plecare pentru a organiza structura întregii 
societãþi şi, tot atât de important, structura proprietãþii. Din moment ce proprietatea 
este legatã de rudenia de sânge, este evident cã favorizând prin rudenie bãrbaþii, 
ei vor fi favorizaþi în domeniul proprietãþii. Diferenþa se regãseşte aproape peste 
tot în Europa, cu douã excepþii – vor fi mai multe dar nu le cunosc. Ambele 
cazuri pun în luminã importanþa unui alt aspect legat de corpul omenesc, anume 
ordinea naşterii. Unul priveşte Europa orientalã; în câteva insule greceşti existã 
o diferenþã între primii nãscuþi şi urmãtorii. Primul nãscut bãrbat - X primeşte 
totalitatea proprietãþii tatãlui sãu, de asemenea prim nãscut, care a primit-o de 
la bunicul lui X, şi el prim nãscut şi aşa mai departe. Prima nãscutã - Z primeşte 
totalitatea patrimoniului mamei ei primã nãscutã, care a primit-o de la bunica ei şi 
ea prim nãscutã, şi aşa mai departe. Deci douã feluri de proprietãþi, una masculinã, 
alta femininã, care se transmit fãrã a se împãrþi de la o generaþie la alta. Întregul 
sistem social se bazeazã pe o logicã complicatã în care ordinea naşterii, numele şi 
proprietatea se strãduiesc sã pãstreze neschimbatã schema iniþialã a cãrei origine 

19  The Tribal System in Wales, Londra, 1895. „No one who did not belong to a kindred could 
be a member of the tribe, which was, in fact, a bundle of Welsh kindreds”. Pe marginea 
paginii el adaugã „The distinction one of blood” şi mai jos „in South Wales strangers 
become Cymry at ninth generation” , „or by marriage at fourth” (p. 55).

20  Kindred and Clan in the Middle Ages and After. A Study in the Sociology of Teutonic Races; 
Cambridge, 1913.
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nu se cunoaşte. Este una din cele mai complicate logici sociale, apropiindu-se prin 
complicaþia ei de sistemele de rudenie întâlnite în societãþile primitive21.

În Europa occidentalã (sudul Franþei, Pirineii, nordul Spaniei) gãsim de 
asemenea o structurã socialã în care proprietatea nu se împarte; primul nãscut 
primeşte de la un tatã prim nãscut proprietatea în integralitate. O deosebire apare; 
cel mai adesea primul nãscut bãiat primeşte totul, dar în regiunea Bascilor o 
primeşte primul nãscut indiferent de sex; acolo funcþioneazã un drept absolut de 
primogeniturã. Deci odatã avem „primogeniturã + sexul M + proprietatea”, a doua 
oarã numai „primogeniturã + proprietate”. 

Tema proprietãþii şi diferenþele dintre bãrbaþi şi femei este o temã vastã, nu 
o putem prezenta aici, am ales o singurã situaþie, aceia a rolului primogeniturii 
legat de proprietate. Dacã aceste douã exemple privesc lumea þãrãneascã, trebuie 
adãugat cã şi în lumea nobilimii occidentale funcþiona dreptul de primogeniturã. 
S-a spus spre pildã cã imperiul britanic a fost creiat de cadeþi care, neavând dreptul 
la proprietate, s-au orientat spre cariera militarã; desigur, afirmaþia este doar în 
parte adevãratã22.

C.B. – Diferenþa bãrbaþi-femei se regãseşte şi în alte domenii?

P.H.S – Aş cita imensul domeniu al religiei şi magiei. Las deoparte magia 
cea mai rãspânditã, magia casnicã, în care rolul femeii este cunoscut. Mã opresc 
la un aspect care ne retrimete spre problema sângelui. În lumea creştinã, în cea 
musulmanã, în cea iudaicã preoþii sunt bãrbaþi. Vedeþi ce discuþii stârnesc în 
Anglia încercãrile unor medii protestante de a instala femei în funcþia de preot. 
Sângele este considerat în general curat, legat de viaþã, de suflet; musulmanul mort 
pe câmpul de luptã şi care are corpul însângerat nu mai este spãlat, ci înmormântat 
aşa cum este, sângele l-a curãþat. Dar numai sângele ce pãrãseşte un corp prin tãiere 
este pur.

C.B. – Existã şi sânge impur?

P.H.S. - Este un sânge care spurcã şi care atât în conştiinþa oamenilor, în 
credinþele lor, cât şi în regulile bisericii determinã anumite comportamente. 
Exemplul clasic şi care a dat naştere la o vastã literaturã ce atinge întreaga omenire, 
este sângele indispoziþiei pierdut lunar de femei în perioada cât sunt fertile. Sângele 
ca şi lichidul pierdut de o femeie la naştere spurcã, ideie care şi de data aceastã 
este împãrtãşitã de credinþele populare şi de bisericã; femeia este impurã timp de 
40 de zile, ea nu poate sã intre într-o bisericã, aşa cum nu are voie nici când este 
indispusã. Dupã naştere şi trecerea celor 40 de zile trebuie fãcutã o rugãciune 
de curãþire şi numai dupã aceea femeia intrã normal într-un lãcaş de cult. Se pot 
cita şi tot felul de superstiþii legate de pregãtirea mâncãrii şi indispoziþia femeii. 

21  Sophie Capetanakis, Parenté et organisation sociale à Elymbos, de Karpathos, Paris, 1979 
(thèse de doctorat manuscrite).

22  Gheorghe Siseştean prezintã aceste aspecte într’o lucrare interesantã intitulatã 
Antropologia şi sociologia sacrului (Zalãu, 2002), capitolul ”Masculinul şi femininul în 
societãþile tradiþionale ale Europei orientale”.
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O bisericã trebuie curãþatã, mãturatã. Aceastã treabã o fac femeile, care curãþã şi 
absida principalã, spaþiul cel mai sacru, acolo unde se aflã altarul. În altar nu 
poate mãtura decât o femeie care a fost „iertatã”, adicã este în vârstã şi nu mai este 
indispusã. Bisericile maramureşene pãstreazã pânã astãzi deosebirea dintre spaþiul 
naosului, mai sacru, rezervat bãrbaþilor, şi cel al pronaosului rezervat femeilor; 
acestea nu intrã în naos decât la terminarea slujbei religioase pentru a se împãrtãşi. 
De altfel, pronaosul poartã numirea localã de „biserica femeilor”. Îmi amintesc 
de o femeie din Gorj care plângea şi despre care fata ei îmi explica „deşi nu mai 
este femeie, bãrbatul nu o lasã în pace şi chiar a necinstit-o”; plângea de necaz 
cã fusese „ruşinatã” deşi nu mai era femeie (nu mai era fertilã). Dacã examinãm 
organizarea bisericii în ansamblul ei, cu preoþi şi cãlugãri, întâlnim o structurã în 
care deosebirea femei-bãrbaþi apare statornic.

C.B. – Biserica impune în anumite perioade ale anului respectarea postului. 
Ştiu cã primul aliment care se interzice este carnea. Sângele intervine în vreun fel?

P.H.S. – Intervine determinant. Se interzice mai întâi consumarea carnii 
animalelor cu sânge cald, apoi produsele acestor animale (ouãle, laptele, brânza), 
se interzic apoi animalele cu sânge rece; rãmân libere la consum animele fãrã sânge 
(caracatiþa spre pildã sau racii), rãmân libere şi produsele animalelor cu sînge rece 
(icrele spre pildã). Întâlnim aici o distincþie care socialmente nu are vreun rol, 
acea dintre sângele rece şi cald, dar religios este determinantã pentru organizarea 
postului. 

C.B. – Aþi amintit la început şi etapele vieþii corpului, naştere şi moarte. Şi acolo 
gãsim deosebiri legate de sex?

P.H.S. – Întreaga noastrã discuþie a fost legatã de sânge, corect spus de ideia 
de sânge. Am sã mã opresc şi de data aceasta la un aspect care, legat de moarte, ne 
conduce iar la ideia de sânge. Personajele mitice care vin sã ia sufletul poartã toate 
în mânã un instrument tãios; arhanghelul are o sabie în mânã, aşa este reprezentat 
peste tot în pictura bisericeascã. La acest element cunoscut de bisericã credinþele şi 
practicile populare adaugã elemente care þin de bunul simþ legat de viaþa concretã. 
Din moment ce arhanghelul vine cu sabia, el taie sufletul pentru a-l despãrþi de 
corp. Tãierea face ca sângele sã sarã şi sã se rãspândeascã în jur. Ne aflãm astfel 
într-o situaþie care aminteşte întru totul un sacrificiu animal; un sacrificator 
bãrbat taie capul victimei iar sângele este pierdut pentru oameni. Moartea umanã, 
situatã în acest cadru de credinþe, apare asemeni unui sacrificiu în care intervin 
„un personaj masculin - un obiect tãios – şi sângele”; aceste elemente însoþesc 
moartea şi plecarea sufletului. Consecinþa acestei credinþe este cã oamenii curãþã 
casa, odaia în care a murit cineva; în insula Andros se curãþã casa şi se spalã tot, 
farfurii, tacâmuri, haine, pentru cã sângele a sãrit peste tot. 

Îmi amintesc din copilãrie cã vedeam câte o femeie instalatã la poartã, cu o 
gãinã într-o mânã şi un cuþit în alta, care aştepta sã treacã un bãrbat sã taie capul 
gãinii, cã ea nu avea voie sã o facã. Pânã astãzi la credincioşii islamici şi mozaici 
sacrificarea animalelor este o treabã de bãrbat, aşa o cere explicit religia.
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C.B. – Poate trebuia sã vã pun aceastã întrebare atunci când vorbeam despre 
societãþile tribale, dar cred cã o pot pune şi în legãturã cu moartea. Rãzbunarea, în 
forma ei instituþionalizatã a vendetei, are vreo legãturã cu sângele?

P.H.S. – Dacã ne oprim la acest capitol tema sângelui se poate dezvolta mult 
şi nu e cazul sã o facem acuma; el atinge nu numai relaþiile dintre douã unitãþi 
sociale ci şi credinþele legate de sânge. Amintesc doar faptul cã întreg vocabularul 
de bazã al vendettei este bazat pe sânge; „mi-a luat un sânge”, sau „îmi datoreazã un 
sânge”, sau „neamurile noastre sunt în sânge”, expresii comune pentru ansamblul 
regiunilor unde se practicã încã vendetta. Englezii numesc vendetta „bloodfeud”, 
sârbii „krvna osveta”, francezii „vengeance du sang”, germanii „Blutrache”, toate 
numiri legate de cuvântul „sânge” .

C.B. – Apare şi aici o deosebire între sângele feminin şi cel masculin?

P.H.S. – Nu poate sã aparã. Nu poate pentru cã vendetta nu priveşte femeile ci 
bãrbaþii. Femeile sunt excluse din rãzbunãri atunci când regulile ei sunt respectate. 
Sunt situaþii când femeile pot fi incluse într-o rãzbunare; spre pildã soþul care îşi 
surprinde soþia în timp ce îl înşealã poate sã o ucidã, dar trebuie sã ucidã în acelaşi 
timp şi pe cel cu care îl înşealã, altfel intrã în vendeta cu familia fetei, iar dacã ar 
ucide numai bãrbatul ar intra în vendetta cu familia bãrbatului. Femeia care îşi 
ucide bãrbatul trebuie ucisã de propriile ei rude, altfel familia ei de originã intrã în 
vendetta cu familia soþului. Se adoptã deci o formulã care stabileşte egalitatea şi 
în care nici una din pãrþi nu poate spune cã cineva îi datoreazã un sânge. Margaret 
Hasluck descrie bine situaþiile de vendetã „apropiatã”, între rude23. Se cunosc 
scene în care rãzboinicii unui trib din Montenegro în luptã cu rãzboinicii altui trib, 
atacã punând înaintea lor ca scut o femeie; şi ca sã nu se creieze confuzie, se spune 
cã desveleau pieptul femeii ca sã se vadã de departe cã „scutul” este o femeie. 
Astfel cei din faþã nu pot trage de teamã sã rãneascã femeia şi atacatorii avanseazã.

*
Dacã punem laolaltã cele spuse pânã aici vedem cã: a) sângele este definit şi 

explicat diferit de cãtre ştiinþa modernã, de religie sau de credinþele populare; b) cã 
are un rol deosebit în societãþile tribale şi cele care le-au urmat în timp; c) cã este un 
element de rudenie esenþial, cu rãspândire universalã, care dã naştere la o distanþã 
de rudenie a cãrei întindere variazã în timp, permiþând sau interzicând cãsãtoriile; 
d) cã serveşte la justificarea drepturilor de proprietate, e) cã structureazã social şi 
religios societatea; f) cã se asociazã frecvent cu alte elemente ale corpului omenesc 
(sex, vârstã) pentru a stabili reguli de viaþã; g) cã este legat de credinþe importante; 
h) cã poate face ca o persoanã sã fie curatã sau spurcatã. 

Fiecare din aspectele evocate mai înainte poate fi larg desvoltat. Ce trebuie 
sã reþinem este faptul cã, în societãþile trecutului mai ales, el nu este privit mai 
niciodatã ca un simplu element fiziologic, material, ci este asociat cu un întreg 
sistem de gândire care îi atribuie însuşiri materiale şi însuşiri spirituale şi îi 
defineşte funcþia socialã şi religioasã.

23  The Unwritten Law in Albania, Cambridge, 1954.


