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Ca un ecou al tezelor clasice ale lui Marshall Sahlins1 despre caracterul inerent al culturii în 
raport cu procesele de ordin biologic sau economic, argumentul de bază al cărţii de faţă este cel de a 
înţelege rudenia ca o reciprocitate a existenţei (mutuality of being), într-o încercare de transcendere a 
„substratului biologic-corporal” din ontologia euro-americană, cu a sa terminologie (antropologică) 
despre „procreare, filiaţie şi descendenţă”. Spre a ilustra acest lucru, autorul îşi împarte lucrarea în 
două secţiuni distincte şi complementare, în termeni de „ceea ce este rudenia–cultură” (p. 1–61), şi 
„ceea ce rudenia nu este – biologie” (p. 62–89).  

Potrivit lui Sahlins, „categoriile de rudenie nu sunt reprezentări sau extinderi metaforice ale 
relaţiilor din naştere; dacă naşterea este să însemne ceva [din acest punct de vedere], atunci ea este o 
metaforă a relaţiilor de rudenie” (p. IX). Ca atare, înrudirea este deopotrivă recognoscibilă în cazurile 
de „ignorare a paternităţii şi asociere cu concepţii despre strămoşi, zei, spirite ale timpurilor originare 
[sau cu] potenţa inamicilor” (la insularii din Trobriand, p. 4), „transsubstanţieri ale strămoşilor [...] cu 
o geneză telurică” (la nativii Iñupiat din Alaska de Nord, p. 6), „plante zămislite de femeile din 
[ţinuturile] amazoniene sau din Noua Caledonie, ce le cultivă, sau animale din Siberia sau din 
Amazonia, ce sunt rude, prin afinitate, cu bărbaţii ce le vânează” (p. 30) etc. 

Spre a-şi susţine punctul de vedere, autorul urmează referinţe clasice ale criticii împotriva 
rudeniei-cum-consangvinitate, ca în situaţia explicării înrudirii prin fapte sociale, mai curând decât a o 
reduce la biologie sau psihologie (É. Durkheim, 1898), sau în aceea a contestării preeminenţei 
interpretative a biologiei, ce face din rudenie „un artefact al aparatului analitic al antropologului” (D. 
Schneider, 1972) (p. 16–17). Ca să-l cităm pe Sahlins, reciprocitatea existenţei din sistemele de 
rudenie este pur şi simplu „un asortiment de participări intersubiective” (p. 20–21) în experienţe 
precum „co-participarea în [recunoaşterea] originilor ancestrale, reşedinţa, comensalitatea, lucrarea 
pământului sau alte asemenea mijloace ale mutualităţii” (p. 54).  

Într-un cadru teoretic mai larg, o atare definiţie evocă descoperiri etnografice ale rudeniei ca 
„apartenenţă intersubiectivă” (R. Stasch, 2009, în legătură cu populaţia Koroway din Noua Guinee), 
descrierea „caracterelor cumulate ca întruchipare plurală şi compozită a relaţiilor ce le-a produs” (M. 
Strathern, 1988, despre societăţile melaneziene) (p. 22–24), precum şi perspectivele psihologice 
asupra „intersubiectivităţii înnăscute” întemeiată pe „mutualismul” efectiv din interacţiunea neonatală 
şi chiar prenatală dintre mamă şi copil (C. Trevarthen, K. Aitken, 2001) (p. 37). În termenii autorului, 
„existenţa umană [being-ness] nu este încredinţată unor persoane singulare”, din moment ce, în acord 
cu variate „criterii ale fiinţării reciproce” (ca „purtarea aceluiaşi nume, hrănirea din acelaşi lot de 
pământ, naşterea din aceeaşi femeie”), existenţa în discuţie conduce la o stare de „comuniune [we-
ness]” ce nu poate fi întâlnită la primate (p. 32, 38, 44). 

În temeiul tuturor acestor idei şi fapte, Marshall Sahlins abordează apoi următoarea chestiune: 
în ce fel „determinările postnatale ale rudeniei” (inclusiv acele relaţii sociale „pentru care nu poate fi 
imaginată vreo conexiune genealogică”) sunt exprimate „în termeni (aparent) genealogici” – ca şi 
cum „relaţiile derivate din procreare ar cuprinde ‘codul’ sau ‘modelul’ primar al oricărei înrudiri 
omeneşti” (p. 72)? Răspunsul lui Sahlins – „rudenia este mai densă decât sângele” (p. 66–72) – 
emerge în mod crucial din convingerea autorului că „[...] rudenia este a priori în raport cu naşterea, 
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mai degrabă decât consecinţa [sequitur] acesteia” (p. 68, 87). Să fie aceasta doar o teorie? Mai multe 
exemple din Alaska sunt elocvente pentru ceea ce este probabil similar în filosofia înrudirii din mai 
multe culturi, şi anume: „Poţi fi ruda cuiva prin a te fi născut în aceeaşi zi (la populaţia inuiţilor), prin 
a urma aceleaşi tabuuri (la populaţia araweté), prin a supravieţui unei încercări pe mare (la populaţia 
truck), ori pe gheaţă (la inuiţi) sau chiar prin a suferi deopotrivă de pecingine (la populaţia kaluli)”  
(p. 68). Drept urmare, orice evidenţe substanţiale de fiziologie – precum „sângele, laptele, sperma, 
osul, carnea, spiritul” – au a fi văzute mai cu seamă ca nişte „înzestrări sociale semnificative ce 
situează copilul într-un câmp de relaţii de rudenie de o mare cuprindere şi structurat de o manieră 
specifică” (p. 74), astfel mărturisind reciprocitatea existenţei ca o „natură” esenţialmente culturală a rudeniei. 

Cartea lui Marshall Sahlins rămâne deschisă unor viitoare reconsiderări în teoretizarea 
antropologică, printr-o concluzie despre diferenţele de înţelegere a relaţiilor de înrudire, pe de o parte, 
în cazul grupurilor uniliniare de descendenţă (cu a lor „rudenie [ca fiind] în mod decisiv construită pe 
relaţii de procreare”), iar pe de alta, în cadrul „reţelelor parentale de ordin cognatic” (cu a lor 
„participare activă a oamenilor în existenţa celuilalt”) (p. 87). 

Poate că nu este lipsit de interes a evalua această „reciprocitate a existenţei” ca un conţinut şi 
„proprietate” a rudeniei în sfera relaţionării sociale studiate de antropologia românească. Autori ca 
Gheorghiţă Geană2 şi Jean Cuisenier3 relevă caracterul cognatic al terminologiei rudeniei din 
România (cu întrebuinţarea unui singur termen – nepot – şi pentru fiii şi fiicele copiilor ego-ului, şi 
pentru fiii şi fiicele fraţilor şi surorilor acestuia, în egală măsură pe linia paternă şi pe cea maternă). 
Un alt caz de înrudire non-genealogică este cel al relaţiilor simbolice dintre fraţii de sânge sau 
surorile de sânge, aşa cum ele sunt descrise de Octavian Buhociu4 şi Paul Henri Stahl5. Ca parte a 
tradiţiilor creştine europene, rudenia spirituală românească – năşia – este un exemplu de extindere a 
legăturilor filiale ale cuiva către ale sale „rude spirituale”, mulţumită susţinerii acestora în momentul 
căsătoriei lui sau ei6.  
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