




Colecţia 

ESEURI DE IERI ŞI DE AZI 

11 



Colecţie cooirdt0nată de: Luc.a PIŢU şi Silviu LUPESCU 
Cope·rt:a: Dumitru SCORŢANU, Cătălin ŞOLDAN 

MARCEL MAUSS ( 1872-1950) , reputat etnolog, so
ciolog şi istoric francez al reJigiiJor. A fost discipolul şi 
oolaboramorul aip.ropi·at al lui Durkheim. Profesor de isto
rie a religiilor •l•a E.c.ole des Hautes Etudes din P·aris şi la 

College de Fmnce. Din 1925, director al InstiitUJtului de 
etnologie al Universităţii din Pa:ris. Cofobomtor la revisita 
L'Annee Sociologique, după 1920 şefuJ secţiei de reHgie 
al publicaţiei. 

Luorări imporitianite : Esquisse d'une theorie generale de 

la magie (1902-1903); Essai sur Ies variations saisonieres 

des socieres Eskirnos (1904-1905); Salutations par rire et 

Ies larmes (1922) ; L' expressions obligatoires des sentiments 

(1922); Essai sur le don. Forme et raison de l'echange dans 

Ies societes arcliai'ques (1923-1924) ; Rapports reels et 

pratiques de la psychologie el de la sociologie (1924) ;  Effet 

physique chez /'individu de /'idee de mort suggeree par la 

collectivite (1926); Les teclmiques du corps (1936) ; Une 

categorie de l' esprit lwmain : la notion de personne, cele 

de «moi» (1938). 

Ediţie de referinţă: Marcel Mauss - Sociologie et 

anthropologie, cu o introducere în ope.ra autorului de aaude 
Levi Strauss, colecţia «Sociologie d'aujaurd'hui», Presses 
U niversitakes de France, Paris, 1973. 

Mareei! Mauss - Essai sur le don. Forme et raison de l'echange 
dans Ies societes archai"ques. 

în Annee Sociologique, seria a II-a, 1923-1924, vol. I, Paris. 

© Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin 
Institutului European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică Ia�i 

l.S.B.N. 973-9148-07-7 



Marcel Mauss 

Eseu despre dar 
in române�te de Silvia LUPESCU 

Studiu introductiv de Michel BASS 
!n româneşte de Dumitm SCORŢANU 

INSTITUTUL EUROPEAN 
I A Ş I 
1993 



MICHEL BASS (n. 1954, Paris), este de profesie medic, avînd 
multiple preocupări vizînd as1peotele mai puţin studiate aJe praoticii 
m.edioa1le şi socia1le: ps�hanta1liză, ainttipsiMatrie, sociologie, spitale psiihia
tirice, închisori, dezvolit:rnre1a în lume.a a trei1a. Susţine teza de doctorat 

în 1979 cu o lucraire refe.ritoaire la un model de t:rnnsdbPlTl:aire a rela
ţi.film medic-pacient. O a doua în pregătire, despre socio-economia 
dezvol•tării. Durpă experienţa marocană şi un stadiu de cercetare în 

S.U.A. (Uniive[Sitaite.a Miillneisota), revine în Fran�a, speci1aHzîndu-se în 

probleme de evaluare a praoticHor de sănăta!te. ln prezent, este director 
la AFRESC (Associ1a1t1on Action, Formaition, Recherche, Exper:imen

tation en Sante oommooÎitaiire) şi resiponsabil cu cercetarea la CRESF 
(Comite Regiona1 d'Education polllr l·a San.te, lle de France). Cadru 
didac.tic asociat la Ecole National de la Sante Publique. 



STUDIU INTRODUCTIV 

O sursă încă insuficient exploatată 
de analiză socio-politică : 

„Eseul despre dar" de Marcel Mauss 

Marcel Mauss este acel intelectual tipic al Franţei începu
tului de secol XX : sclipitor, erudit, elaborînd teorii atît de 
avansate încît par simple, învechite şi cunoscute tuturor. Or, 
aceste teorii sînt atît de clare şi avansate încît par a nu ieşi 
din sfera pur speculativă . Fiind în afara paradigmei 1 , ele sînt 
contestate. Aceasta nu înseamnă însă că oamenii de ştiinţă 
nu le cunosc, ci că teoriile lui Mauss nu fac obiectul cercetărilor 
pe care le-ar merita. De fapt, cercetările nu sînt, de regulă, decît 
dezvoltări si verificări ale modelului dominant (utilitarismul). 
Constatăm 

'
faptul paradoxal că interpretările teoriilor lui Mar

cel Mauss (care sînt situate în afara modelului acceptat) apar
ţin de fapt modelului iniţi al. Astfel, teoria lui Mauss îşi pierde 
din semnificaţii ş i ,  în consecinţă, nu produce încă aplicaţii 
şi  politici adecvate. Din momentul în care Mauss a deschis 
drumul interpretării unor forme recente de organizare socială 
ca fiind corelate cu darul, dezvoltarea unor asemenea analize 
a constituit întotdeauna o simplă excepţie. Analiza maussiană 
ar fi permis să se evite reducerea, de către unele analize prea 

1 Pentru a relua terminologia lui T. Kuhn: Pa.radigma este un 
„model sau o schemă acceptată" în interiorul căruia oamenii de şti
inţă îşi pot dezvolta teoriile. Ace·asta înseamnă că o nouă teorie, ne
conformă modelului are toate şansele s3. fie neacceptată sau ignorată. 
„ Paradigmele îşi cîştigă locul lor .privilegiat pentru că ele reuşesc. 
mai bine decît concurentele lor, să rewlve cîtev:a probleme (. .. ). A reuşi 
mai bine nu înseamnă a reuşi în totciiiitate" (La structure des revolu
tions scientifiques, Paris, Flammarioo, 1983, p. 46). în oazul lui Mauss, 
vom demonstra că aportul său deschide un nou cîmp paradigmatic. 
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sumare, efectuate de regulă în termeni ca justitie socială si 
dreptul populaţiilor, la s implul lor aspect utilita�ist, a proble
melor sistemelor sociale. 

Este oare această lipsă de valorificare datorată caracterului 
aparent simplu al teoriei ? Sau, poate, surselor sale prea diverse 
şi prea erudite pentru marea masă a actorilor sociali ? Am 
putea spune, mai degrabă, că această perioadă marcată de un 
liberalism care accentuează economicul şi juridicul (de la Hegel 
la Marx, de la Hobbes şi Locke la Montesquieu şi Rousseau, 
de la Ricardo şi Smith la Pareto) , se bazează pe o interpretare 
a societăţii caracterizată printr-o axă ce leagă piaţa pe de o 
parte (dimensiunea naturală a societăţii) şi statul (dimensiunea 
artificială a societăţii), pe de altă parte. 

Paradigma dominantă cu privire la societate: 
statul şi dreptul stau la baza raporturilor sociale 

Pe această axă , dimensiunea socială si dimensiunea simbo
lică ale societăţii sînt doar factori particulari care sînt asociaţi 
intereselor grupurilor constituite precum şi organizării politice 
şi celei administrative ale societăţii .  Luată ca un întreg, socie
tatea în toată complexitatea sa este analizată doar în acest 
mod . Relaţiile între indivizi se întemeiază pe contracte, stabi
lite între persoane avînd libertatea de a le încheia. Libertatea 
este astfel notiunea esentială a acestei axe. Considcrînd această 
axă fie la dreapta (acce�tul deplasat pe piaţă ca singur regu
lator al intereselor omeneşti , presupunînd că acestea se pot 
evalua materia]), fie la stînga sa (contractele, pentru a exista, 
presupun reglementări stabilite între oameni, căci singură, Ii
hera manifestare a intereselor este contraproductivă), factorul 
determinînd preponderenţa uneia sau altei a din cele două si
tuatii este cantitatea sau calitatea Iibertătii oamenilor. ·

Bineînţeles, folosit aşa cum o face Hannah ARENDT, cu
vîntul libertate s-a uzat într-o asemenea măsură încît s-a golit 
treptat de orice semnificaţie. S-ar părea totuşi că libertatea, 
care constituie axa liberalismului economist şi juridic, cores
punde mai degrabă „libernlui arbitru" decît libertăţii de a in-
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treprinde : „datorită deplasării filosofice a acţiunii către decizie, 
şi  a libertăţii ca mod de a fi, manifestat în acţiune, la liberum 
arbitrium, idealul libertăti i nu va mai fi virtuozitatea ( . . . ), ci 
suver::initatca, ca ideal al �mui l iber arbitru independent de alţii, 
acţionînd în cele din urmă împotriva acestora" 2• Rolul poli
ticii, care se reduce din ce în ce mai mult la  rolul statului, 
<ic�sta fiind, de altfel, expres ia  teoretică a intereselor oameni
lor, considerate ca un ansamblu de „monade", este să asigure 
un „monadism " suficient pentru ca fiecare individ să-şi poată 
exercita acest liber-arbi tru . Nimic, sau aproape nimic, nu tre
buie să împied ice individul să-şi realizeze opţiunile . Datorită 
faptului că aceste opţiuni vor fi multiple, individuale, socie
tatea ca întreg se va constitui în aşa fel încît opţiunile unora 
să nu fie prea defavorabile altora. A restrînge posibilităţile de 
alegere înseamnă a diminua cîmpul posibilităţilor şi , prin ur
mare, a diminua şansele reglementărilor „naturale" dintre oa
meni . Se înţelege că aceste schimburi se bazează pe o valoare 
comună care este interesul fiecărui individ de a schimba. Asa 
cum afirma H. ARENDT, actiunea este redusă la fabricatie, 
ceea  ce conduce la a conside�-a drept schimb doar schimbul 
produselor fabricate, şi drept nevoie de schimb doar interesul 
oamenilor de a schimba între ci. interes ce se doreste con-
tractualizat. 

, ' 

Această axă conduce �i în prezent politica modernă (adică 
aceea pe care Occidentul . a impus-o încetul cu încetul întregii 
lumi), determinînd rolul statului, formele relaţiilor sociale de 
schimb, modul în care schimbul poate fi mutual profitabil şi 
permite creş terea avuţiei globale. Să precizfim că, în acest mo
del axiomatic, creşterea bogăţiei este pusă ca o condiţie a 
bunăstării şi a libertăţii oamenilor, dar că, reciproc, aceasta 
nu poate proveni decît de pe urma libertăţii indivizilor. 

Această axă dreapta-stînga, stat-piaţă, priveşte justiţia so
cială, funcţională şi uti litară. Justiţ.ia bazîndu-se pe libertate , 
aceasta bazîndu-�e, la rîndul ei, p� capacitatea actorilor sociali 
de a fabrica bunuri. Economismul şi productivisnml alimentează 
toate tendinţele acestei axe. Libertatea de întreprindere este 
o axiomă . Dar de a întreprinde în fabricaţie. Fiecare trebuie 
să-şi poată satisface nevoile, nevoi pe care fiecare trebuie să 

2 H. ARENDT, La crise de la culture, Paris, Gallimard, 1972, 
p. 212. 
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şi le poată estima Ia justa lor valoare (adică pe care fiecare 
trebuie să şi le poată judeca liber, să fie el însuşi liberul 
arbitru). 

Libertate, egalitate şi justiţie socială 

Această axă a libertăţii şi a justiţiei sociale utilitare, deşi 
fundamentală, lasă de o parte (neagă) unele probleme esenţiale 
ale vieţii sociale. De exemplu, cine instituie aceste nevoi, sau 
conştientizarea propriilor nevoi ? Cum Ie putem reduce la con
cret, la utilitar ? 

Axa dreapta-stînga fixează noţiunea de libertate. La dreapta, 
ca şi la stînga, este vorba despre aceeaşi libertate, şi anume 
de liberul arbitru. Dar )iberum arbitrium nu este nici spontan 
şi nici autonom" 3, ceea ce face ca „spaţiul acordat libertăţii 
să fie foarte restrîns. Se dezbat doar căile ce duc la o ţintă 
considerată ca fiind atinsă" 4• Liberum arbitrium este această 
„libertate de a alege între două sau mai multe obiecte sau 
conduite acceptabile (şi nu) posibilitatea de a începe ceva nou" 5• 
Diferenţele dintre dreapta şi stînga nu permit, deci, decît în
tr-o mică măsură, să uzăm de noţiunea de libertate : ţelurile 
nu intră în discuţie, şi sînt global identice, fiind posibile doar 
alegeri „strategice" Diferenţa va apare într-un alt registru, 
şi anume cel al egalităţii dintre cetăţeni. La dreapta, se va 
considera că egalitatea este contra-productivă în spiritul liber
tăţii şi justiţiei sociale, din moment ce a egaliza libertăţile re
vine la a restrînge libertăţile unora şi a creşte libertatea altora, 
care nu şi-au exprimat această nevoie (nu au întreprins nimic 
în acest scop). Acest aspect, împins la extrem, poate fi de 
asemenea considerat ca un atentat la libertate. EI va fi contra
productiv din punct de vedere al justiţiei sociale din moment 
ce constrîngerile îi vor împiedica pe indivizi să se exprime ple
nar, ceea ce antrenează diminuarea posibilităţilor de a alege şi 
de a edifica ceea cc este necesar bunăstării colective. 

3 H. ARENDT, La l'ie de l'esprit 2, Le l'o1iloir, Paris, PUF, 
1992, r'· 80. 
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s H. ARENDT, op. cit., p. 44. 
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La slînga, egalitatea va fi considerată ca necesară creşterii 
globale a libertăţii, în ciuda restrîngerii unor libertăţi indivi
duale. Determinanţii acestei libertăţi fiind esenţialmente de 
ordin materia], egalitatea resurselor şi satisfacerea nevoilor ma
teriale vor creste în med ie. Sau, dacă media nu va creste, 
atunci media celor sărmani va fi cea care se va ameliora sen
sibil. 

Problema justiţiei sociale pe această axă dreapta-slînga se 
rezumă astfel la un sislem simplu, chiar simplist, de oferte : 
justiţia socială constă în a asigura cu prioritate libertatea de 
alegere a indivizilor, libertate formală, bazîndu-se pe raporta
rea exclusivă a socialului Ia utili tar. Libertatea este formală 
în sensul că aceeaşi noţiune se interpretează diferit după cum 
este privilegiată , pentru a atinge sau nu o strategie egal itară 
(adică după ceea ce este considerat ca fiind mai deranjant pen
tru libertate). Justiţia socială , în sensul utilitarismului , este 
deasupra libertăţii , oricare ar fi definiţia care se dă acestei 
noţiuni . Este vorba fie de suma, fie de media utilităţilor indi
viduale. Si într-un caz, si în celălalt, este vorba de acelasi 
lucru : posibilitatea materială de fabricaţi e şi de utilizare a fi�
căruia. Modurile de manifestare a libertăţii la un capăt sau 
la celălalt al axei sînt în mare parte ireconciliabile. Cum este 
vorba de aceeaşi noţiune de b3ză, capacitatea de alegere stra
tegică depinde de factorii conjuncturali şi nu de noţiunea în
săşi. Dacă noţiunea ar fi uti lizată aşa cum este (cum o face 
H. ARENDT, de exemplu) , ar apărea un fel de indecizie asu
pra celei mai potrivite strategii (ceea ce este evident din mo
ment ce ne aruncăm privirea asupra lumii). 

Aceasta antrenează două consecinţe posibile: 
- sau se consideră că totul se poate evalua, ceea ce nu 

este, desigur, cazul ; 
- sau se explorează alternative. 
În practică, fiecare este pus să aleagă, în chiar interiorul 

conceptului de libertate, aspectele care convin cel mai bine 
propriilor opţiuni strategice (opinii). Argumentaţia şi retorica 
sînt identice şi nu diferă decît punctele de vedere. S-ar putea 
gîndi că şi poz iţiile unora şi ale celorlalţi, sprijinindu-se pe o 
bază comună, nu ar trebui să conducă la poziţii incompatibile. 
Dar, în practică, ele sînt ireconciliabile : fiecare va găsi argu
mente dovedind că celălalt restrînge libertatea. Cîştigătorul nu 
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este, în pofida celor ce lasă să se creadă, cel care asigură o mai 
mare libertate, ci acela care a folosit cele mai bune mijloace 
pentru a-i face pe alţii să admită că este bună doar concepţia 
sa despre libertate. Nici o dezbatere nu este posibilă atîta vreme 
cit fiecare prc.tagonist va oferi celuilalt elemente care-i infirmă 
teza. Cu atît mai puţin cu cît chiar noţiunea şi argumentaţia 
se bazează mai degrabă pe împrejurări decît pe judecăţi. 

Manifestările sînt următoarele : pentru un susţinător al stra
tegiei „de dreapta", strategia egalitaristă de stînga antrenează 
o rcstrîngere a libertăţii reale, în ce priveşte viaţa „socială" 
(diminuarea libertăţii de a întreprinde, în sfera privată). Reci
proc, pentru strategia ,,de stînga", strategia liberală rle dreapta 
corespunde restrîngerii vieţii economice a indivizilor (şomajul 
este un avatar al acestei strategii). Stînga este întotdeauna acu
zată că atentează la „drepturile omului" (restrîngerea sferei pri
vate, a proprietăţii individuale) ; dreapta este acuzată că aten
tează la cdresa ceti'.\ţenilor prin sărăcie şi şomaj. in cele două 
cazuri, o viziune totalitarii întunecă societatea: ea nu este decît 
un ansamblu de indivizi mînaţi de interese personale. Acest sis
tem obligator iu şi total de interpretare este unidirecţional �i 
bipolar : indivizii nu sînt mînaţi decît de interese, puţin accesi
hiJe sau chiar inaccesibile, vointei. Această viziune totalitară stă 
la baza unei gîndiri dihoton�ice (dreapta/stînga, stat/piaţă, 
libertate/oprimare), pe care, puţin cîte puţin, Europa a im
pus-o lumii întregi. in acest sens, ni se pare abuziv să defi
nim caracterul totalitar al unei. societăţi doar prin referirea la 
totalitarismul „de st1nga", al statului. Functiile sociale avînd 
baze comune, "strategiile folosite (de contrai' social) nu diferă 
decît prin modalităţile de expresie. De exemplu, în societăţile 
occidentale, cine poate să spună dacă este vorba de un plus, 
în sensul libertăţii, faptul că se închid în arest preventiv tineri 
toxicomani ? (peste 20 OOO de deţinuţi pentru aceste motive, 
numai în Franţ::i). 

Societate, stat, normă 

În aceste condiţii, interpretările societăţii se dezvoltă în
tr-un cadru conceptual închis. La fel şi în ceea ce priveşte 
raportul dintre normă şi drept. Cînd Hegel interpretează ideea 
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---- -·------ ---

de normă, o face în acel sistem de gîndirc în care dreptul 
este expresia umană a unei naturi (societatea), în care statul 
este reflectarea acestei norme, şi care nu poate fi numit, for
mulat, gîndit ca un obiect ce poate fi influenţat. Dacă el a se
sizat, într-adevăr, că „nu individul ca atare constituie absolutul 
adevărat, ci individul formal : veridicul este sistemul de viaţă 
etică (.„)" 6, şi „in�lividul este produsul societăţii civile [şi] for
marea societăţii civile este posterioară formării statului, care 
trebuie s-o prcccadă ca fiind ceva independent, pentru ca so
cietatea să poată exista" 7• 

Altfel spus, formarea statului ar fi, în aceste condiţii, ac
tul de naştere al societăţii, care şi-ar fi putut apoi dezvolta 
propriile sale procedee de reglare. Apariţia politicii, şi în mă
sura în care acesteia îi este caracteristică însusirea constientă 
(sau prin intermediul conştiinţei) a naturii de 'către om (sau 
a naturii umane), ar fi coincis cu apariţia dreptului. Dreptul ar 
constitui expresia conştientă a normei. Statul ar fi raţionali
zarea juridică a raporturilor socilllc (de pildă a intereselor) din
tre fiinţele omeneşti. Această raţionalizare produce socializarea 
(cultura, victorie a omului asupra naturii) �i organizarea oame
nilor în cadrul societăţii : societatea civil;l produce modalităţi 
practice de reglare internă. Sîntem însă în faţa unui sistem 
plin de contradicţii : ce s--ar putea spune despre organizarea 
societăţii (sînt acestea organizate?) înainte de „inventarea" 
statului ? Despre aceasta să fie vorba atunci. cînd se vorbeşte 
despre comunitarism şi de comunismul primitiv? Un non-partaj 
esenţial, bazat nu pc conştiinţe:\ ci pe instincte ? Pc de altcl. 
pllrte, ce este acest „absolut adevărat" despre care vorbeşte 
Hege!, cum se manifest{1 el şi cc rol joacă în apariţia unei so
cietăti (si deci si a statului) ? Să se bazeze oare statul si mo
dalităţile' de reglare ale societăţii civile doar pe materialitate, 
pc acea asociere liberă si constientă dintre oameni, într-un cu
vînt, pc dialectica sistc�rnlui 'de 11 ccesi t<'='1ţi ? Arc, oare, sens 
sfi se formuleze obiccţ.ia că „în pofidCl reglării efectuate ele chiar 
instituţiiie interne societăţii civile, cum ar fi poliţia �i corpo-

6 F. HEGEL, Droit naturel, p. 170, citat de S. MERCIER-JOSA 
în Liberalisme el hat de droit, Paris, Meridien Klincksieck. 1992, p. 64. 

7 F. HEGEL, Principes df' la philosophie d11 droit, § 182, add., 
p. 215, citat de S. MERCTER-JOSA, op. cit., p. 65. 
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raţia, dialectica sistemului de necesităţi nu are ca rezultat 
bunăstarea generală şi durabilă a tuturor" 8 ?  Şi, în această 
accepţiune, că ceea ce va asigura cu adevărat bunăstarea ge
nerală şi deci coeziunea socială ar fi în legătură cu această 
raţionalizare juridică a normelor, concentrată în noţiunea de 
stat ? in asta va consta politica ; fără stat, nici politică. 

Caricatură a unei „analize tautologice", în care principala 
metodă de interpretare constă în a gîndi societatea ca rezultat 
al unei raţionalizări juridice organizate în jurul „dialecticii ne
cesităţilor". Bilanţul nu poate fi deci evaluat decît în termenii 
satisfacerii într-o măsură mai mare sau mai mică a acestor ne
cesităţi. Trăim într-o lume închisă în ea însăşi : societatea 
a început cu organizarea conştientă destinată să satisfacă ne
cesităţi, iar măsurarea gradului de socializare se va face prin 
gradul de satisfacere a acestor necesităţi. In consecinţă, nu există 
societate decît dacă se realizează satisfacerea necesităţilor (care, 
pentru a exista, trebuie să fie constiente). Problema este că 
însăşi noţiunea de necesităţi este, p�in natura sa, o reprezen
tare colectivă si nu una absolută. Ceea ce înseamnă că nu 
există societate· decît dacă ea poate să răspundă nevoilor, aşa 
cum sînt ele exprimate în societatea noastră. Nu există altă 
societate în afară de a noastră„. 

Se impune să ne întrebăm despre pertinenţa unor aseme
nea concepte pe care se bazează esenţa tlezvoltării Europei 
moderne, cu credinţa în universalitatea concepţiilor sale şi do
rinţa de a o impune şi altora. Nu există şi acolo raporturi so
ciale, care consolidează grupurile umane, şi le conferă o anu
mită coeziune (chiar şi în afara statului) ? Raporturile sociale 
situate în afara oricărei conştiinţe politice, nu au determinat 
deja formarea grupurilor umane ca societăţi 9 ? 

s S. MERCIER-JOSA, op. cit., p. 68. 
9 în legătură cu acest subiect, v. P. CLASTRES în La societe 

contre hat, Paris, 1974, p. 186. Clastres a împins această afirmaţie 
pînă la a considera că unele societăţi fără stat s-ar f.i constituit, 
într- adevăr, împ.otriv,a statului, chiar dacă ele nu i-au cunoocut exis
tenţa. Aceas,tă capacitate <le a evi,ta o potenţialitate este o teză inte
resantă dacă ,o comparăm cu ideea raţionalităţii juridice ca unică formă 
de organizare socială a puterilor şi intereselor. într-o carte consacrată 
11ui Clasrtre (L'esprit des !ois sauvages, Paris, Se11·il, 1987), MIGUEL 
ABENSOUR insistă asupra acestor punote care îmi pa: esenţiale: să nu 
asimilăm existenţa s-ocia:lului cu existenţa statului , şi' să nu asi-
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întrebarea poate fi pusă şi altfel : dacă societatea este de
terminată de, şi în acelaşi timp determină, o cultură, atunci 
pe ce se bazează norma? Cum se manifestă concret norma 
în cadrul acţiunilor sociale? S-ar părea, dacă-l urmăm pe M. 
Freitag, că sîntem în faţa unei „probleme fundamentale care 
nu a fost niciodată clarificată cu adevărat, din moment ce chiar 
pozitivismul se mulţumeşte să o îndepărteze : cea a naturii fun
damentale a normalitătii, înteleasă sub dublul său caracter 
ontologic şi epistemologic, adică atît ca dimensiune imanentă 
acţiunii umane social-istorice pe de o parte, cît şi ca o carac
teristică intrinsecă oricărui discurs critic referitor la chiar această 
realitate, pe de altă parte" 10• Cu siguranţă, în ştiinţele sociale, 
istorice, economice, existenţa normelor deranjează : ea ne tri
mite într-o zonă obscură a ştiinţei pozitive, la aflarea dimen
siunii unei transcendenţe ; există, oare, în vreo societate umană 
zone care să consolideze raţiunea, zone care să nu fie supuse 
organizării? Altfel spus, are cultura vreo latură ireductibil na
turală ? Sau, pentru a îndepărta problema, este legitim să roou
cem dimensiunea normativă la cea a dreptului şi să afinnăm 
că se „ vorbeşte despre o realitate a cărei cunoaştere ( ... ) este 
de neimaginat, în afara unei norme - şi care să fie accepta
bilă de către toate părţile interesate. Şi dacă se acceptă această 
idee a normei sociale, se va accepta atunci şi ideea potrivit 
căreia această normă trebuie să fie elaborată în cadrul legii, 
şi bineînţeles, ideea unei legi instituţionale" 11 ? 

Restrîngerea normei la dubletul juridico-economic al axei 
stat-piaţă este caracteristică modernităţii. Este vorba de o ma
nieră de a privi lucrurile, de o anume reprezentare a moder
nităţii, adică „ideologia legitimării imediate a pierderii norma
tivităţii, a reducerii acţiunii la comportament, a unei culturi a 
imediatului în care viaţa îşi va pierde orice referinţă la pro
priul ei trecut şi orice orientare spre viitor („ .)" 12• 

milăm puterea cu statul. „O societate contra statului nu desemnează 
o socieitJatt:e fără politică , şi cu atît nrni puţin un refuz al politicului 
[şi, ciltînd La societe contre l'etat]; nu se poate gîndi soc1alul fără 
politică: cu alte cuvinte, nu există societate fără putere" (p. 117-118). 

10 M. FREITAG în La revue du MAUSS, nr. 4, Paris, La decou
verte, 2-eme trimestre 1989, p. 27. 

11 CL. ROCHE, Liberalisme et etat de droit, op. cit., p. 52. 
12 M. FREITAG în La rev11e du MAUSS, nr. 4, op. cit„ p. 32. 
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Noime, modernitate, reprezentări 

Dialectica interesantă pentru noi, în acest studiu, constă in 
aceea că aceast;'.l ideologie a modernităţii, această a-normalitate, 
are toate caracteristicile und reprezentări colective în sensul 
în care Ic dtfinea Emile DURKHEIM. Lucrul care sprijină gîn
direa conştientă şi pozitivă referitoare la sfîrşitul normativităţii 
(la sfîrşitul ideologiilor, în limbaj obişnuit), este un punct evi
dent neclar, un punct al non conştiinţei absolute, o zonă în care 
irupe dimensiunea normativă a societăţii (dar oare ne-a pără
sit ea vreodată ?). intr-adevăr, cum am putea să afirmăm că 
prin cunoaşterea dimensiunii normative vom reuşi să o orga
nizăm şi să o controlăm, dacă aceasta nu ar aparţine ea însăşi 
cunoaşterii ? Gîndirea ştiinţifică, pozitivistă, a încercat să eli
mine acele aspecte ale raporturilor umane care nu sînt con
stiente, contractualizîndu-le. Oamenii de stiintă au încercat să 
prelucreze sau să expliciteze dimensiunea n�rmativă a socie
tăţii, gîndind că astfel va putea fi organizată, cu alte cuvinte 
artificializa tă. 

Acest demers va fi găsit cel mai explicit în opera lui 
Durkheim, îndeosebi în Formele elementare ale vietii religioase. 
Sociologia, ştiinţă a societăţ ii, nu poate ignora imp0rtanţa legă
turilor sociale, ceea ce ccnstituie forţa de coeziune a fiinţelor 
omenesti. Durkheim o demonstrează încă din 1912, în studiul 
său despre religii. El afirmă ceea ce mulţi oameni de ştiinţă 
sau pozitivişti încercaseră să infirme anterior : „cauza obiectivă, 
universală şi eternă a acestor senzaţii sui generis din care este 
alcătuită experienţa religioasă, este societatea" 13• Şi continuă : 
„marile instituţii s-au născut din religie. [cu următoarea re
marcă, în notă] în plus, valoarea economică este un fel de 
putere, de eficacitate, şi noi cunoaştem originea religioasă a 
ideii de putere" 14• Astfel, religia, sistem „pre-social" în sen
sul în care practicile rituale şi religioase existau cu mult îna
intea societăţilor ce aveau stat (în asta constă importanţa in
ducţiei efectuate de Durkheim, pornind de la religiile societă-

13 E. DURKHEIM, Les fon11es elementaires de la l'ie religie11se, 
Pa.1 is, PUF, 1985, p. 597. 

14 E. DURKHEIM, op. cit., p. 598. 
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ţilor „arhaice"), există cu certitudine. Ştiinţa sociologică nu 
poate decît să se încline în faţa evidenţei : „este un sistem de 
fapte date ; într-un cuvînt, este o realitate. Cum ar putea ştiinţa 
să nege o realitate ?" 15• Pozitivismul_ logic trebuie să recu
noască existenţa unei realiU1ţi sociale dominante (şi nu numai 
prelogice). Va fi nevoie de solide justificări în mediul ştiinţific 
pozitivist al epocii : nu există antinomie între ştiinţă �i religie. 
Nu i se mai contestă religiei decît „dreptul de a dogmatiza 
asupra naturii lucrurilor" 16. 

Teoria pe care o va dezvolta Durkheim este aceea a repre
zentărilor colective. Ea deschide calea unui nou mod de in
terpretare care va putea depăşi noţiune de individ sau de 
grup. Societatea nu mai este o simplă colecţie de indivizi „de
oarece o societate nu constă pur şi simplu în masa de indivizi 
ce o formează ( ... ), ci în primul rînd în ideea pe care şi-o face 
despre ea însăşi" 17• Astfel se impune noţiunea de reprezentare, 
atunci cînd se examinează locul religiei în societate. „Ceea ce 
[iimbajul] exprimă este maniera în care societatea, în întregul 
său, îşi reprezintă obiectele experienţei. Noţiunile care cores
pund diverselor elemente ale limbajului sînt reprezentări colec
tive. Conceptele sînt reprezentări colective. ( ... ) Fiecare civi
lizaţie posedă propriul său sistem organizat de concepte, care 
o caractedzează. ( . . .  ) Or, o reprezentare colectivă este supusă 
în mod necesar unui control mereu repetat. ( .. . ) Reprezentările 
colective conţin deci, în mod necesar, elemente subiective" 18• 

Plecînd de la aceste formulări, dispunem de un aparat concep
tual (adică teoriile lui Durkheim fac să avanseze nivelurile de 
reprezentare ale societăţii, cel puţin din punct de vedere şti
inţific) care va permite să se examineze în altă manieră rapor
turile umane. Altfel decît doar prin prisma intereselor şi uti
lităţilor. 

15 E. DURKHEIM, op. cit., p. 614. 
16 E. DURKHEIM, op. cit., p. 614. 
17 E. DURKHEIM, op. cit., p. 604. 
18 E. DURKHEIM, op. cit., p. 620, 621, 622, 625, 634. 
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Hiperpozitivismul neagă pozitivismul 

Dar probabil că Durkheim simte primejdia. Acceptînd con
ceptele ca fiind reprezentări colective, atunci ce este ştiinţa, 
care produce ea însăşi concepte ? „Valoarea pe care o atri
buim ştiinţei depinde, într-un cuvînt, de ideea pe care ne-o fa
cem în mod colectiv asupra naturii acesteia şi asupra rolului 
său în viaţa societăţii ; adică ea exprimă o stare de opinie" 19• 
într-un anumit fel, sîntem aici la una dintre limitele ştiinţei 
pozitiviste : ceea ce demersurile t:1tiinţifice ne permit să obser
văm este poate chiar faptul că demersul ştiinţific este în pri
mul rînd născut dintr-un sistem de reprezentări. Este o optică 
depinzînd de opinia fiecăruia. Hiperpozitivismul lui Durkheim 
tinde în practică la un puternic relativism, la o negare progre
sivă a pozitivismului : „ştiinţa opiniilor nu face opinie ( .„ ). Şti
inţa continuă să depindă de opinie în momentul în care pare 
a-i dicta (.„). Forţa sa de a influenţa opinia provine de la 
opinie" 20• 

Nevoită să considere drept obiect orice eveniment real, şti
inţa raţionalistă şi pozitivistă a sfîrşit prin a trebui să inter
preteze ceea ce, pentru ea, era obiect al negării : dimensiunea 
simbolică şi colectivă unind oamenii în cadrul societăţii. Pînă 
atunci, „poziţia raţionalistă [avea] o forţă aparent irezistibilă 
[ ţinînd] de legăturile extrem de strînse care unesc patru enti
tăţi pe jumătate reale, ideale pe jumătate : raţiunea, ştiinţa, 
democraţia şi Occidentul" 21 • Cum să raţionalizezi iraţionalul 
societăţii (sau ceea ce este considerat astfel) ? Cum să admi
tem supravieţuirea arhaismelor în modernitate? intr-o primă 
fază, scopul încercărilor raţionaliste este să elimine din so
cietate toate practicile iraţionale : lumina raţiunii şi a cunoaş
terii se revarsă poate sărmanii oameni, victime ale întunericului 
(obscurantismului). întunericul nu este decît orbire sau cecitate, 
absenţa teoriei (în sensul în care teoria semnifică lucrul văzut). 
Nimic din credinţele arhaice nu pare să aparţină unei construc
ţii „civilizate", adică lipsa conştiinţei iraţionalului nu putea duce 
la această domnie a libertăţii statului contractual. In trecere se 

16 

19 E. DURKHEIM, op. cit„ p. 626. 
20 E. DURKHEIM, op. cit., p. 626. 
21 A. CAILLE, La revue du MAUSS, nr. 4, p. 124. 
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uită polisul socratic. Raţiunea ca fiind cea care iluminează ac
ţiunea nu este recentă în constituirea gîndirii occidentale 22 ; 
alegoria peşterii lui Platon 23 ne rearnintc.şte oricînd teama fi
losofului faţă de gîndirea normală. 

Hiperpozitivismul lui Durkheim (religia este un act social 
atîta timp cît îi putem distinge manifestările în cadrul socie
tăţii) duce în final la a pune în discuţie raţionalitatea pe care 
s-ar baza lumea. Mai duce, de asemenea, la relativizarea gîn
dirii * şi la obligaţia de a recunoaşte faptul că „societatea se 
expune riscului unei posibile autodistrugeri sub impactul unei 
raţionalităţi instrumentale şi calculate atotputernice" 24. Să fie 
factorii sociali cei pe care analiza pozitivistă şi raţionalistă nu 
i-a luat în considerare ? Sau este vorba de o transcendenţă a 
cărei reducţie raţionalizată ar conduce la autodistrugere ? Reli
gia, pentru a relua exemplul lui Durkhcim, are o funcţie socială 
observabilei si evolutivă, sau este un constituent al tuturor so
cietăţilor? Acest relativism se alătură poziţiei lui P. K. Feyera
bend 25 (considerat de altfel, de unii, ca fiind un neopozitivist) 
la care relativismul nu este sinonim scepticismului sau imobilis
mului. Relativismul său nu devine fatalism. Chiar dacă o rea
litate ne depăşeşte, ne rămîne posibilitatea de a alege. Expri-

22 Aş cori să precizez aici că noţiunea de Occident se referă la 
o cultură europeană comună )i nu la recentele şi efemerele clivaje 
politice ale secolului XX. 

23 PLATON, La Republique, VII, 514 b, Paris, flammarion, 1966, 
p. 273-277. 

* Adică ceea ce ne răn:îne atunci cînd „ne întoarcem la noi", 
�i care se regăseşte doar cînd sîntem faţă în faţă cu noi înşine. 

24 G. BERTHOUD, La rerne J11 MAUSS, nr. 1, 3-eme trimestre 
1988.p. 165. 

25 P. K. FEYERABEND, Adieu la raison, Paris, Seui1, 1989. Pen
tru P. K. F„ „relativismul democratic nu exclude cercetarea unei rea
lităţi obieciive („.). Obieotivismul este tratat ca o tradiţie între atîtea 
altele" (p. 74). în acest cadru. ce.rcetarea lui Durkheim asupra religiei, 
cercetare „obiectivă" a tradiţiei, da.r finalizată printr-o negare a ceea 
ce constituie obiectivismul, este interesantă; acest tip de contradicţie -
cercetarea realităţii este obligatoriu raţională deşi această realitate nu 
es.te obligatoriu raţională - determină cu ce ajunge pozi-tivismul ratio
nalist să se nege pe sine. Aceasta explică, de asemenea, de ce putem 
să îl considerăm pe P. K. F. ca fiind ,,nepozitivist". Această dispa
riţie a .frontierelor gîndirii, impusă de realitatea_ pe care doar ştiinţa 
este datoare să o reprezinte (obiectiv), creează posibiltatea metodologică 
de a realiza o schimbare paradigrnatie<.1. 
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marea oamenilor va reflecta în aceeaşi măsură poziţiile per
sonale care se vor manifesta ca atare (adică nedisimulate sub 
masca adevărului), ca şi gîndirea eficientă în cadrul cunoaş
terii ştiinţifice. 

Ştiinţele contemporane, în mod deosebit ştiinţele sociale, au 
ele vocaţia de a extrage iraţionalul din practicile sociale, pen
tru a promova practici „non-obscur antiste" ? S-ar părea că 
după Durkheim şi (mai ales) Mauss, „ştiinţele sociale au în
locuit progresiv idealismul abstract care legitima societăţile ce 
promovau progresul, ordinea şi raţiunea" 26, relativizînd locul 
elementului raţional-conştient. 

Reîntoarcerea la critica liberalismului : 
programul anti-utilitarist al lui Marcel Mauss 

Mary Douglas, în introducerea traducerii engleze a Eseului 
despre dar 27 afirmă că „Eseul despre dar este o ilustrare re
marcabilă a metodei pozitiviste" (p. 102). Dezvoltările noastre 
precedente ne conduc mai degrabă la a gîndi că de la gîndirea 
pozitivistă nu rămîne decît un ansamblu de tehnici (observaţia, 
comparatismul, ca o combinaţie situată între etnologie, istorie 
şi sociologie) a cărei finalitate este cu certitudine depăşită. Pro
iectul este relativist : cine conferă valoarea (relativă) si reali
tatea societăţilor ? Există trăsături comune pe care s-ar fonda 
existenţa societăţilor fără stat şi a celor ce cunosc statul? 
A pune această întrebare este echivalent cu a pune la îndoială 
ideea mecanicistă a progresului societăţii. Se poate ilustra această 
schimbare de paradigmă în felul următor: să ne imaginăm 
nişte fiinţe vii, bidimensionale. Ele nu concep <lecit planul, 
cea de-a treia dimensiune, spaţiul, fiindu-Ie inaccesibilă. Toate 
ştiinţele unor as.emenea fiinţe se vor dezvolta în această lume 
cu doar două dimensiuni. A introduce ideea unei alte dimen
siuni ar reveni la a nega observaţia, rezultatul oricărei expe
rienţe sensibile, chiar sofisticată, şi la a pune în discuţie me
toda. Acest lucru permite să se depă·şească experienţa sensi-

\ 
26 M. FREITAG, în La revue du MAUSS, nr. 4, op. cit., p. 6 1 .  
27 M DOUGLAS, t n  L a  revue d u  MAUSS, nr. 4, op. cit., p. 99- 1 15. 
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bilă (observaţia), pentru a construi o nouă teorie într-o nouă 
paradigmă (modelul tridimensional). In domeniul analizei so
cietăţilor, se poate întrevedea o altă dimensiune a societăţii 
tocmai prin relativizarea datelor şi a interpretării faptelor re
lative la societatea în care trăim. Avansul luat de Mauss (faţă 
de Durkheim îndeosebi) constă în aceea că a deschis calea 
unei critici a modernităţii, a societăţii noastre, introducînrl ideea 
că interesele conştiente nu sînt singurele cauze ale relaţiilor 
umane şi ale organizării societăţilor. Chiar dacă nu sînt decît 
schiţe (în particular în concluziile sale de morală, de sociologie 
economică şi morală), se poate spune, după exemplul lui M. 
Douglas că „e·l vorbe1şte despre economie şi despre politică" 
(p. 104), că acest text „face parte dintr-un plan ce atacă sis
tematic teoria politică a epocii sale ; este o pîrghie în sprijinul 
unui program anti-utilitarist" (p. 101) şi arată imposibilitatea 
„liberalismului de a înţelege importanţa normelor colective" 
(p. 105). 

Această concluzie nu a fost formulată decît după parcurge
rea unui drum lung, sinuos şi erudit. Mauss va fi mult mai 
reticent în inducţiile sale decît predecesorii săi. Titlul de Eseu 
despre dar indică destul de clar limitele pe care le fixează 
el însuşi acestui studiu : „forma şi cauzele darului în societăţile 
arhaice". Notiunile de valoare si de schimb incluse în dar nu 
au decît vagi amintiri în modernitatea noastră. Chiar dacă nu 
putem decît să constatăm importanţa instituţiilor cu caracter 
colectiv în societăţile noastre: „nu există popor sau stat care 
să nu fie încadrat în altă societate, mai mult sau mai puţin ne
măriginită, şi care să cuprindă toate popoarele" 28; „nu poate 
exista vreo societate care să nu simtă nevoia de a întreţine 
�i de a întări, la intervale regulate, sentimentele şi ideile colec
tive care-i definesc unitatea şi personalitatea" '29. 

Ipoteza lui M. Mauss indică, de altfel, direcţia cercetărilor 
sale: se poate reduce acea parte a schimburilor, considerată ca 
fiind constitutivă a legăturilor sociale, la utilitar şi raţional? 
Putem să ignorăm că „ceea ce toţi se străduie să ignore este 
mecanismul uriaş al schimbului simbolic, şi mai cu seamă latura 

2a E. DURKHEIM, op. cit., p. 609. 
'29 E. DURKHEIM, op. cit., p. 6i0. 
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sa economică, într-un cuvînt,  darul ritual" 30, acest „dar ritual 
[ care] este astfel, la originea unui climat raţional plin de o 
căldură permanent reîmprospătată ( . . . )" 31 ? Darul ritual, pe care 
Mauss îl pune în evidenţă, nu este direct vizibil, nici accesibil 
observaţiei directe, fără medierea unei gîndiri speculative care 
să poată ghida interpretarea. Acest principiu nu se lasă redus 
sau analizat cu ajutorul instrumentelor conceptuale elaborate 
pentru înţelegerea schimburilor : economia, ca ştiinţă umană a 
schimburilor, lasă deoparte dimensiunea simbolică a acestora, 
reducînd-o la argumente secundare 32• Căci scopul acestei ştiinţe 
nu este altul decît a descrie realitatea obiectivă a schimburilm, 
cu ajutorul unor instrumente potrivite (�e observaţie, adică in
strumente a căror finalitate este în primul rînd exigenţa cunoaş
terii. Darul ritual nu se lasă înţeles decît prin intermediul ar
haismului, adică o recunoaştere a acestor „arhaisme" drept fapte 
sociale este una dintre condiţiile posibilităţii de a fi a unui 
discurs asupra existenţei însă�i a darului. Or, tocmai împotriva 
acestui arhaism s-a constituit gîndirea ştiinţifică de tip economic. 

Acceptînd să ieşim din cadrul cercetării adevăratului obiec
tiv al schimburilor, putem atunci încerca să-i interpretăm mul
tiplele semnificaţii, atîta timp cît „rigoarea gîndirii nu este in
spirată de către cercetarea adevărului, ci de aceea a semnifi
caţiei. Adevărul şi semnificaţia nu constituie unul şi acelaşi 
lucru" 33 , adică trebuie să acceptăm (acesta este sensul hiper
pozitivismului lui Mauss) să depă·şim „interpretarea semnifica
tiei conform modelului realitătii" 34• Darul ritual nu se lasă 
;edus la un ansamblu de feno�ene obiective. Evidentierea sa 
izvorăşte dintr-o apropiere hem1eneutică, printr-o interpretare 
globală şi complexă a realităţii în care trăiesc oamenii. Fe-

30 G. NICOLAS, în La re v11e du MA USS, nr. 1 2, trim. HI 1 9 9 1 ,  
p .  7. 

, 3 1 G, NICOLAS, op. cit . ,  p. 7. 
32 Deşi, după cum nota A. INSEL în La re vue du MAUSS, nr. 

1 2, op. cit. , p. 1 1 1 ,  „încrederea, autoritatea şi ierarhia, oportunismul,  
spiritul de clan,  normele şi conven\i i1e �i-au făcut apariţia, după două 
decenii, în art icole publicate de reviste economice internaţionale presti
gioase şi riguroase". 

33 H. ARENDT, La vie de l'e..,prit, Paris, PUF, voi. 1, p. 30 
(editia a 111 .... a). 

34 H. ARENDT, op. cit., p. 17. 
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nomenele ce constituie de obicei începutul şi scopul ştiinţelor 
noastre nu au sens în teoria darului, decît într-un fel de in
ducţie operată pornind de la o axiomă : recunoaşterea carac
terului fundamental al laturii simbolice a schimburilor. Este o 
axiologie al cărui caracter speculativ îl sesizăm cu uşurinţă. 
Dar ea nu trebuie demonstrată, căci „este o lege totală, fără 
autor" 35• 

Schimbul şi darul : problematica legăturii sociale 

După ce a dezvoltat amplu problematica darului din cele 
două puncte de vedere, subliniind originea sa arhaică (Samoa, 
Melanezia , Trobriand, Nord-vestul american, dreptul roman, 
indo-european şi hindus,  germ8nic, celtic şi chinez) , M. M auss 
abordează capitolul IV al Ese!llui despre dar generalizîndu-şi 
demersul : „este posibil să extindem aceste observaţii la pro
priile noastre societăţi. O parte considerabilă din morala şi 
chiar din viata noastră stă încă sub semnul darului, al îmbină
rii dintre obligaţie şi Jibertate" 36. 

Ceea ce ne interesează în special în noua problematică pro
pusă de Eseul despre dar este extinderea sferei de cuprindere 
a noţiunii de schimb în afara domeniului strict al economicului 
şi al intereselor. Acesta este „mecanismul prin care interesele 
individuale se îmbină pentru a forma un sistem social fără a 
mai trece prin schimbul comercial" 37. Această formulare a lui 
Mary Douglas este di n nefcrîcire restrictivă : ea creează un fel 
de dihotomie între legăturile sociale ş i  schimburile comerciale! 
Ca si cum calea novatoare, aceea care ne va face să iesim. 
cu adevărat din cadrul gîndf rii liberale si individualiste, nu' ar 
putea considera sch imbu rile comerciale ca purtătoare ale acestui 
simbolism . Mai precis ,  ca si cum schimburile sau structurile 
sociale i nterindividuale nu a

'
r fi dccit  sch imburi legate de in-

tere sele unor indiviz i ,  pe care ideea de da r le-ar face caduce. 

35 G. NICOLAS, op. cit„ p. 1 7. 
36 M. MAUSS, Sociologic ct an t/zropologie, Paris, PUF, 1 98 5 ,  

p. 258.  
37 M. DOUGLAS. în La r c rn c  du MA USS, n r .  4. p. 1 1 0. 
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Gîndirea liberală, centrată pe a sa problematică a libertăţii, nu 
poate percepe dimensiunea obligaţiei inerente darului, deci şi 
a schimbului, decît ca o constrîngere, o resurgenţă a unui trecut 
arhaic. Reciproca, ideea de a introduce simbolismul darului în 
cadrul schimburilor comerciale nu face decît să anuleze sfera 
intereselor şi a valorii în cadrul schimbului. Se poate afirma 
că lupta liberalismului pentru libertate şi împotriva obligaţiilor, 
este în fond distructivă pentru coeziunea socială. Cum să ne 
imaginăm o libertate lipsită de întîlnirea cu celălalt şi de obli
gaţiile pe care le produce ? Era oare liber Robinson Crusoe ? 

Din concluziile de natură morală şi de sociologie morală 
ale Eseului despre dar se degajă ideea că fără modalităţi raţio
nale de reglare, societatea modernă este într-o măsură mai 
mare o sursă de inegalităţi, rle suferinţă şi de tiranie decît ar
haismul pe care se presupune că l-ar fi înlocuit. Dar dacă aceste 
mcxlalităţi de ajustare nu ţin cont de dimensiunea necomer
cială a schimbului, ce constituie legătura socială, există toate 
şansele ca reglajul să fie ineficient. Este necesar să se dezvolte 
în instituţii mecanisme capabile să gireze la nivelul întregii 
societăţi ceea ce înainte era de competenţa comunităţii. Fără 
a ne gîndi la reîntoarcerea la comunitarism, ceea ce ar fi o uto
pie periculoasă , societatea modernă trebuie să producă mo
dalităţi de organizare care să compenseze pierderea acelei obli
gaţii „primitive " care asigură coeziunea socială. Trebuie, în 
acelaşi timp, să întărim legăturile sociale (numite comunitare) 
şi să orientăm nivelul politico--i nstituţional către moduri de or
ganizare care să permită o coeziune ci t mai cuprinzătoare. 

Acesta este sensul formulării lui Mauss : „Putem şi trebuie 
să revenim la arhaic, la esenţă ; vom regăsi motivaţii pe care 
le cunosc încă multe societăţi şi grupuri umane numeroase : 
bucuria de a dărui în public ; plăcerea unor cheltuieli artistice 
generoase ; cea a ospitalităţii şi a sărbătorii private şi publice . 

Asigurarea socială, solicitudinea mutualităţii şi a cooperări i , 
aceea a grupului profesional („ . ) valorează mai mult decît sim
pla securitate personală pe care o garantează nobilul arenda
şului, mai mult decît viaţa meschină pe care ne-o creează leafa 
hotărîtă de către patronat ( . . .  ). Este chiar posibil să ne ima
ginăm cum ar arăta o societate în care ar domni asemenea 
principii ( . . .  ). Ceea ce credem că ar reveni, după cum vom ve-
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dea, la primatul constant al dreptului, ca principiu al vieţii so
ciale normale" 38• 

Putem totusi, să considerăm că aceste elemente arhaice 
ar fi dispărut, că ele ar fi fost reduse de către raţionalismul 
economic al societăţii noastre ? Putem să admitem, ca şi Mary 
Douglas, că „în mod cert protecţia socială 'Şi sistemul de asi
gurare a sănătăţii sînt instituţii semnificînd o solidaritate au
tentică, chiar dacă, în fond, nu mai mult decît un număr de 
alte lucruri : similitudinea nu ne conduce prea departe" 39 ? Ni 
se pare, din contra, că studierea marilor sisteme contemporane 
de reglare socială (şi în mod deosebit sistemul social francez 
care costă în jur d e  1 400 miliarde de franci anual, adică 
aproape echivalentul bugetului de stat al Franţei) va fi revăzut 
prin prisma paradigmei maussiene, un cîştig. 

Puterea darului în contemporaneitate 

Două sau trei exemple ne par necesare pentru a clarifica 
sensul pe care vrem să-l dăm unei interpretări maussiene a 
formei moderne de solidaritate (considerată ca un înlocuitor 
indispensabil al acelui tot ce reprezenta în trecut obligaţia la 
nivel comunitar). Primele două exemple sînt citate de Mauss. 
Trebuie să remarcăm, în legă·tură cu eseul lui Emerson On 
gif ts and presents, că acesta „marchează foarte bine plăcerea 
şi neplăcerea d e  a primi cadouri" 40• Faptul de a primi un 
cadou ne pune în situaţia de debitor : neliniştea ce însoţeşte 
bucuria cadoului nu provine de la valoarea acestuia (în sensul 
comercial) ; ea provine de la ceea ce devine, odată. cu primirea 
cadoului, datoria faţă de donator. Şi din faptul că nu sîntem 
liberi să refuzăm cadoul decît rupînd această relaţie. Mauss 
remarcă de altfel că „greva foamei este încă utilizată în Ir
landa" 41 • Persoana care se sinucide în acest fel îşi plăteşte 
datoria, din punctul său de vedere, în mod definitiv. Nu mai 

38 M. M AUSS, op. cit., p. 263. 
39 M. DOUGLAS, op. cit„ p. 1 1 3 .  
40 M .  MAUSS, Oeuvres : 3°, Cohesions soâales e t  divisions de la 

sociologie, Paris, Minuit, 1 960, p. 5 1 .  
41 M .  MAUSS, op. cit., p .  57. 
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există posibilitatea unui contra-dar şi astfel datoria este achi
tată. Această achitare este în acelaşi timp materială (căci mor
tul nu mai poate restitui. „) şi simbolică : preţul morţii este 
un contra-dar puternic care împiedică, fără excepţie, trans
mutarea datoriei asupra descendenţilor (în cazul datoriilor din
tre persoane). Atunci cînd este vorba de datoriile „publice" ,  
statul reclamă datoria de la  descendenţi , ceea ce  neagă ideea 
sinuciderii considerate contra-dar .  Dacă acest lucru permi te o 
gestiune mai bună a datoriei publice, în schimb restrînge posi
bilităţile individului de a-�i achita datoriile şi ,  în consecinţă, 
creează obligaţii suplimentare . Ne putem pune problema să 
aflăm dacă aceste noi obligaţii întăresc coeziunea socială şi, pe 
de altă parte, care sînt sem nificaţiile lor din punctul de ve
dere al libertăţii. 

Să ne imaginăm acum o invitaţ ie la ni� te prieteni. Se sub
înţelege că li se va duce un dar (un buchet de flori, de exem
plu) . Nu ne obligă nimeni, dar vom face tot posibilul pentru 
a proceda astfel. De asemenea,  a r  fi o necuviinţă ca , nepu 
tînd procura florile, să le înlocuim cu o sumă de bani de o 
valoare echivalentă (îti dau o hî rtie de 1 00 de franci, căci atîta 
costă florile pe care ar fi trebuit  să ţi le cumpăr). Ceea ce nu 
poate nega că acel cadou n-a r avea o valoare comercială : flo
rile au un preţ pe piaţă. Adesea sîntem îndemnaţi să facem 
cadouri somptuoase (cel pu ţin în raport cu resursele de care 
dispunem). Eseul despre dar ne oferă instrumente care să ne 
ajute să înţelegem caracteristici le vieţii noastre sociale, şi care 
au o implicaţie econom ică majoră : care este partea din venitul 
individual consacrat economiei ,, în afara necesităţilor", inutile, 
a cadourilor ? Care este raţiunea de a fi a Sfîntului Nicolae 
sau a lui Moş Crăciun ? Interpretarea care afirmă că acestea 
ar fi evenimente create de comerţ pentru propriul profi t este 
desigur insuficientă. 

Stat, piaţă, societate civilă 

Ajunşi în acest punct, s-ar putea spune că există pe de o 
parte relaţii de apropiere ce pun în legătură directă indivizii între 
ei, şi care vor fi guvernate de tripla obligaţie a daru]u i , şi pc 
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de altă parte de reguli ,, soc i ale" , gîndite raţional şi baza te pc 
drept şi economie,  ce guvernează relaţiile dintre grupele de 
indivizi .  Altfel spus, societatea organizată ca stat se va sus
trage arha ismelor, factorilor determinanţi ai relaţi ilor dintre 
indivizi. Liberalismul care proclamă reglarea prin intermediul 
pieţii , stipulînd că piaţa este definită prin libera interacţiune 
dintre i ndivizi, reflectă foarte bine această dihotomie. Dar cum 
să ne imagi năm o societate solidară, adică pur şi simplu o so
cietate în care raporturile u m ane să nu fie rezultanta ideii de 
piaţă şi de utilităţi economice ? 

Gramsci este cel care a teoretizat cu cea mai marc clar i
tate societatea civilă ca o ambivalenţă între „hegemoni a  poli
t ică şi culturală a unu i grup social asupra întregi i societăţi, drept 
conţinu t etic al noţiun i i  de stat'' 42 şi rezultanta „liberei ini ţia
tive şi a individualismului economic" 43. Societatea este repre
zentată fi e sub form a sa orga nizată (statul) , fi e sub forma s:t 
„naturală '' (schimbul economic).  Cu Eseul despre dar ar fi in
corect să gîndim societatea ca fi ind reprezentată în întregime, 
în funcţionarea şi  problematica sa sub aceste două forme ale 
axei Stat-Piaţă : societatea nu se manifestă decît econom ic 
(raporturi le  comerc i ale, piaţă) sau politic (în sensul restrîns al 
statulu i ca formă unică şi  desăvîrşită a politici i : a se raporta 
Ja nota 9). Putem considera ma i degrabă ideea că societatea 
civilă, statul şi pi aţa sînt trei nivele diferite de interpretare ale 
societăţ i i , care nu se su prapu n  decît parţial (este imaginea a 
trei cercuri care se î ntretaie). Societatea civilă, organizată poli
tic de către stat (în democraţia modernă) şi condusă parţi al 
de raporturi le de piaţă, este în acelaşi  timp guvernată masiv 
de către raportu rile cc nu a parţin pieţei ,  constitu ind daru1 . Re
ciproc, dacă aceas tă structură a darului are o asemenea impor
tanţă în socie tate , puterea obl iga ţiei  de a dărui cond iţioneazcl. 
în mod egal cei la lţi poli (sta tul şi pi aţa) ai societăţii . Vom re
găsi deci în structuri le pieţei sau în i nsti tuţiile create de stat 
rezultatele obl igaţ i e i de a dărui . Astfel, unele instituţi i  ale so
cietăţii noastre (avînd sta t) nu ar exista decît prin prisma 
unei obl igaţii ce-i revi ne statului ,  faţă de cetăţeni. Cel puţin 
în democraţie . Statul totalita r sau ti ranic pare mai puţin dator 

42 J. TEXI ER. în Uberalisme et  etat de droit, p. 1 88 . 
..t3 lhidem. p. 206. 
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cetăţenilor sat „ .  Raportul este inversat, dar darul este pre
zent ; cetăţenii sînt însă cei consideraţi datori, în toate, faţă 
de stat. 

!n democraţie, puterea este structurată conform intereselor 
economice, care sînt principalii factori de decizie. Insă puterea, 
în mîinile unei oligarhii, nu poate exista decît dacă ea este 
acceptată de către populaţie (altfel nu ar mai fi  o putere de
mocratică). Acceptarea puterii provine din faptul că indivizii bo
gaţi au un anumit număr de obligaţii : ei nu se îmbogăţesc 
decît prin munca altora (sau altfel nu sînt aşa de bogaţi) fiind 
deci datori faţă de populaţie. „Bogaţii [trebuie] - în mod 
liber, sau chiar cu forta - să se considere din nou ca un fel 
de trezorieri ai concetăţenilor lor" 44• 

într-o societate modernă, adică acolo unde legăturile so
ciale de apropiere, legăturile comunitare sînt eclipsate de obli
gaţiile legale şi economice, coeziunea socială este asigurată 
prin sisteme obligatorii (adică pentru îndepl)nirea cărora nu 
se poate pune problema opţiunii, sub ameninţarea exploziei 
socia!le) , ana!loge 'damlui .  Aceste structuri se referă în primul 
rînd la ceea ce permite fiecăruia să trăiască în securitate, func
ţie tradiţională a legăturii comunitare : copilăria, bătrîneţea şi 
boala necesită apariţia unor instituţii publice sau para-publice. 
Trebuie asigurată populaţiei o oarecare „securitate socială" pe 
care societatea civi1ă, singură, nu o poate asigura. în afară de 
această securitate socială, codiţiile unui minimum de coeziune 
socială, de altfel indispensabilă vieţi i în societate, nu mai sînt 
întrunite. 

Coeziune socială ş1 economie 

Or, această coeziune are un preţ : pentru ca statul demo
cratic să-şi poată asigura puterea, el trebuie să permită această 
coeziune socială. Fără coeziune socială, statul nu mai are putere 
reailă şi, pentru ca cei de la putere să se menţină în posturi de 
decizie, vor acţiona în mod autori tar şi/sau violent. . . ,  ceea ce nu 
mai înseamnă democraţie. Se poate face următoarea analogie : 

44 M. MAUSS, Sociologie et anthropologie, p. 262. 
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după Pierre Clastre·s , un şef indian îşi asigură puterea fiind cel 
mai generos, adică dedicîndu-şi munca şi bogăţia pentru a da 
celor clin grupul său ; puterea modernă, dacă este acceptată de 
către toţi, trebuie să-şi asigure într-o manieră analogă perma
nenţa , fiind darnică, adică permiţînd o redistribuire a bogă
ţiilor colective. Puterea democratică se bazează pe capacitatea 
sa de redistribuire a bogăţiei naţionale. Această capacitate este 
deci o obligaţie în sensul obligativităţii darului. Simbolic, şi, 
dacă puterea se bazează pe o parte importantă a producţiei, şi 
economic, această redistribuire trebuie asigurată prin contri
buţia prioritară a celor mai bogaţi (avînd un acces privilegiat 
la nivelurile de decizie) . Cei mai bogaţi trebuie să dăruiască, 
sensibil, cel mai mult. Altfel, vor trebui să-şi asigure puterea 
prin alte forme decît prin cele democratice : ei vor trebui 
să-şi asigure bogăţia în detrimentul coeziunii sociale, adică 
prin constrîngere şi violenţă . 

Această con�tatare demonstrează fragilitatea lumii actuale. 
Interpretarea economică dominantă a schimburilor va avea ten
dinţa să limiteze caracterul obligatoriu al redistribuirii. Dacă 
ideologia economistă va fi dominantă, adică dacă principalul 
(dacă nu chiar singurul) factor de echilibru social este avuţia 
globală şi nu obligaţia de a dărui, se va ajunge repede în si
tuaţia în care redistribuirea să fie apreciată ca fiind antieco
nomică, peric�loasă pentru bogăţia naţiunii. 

Potlatch-ul modern 

Acesta pare a fi cazul democraţiilor noastre occidentale 
în care redistribuirea este organizată efectiv, dar este prezentată 
ca o povară greu de susţinut. Vastul sistem francez de secu
ritate socială, de exemplu, provine din fonduri prelevate din 
mediul economic : cotizaţiile (de boală, bătrîneţe, şomaj , fami
lie) sînt achitate de salariaţi şi mai ales de patronii acestora. 
Dar acest sistem este un risipitor economic uriaş (1  400 miliarde 
de franci pe an în Franţa). De asemenea, un buget echivalent 
este destinat de stat unor lucrări colective (apărare naţională , 
educaţie, transporturi), a căror funcţie este departe de a fi 
pur utilitară.  Privită prin prisma darului, aceasta constituie, din 
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punctul nos tru de vedere, o obligaţie imperioasă a societăţi i .  
Sistemele  arhaice s-au transformat si se manifestă sub această 
formă, fără ca faptul să fie remarcat

' 
(cu excepţia lui M. Mauss) . 

Privită prin prisma economicului ,  această risipă prezintă un 
viciu redibitoriu : costul este exorbitant pentru economia  na
ţională (aproape 50% din P.N.B. , ceea ce se numeşte tocmai 
prelevări obligatorii). Altfel spus, punctul de vedere economic 
stipulează că obli gaţia decurgînd din lege (care nu face decî t 
să reflecte o obligaţie normativă), de a neutraliza o parte im
portantă a veniturilor prin această redistribuire, este contra
productivă . Căci, această parte nu mai poate servi la investiţii 
şi la creşterea bogăţiei de care ar putea profi ta cu toţii . Aceasta 
ar însemna să u ităm faptul că o coeziune socială este indi s
pensabilă pentru a realiza producţia economică. Punerea în 
pericol , d in motive pur economice, a coeziunii sociale ar fi, 
poate, un şi  mai mare pericol pentru economie. Aceasta ne 
mai aminteşte de potlatch , unul dintre elementele fundamen
tale ale Eseului despre dar 45• Analogia este frapantă : sistemul 
de protecţie socială pe care l-am dezvoltat în democraţiile mo
derne ar putea fi considerat o formă particulară de potlatch 
(în care „prestaţiile sînt făcute într-o formă predominant vo
luntară [ securitatea soci ală în Franţa este o formă contrac
tuală ] ,  deşi ele sînt, în fond , absolut obligatorii" 46). Intr-ade
văr, î n  si stemul protecţiei soci ale, există atît  obligaţie cît �i 
prestaţie (atît de i mportantă încî t es te prezentată ca fiind totală) . 
M ai mult, aceste forme de prestaţie depăşesc cadrul unui răs
puns la nevoi strict economice : de exemplu, o întrerupere a 
lucrului consti tuie  o legitim are a nemuncii în aceea.si măsură 
în care dreptu l de a fi plăti t, în cazul unei boli antrenînd o in
capaci tate de muncă temporară sau defini tivă , legitimează prele
varea <le i ndemnizaţi i .  

Dimensiunea economică a societăţ i i  este în  prezent atît de 
importantă înc 1 t  nu exist;!. n ic i  o posibil i tate de a trăi în afarn 

45 Este vorba de „sistemul prestaţi i l or totale " . Cuvîntul  semn ifică 
„ a  hrăn i . a consuma" . „Se merge [în societăţi le d in nord-vestul ame
rican] pînă l a l ich idarea pur somptu ară a bogăţ ii l or acumulate pen 
tru a-l eclipsa pe �eful rival şi, î n  acel a�i t imp, asociat" . M. MAUSS, 
în Essai sur le don, p. 15 1-1 5 2. 

46 Ibidem, p. 15 1 .  
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circuitului monetar. Au trecut vremurile cînd aveam părinţi 
la tară si cînd ne întorceam din week-end cu o multime de 
cîrnaţi ş

0
i cartofi . Chiar ş i  grădinile de legume de la periferie 

nu mai sînt decit o resursă secundară. Societatea modernă im
pune deci necesitatea unor venituri băneşti pentru a supravie
ţui. Ea impune munca, mediatoare a relaţiei dintre necesităţi 
(mîncare, somn, locuintă) si resurse. Se muncestc în zone bine 
delimitate ale circuitul�i p�oductiv �i acest lucru perm i te acce
sul la ansamblul producţiei . 

Această complexitate, inerentă modernităţi i ,  face ca situa
ţia să devină fragilă  din două puncte de vedere : 

- pentru societa te : sarcinile din cc în ce m ai specifice 
implică o spec ializare din ce în ce mai mare şi o putere me
reu crescîndă a unor minorituţi asupra ansamblului populaţiei 
(de exemplu grevele de ]a metrou) ; 

- pentru individ : cea mai mic[1 incapac itate antrenează 
o s ituaţie de strîmtorare absolută,  dacă nu es te asigurată secu
ritatea la nivelul societătii . 

Dar sistemul stat-p�otecţ ie socială n ici nu ar exista, pro-. 
babil, dacă s ingura sa funcţie ar fi de tampon între nevoile 
şi resursele indivizilor. Sau nu ar exista decît strict raţional, 
adică ar permite o adap tare strictă a resurselor la nevoi .  Pre
siunea gîndirii economiste tinde de altfel ca acel sistem să fie 
privit astfel. Cine face ca, în pofida tuturor tentativelor de 
raţional izare (ch iar ş i  în ţări ul tra-liberale de tipul S.U.A. sau 
Marea Britanie �') , costul acestui sistem să crească fără înce
tare, risipa mărindu-se neîncetat ? Să ne amintim că în Franţa , 
creşterea cheltuielilor lega te de sănătate este de T--8 % pe an, 
în timp de P.N.B. de doar 2 % .  A pune această întrebare duce 
la punerea sub semnul întrebării a modului de gîndire a sis
temului de protecţie soci ală şi a limitelor pe care vrem să i le 
impunem . 

Potlatch-ul prez intă şi el acest caracter de risipă. Se con
stată că, acolo unde există potlatch , economia locală poate fi 
ruinată. După fiecare sărbătoare redistributivă trebuie să se 
pornească de la zero. 

* Este de altfe.1 picant să constatăm ca m ultra liberai'.ia Mare 
Britanie, sistemul etat izat (dar pe cale de a fi privatizat) costă de două 
ori mai puţin dei.::ît sistemul -a.meric-.nn, cu rezultate probabif m ai bune ! 
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S-ar putea crede că sumele înghiţite de protecţia socială 
reprezintă un fel de potlatch modem şi permanent. Dintr-un 
punct de vedere, coeziunea socială, cu atît mai mult cu cît 
societatea este mai bine organizată, trece prin această nevoie 
de cheltuieli cît mai mari . Economia trebuie gîndită în acest 
mod, haotic, al ruinării necesare îmbogăţirii (obligaţia coeziu
nii sociale : să produci pentru a dărni, pentru a risipi),  mai 
degrabă decît pe baza modelului liniar şi continuu de creştere 
şi progres (dezvoltare). 

Recent, o convenţie între asigurarea de boală, stat şi sin
dicatul medicilor a încercat să stăvilească „spirala infernală " 
a cresterii cheltuielilor. Pentru aceasta, s-a hotărît să se defi
nească niste criterii rationale de limitare a cheltuielilor, adică 
să se definească ceea ce este legitim să se facă din punct de 
vedere tehnic. Analiza este strict de felul cost/avantaj , acesta 
din urmă fiind evaluat strict utilitar. Or, relaţia doctor-bolnav 
nu poate fi redusă la o aplicaţie tehnică a unei ştiinţe, de către 
un specialist asupra unui pacient. Raportul dintre cererea pa
cientului, nevoile sale si oferta care i se face este foarte com
plexă. Nu se poate afirma că medicul care va prescrie prea 
multe medicamente o va face datorită incompetenţei tehnice. 
El se foloseşte de asemenea de „iraţional" , de subconştient. 
Medicul girează această parte, ireductibilă, de iraţional prin 
intermediul mijloacelor sale specifice (tehnice) cum ar fi : teh
nică radiologică, medicamente, consultaţii repetate de „psiho
terapie" etc. 

A dori să reduci această parte iraţională într-o determinare 
pur tehnică şi utilitară a mijloacelor pe care le foloseşte un 
medic pentru a răspunde cererilor pacienţilor ni se. pare sortit 
esecului : fie că aceasta nu va avea nici un efect, fie va ruina 
funcţia socială. a medicului şi a medicinei. Această legătură 
cu tehnica este un mijloc obligatoriu pentru medicina actuală, 
pentru asigurarea contribuţiei sale la coeziunea socială„ Această 
funcţie pare într-adevăr mai importantă chiar decît cea pur 
terapeutică (eficacitatea medicinei este în bună parte un discurs 
ideologic) . Dar sub rezerva de a transforma medicina într-o 
practică mai direct socială (ceea ce nu înseamnă mai puţin cos
tisitoare), sau de � conferi sistemului de sănătate un caracter 
mai „comunitar" (sistem în care legăturile dintre profesionişti 
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şi populaţie să nu mai fie mijlocite doar prin simpla tehnică 
medicală), nu întrevedem cum vom putea continua să asigu
răm, sub presiunea economică, contribuţia pe care o are medi
cina în cadrul coeziunii naţionale. 

Există o obligaţie morală imensă de redistribuire pentru 
societate. A o regla prin restricţii economice fără a dezvolta 
sisteme de înlocuire este periculos. Aceste „sisteme" de înlo
cuire nu pot face u itată problematica darului în cadrul legă
turii sociale. 

Astfel, democraţia şi puterea economică sînt indisolubil le
gate de 9 formă arhaică de schimb simbolic la nivelul întregii 
societăţi. A repune în discuţie această funcţiune pentru mo
tive pur economice este probabil unul dintre cele mai mari pe
ricole pentru democraţie. Acest gen de organizare macrosocială 
a raporturilor umane necesită, pentru a fi vizibilă pe planul 
libertăţii individuale, o redistribuire gigantică, de tip „pot
latch". Altfel spus, această formă de societate şi de politică 
necesită o mare redistribuire de bogăţii. Pentru a o realiza, so
cie·tăţile trebuie să· producă bogăţii. Democraţia de tip occi
dental ar fi� astfel, o formă de societate ce are nevoie de bo
găţie. In acest caz, a o impune drept model lumii va fi echi
valent cu o dispoziţie contradictorie : pentru a deveni liber şi 
bogat (adică democratic, ca noi) , va trebui' să începeţi prin a 
vă ruina (securitatea socială este ruinătoare) ! 

Reciproc, a încerca să reglezi cheltuielile potlatch-ului mo
dern care este sistemul de protecţie socială şi de stat nu con
duce oare la a vrea să reformezi condiţiile puterii şi ale pro
ducţiei fără a-i schimba fundamentele ? Nu mai există oare 
mijloace de a regîndi şi redefini formele de viaţă socială care 
să permită rezolvarea acestui gen de contradicţii, ştiind că 
democraţia presupune bogăţia care este ea însăşi ameninţată de 
condiţiile specifice democraţiei ? 

Marcel Mauss spunea că ar trebui, „să revenim la arhaic" 47. 

Arhaicul însă reapare adesea sub forme foarte negative (Liban, 
Jugoslavia), mai ales cînd nu este luat în ansamblu. Or, luptele 
pentru putere se bazează pe critica gestiunii. O consecinţă a 
acestei modalităţi critice mărginite este că puterea devine din 

47 M. MAUSS, op. cit., p. 263. 
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ce în ce mai mult exterioară faţă de obligaţia de redistribuire 
către cetăţeni. Bineînţeles că analiza pur economică trebuie 
să existe. Dar ceea ce ne învaţă M. Mauss este că, dacă ana
liza rămîne doar la acest nivel, disfuncţionalităţile cele mai 
evidente vor produce violenţă iar oligarhia va acapara progre
siv bogăţiile şi puterea, fără a exista speranţa vreunui reglaj 
social. Altfel spus, democraţia nu va fi viabilă . 

S-ar părea că, în faza în care se află democraţiile moderne, ,  
ar trebui să întărim legăturile arhaice, solidaritatea cea. mai 
strînsă între cetăţeni . Forma pe care o descria M. Mauss 48 ni 
se pare necesară dar insuficientă, atî t din punctul de vedere 
al prestaţiilor propriu-zise (în accepţiunea lor utilitară) cît şi 
din punct de vedere al legăturilor sociale (nu se pot rezolva 
problemele pe care societatea le pune în legătură cu margina
litatea, de exemplu, cu un drept venit din altă parte). 

Cale comunitară şi dezvoltare socială 

Alternativa liberalismului între mai multă libertate (şi deci 
şi l iber-arbitru individual) şi mai multă egalitate pare a fi deci 
insuficientă. Coeziunea socială este totodată condiţie şi con
secinţă a libertăţii. Această libertate trece prin forme moderne 
de potlatch. Dar aceste forme moderne se manifestă cu nişte 
proporţii care pun în pericol echilibrul global. Soluţia ar consta 
în regîndirea alternativei dintre calea pur economică şi cea a 
„socialismului de stat". Ace.asta revine la a ne imagina că ar
haicul ar putea să ·reapară în cotidian şi local menţinînd în 
acelaşi timp formele moderne ale solidarităţii, obligatorii pen
tru ca societatea care are stat să nu devină prea autocratică 
sau totalitară . Este, de asemenea, necesar să se asigure un mi
nimum de coerenţă economică, în aşa fel încît obligaţia socială 
de a dărui, organizată în acest „potlatch modern" să se poată 
realiza fără ca ruina antrenată astfel să fie producătoare de 

48 Acest „soda.l,is.m de stait" (op. cit., p. 260) în oaire „sînit gru
p�ri �are privesc. : stat.ul, comunele, a.şezămintele publice de asistenţă„ 
casele de pensii, casele de economii, societăţile de ajutor, patronatul, 
salari aţii" (op. cit. , p. 2 62).  
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tensiuni politice şi economice ireversibile. Adică fără ca pri
matul economicului să facă să intervină forţele violenţei. 

O gîndire a modernităţii axată pe dar şi nu doar pe schim
bul de tip economic ar consta în a reintroduce sau a întări 
acţiunea comunitară * paralel cu o întărire a structurilor so
cio-politice modeme ale democraţiei. A întări acţiunea comu
nitară ar fi de asemenea un mijloc posibil de dezvoltare a spi
ritului civic şi a democraţiei. Ceea ce pare în prezent o ur
genţă pentru ţările care se consideră drept democratice. Fără 
a vorbi de altele, în care condiţiile modernităţii democratice 
nefiind reunite, a impune o cale occidentală este fără îndoială 
ineficient în sensul libertăţii şi bunăstării, cel puţin atîta timp 
cî t ea nu este regîndită pe plan local. 

Secolui XX ne-a dat două revoluţii ce-au oferit o optică 
cu totul nouă asupra realităţii înconjurătoare : Einstein pentru 
fizică, cu teoria relativităţii şi M.  Mauss pentru optica asupra 
societăţii. In mod special această lucrare, Eseul despre dar, deşi 
scurt, este un eveniment marcant în istoria ideilor. Punerea în 
practică a acestor două teorii le-a rezervat acestora destine 
diferite : descoperirea energiei atomice şi a fabricaţiei de bombe 
atomice pentru prima, o uitare respectuoasă pentru cealaltă. 

Or, studiindu-l pe Marcel MAUSS, în privim ca pe unul din
tre fondatori, el fiind asociat profesorului şi colegului său 
Durkheim, şi unei şcoli etnologice care a îmbătrînit (Mali
nowski, Levy-Bruhl, Boas, Evans-Pritchard. etc.), fiind puţin 
cunoscut şi încă şi mai puţin analizat. Nici urmă a recunoaş
terii contribuţiei sale excepţionale. Cîţiva autori îi preiau ideile, 
fiecare aducînd o contribuţie proprie : Levy-Strauss, Mary Dou
glas. Există, de altfel, în Franţa, o Mişcare Anti-utilitaristă de 
Ştiinţe Sociale (M.A.U.S.S.) care publică o revistă excelentă 
sub direcţia lui A. Caille. Dar cel mai des Mauss nu este nici 
măcar pomenit : deşi Durkheim este binecunoscut licenţiaţilor, 
Mauss este uneori complet ignorat. 

Ni se pare fundamental să se dezvolte, pornind de la opera 
lui Mauss, o nouă optică asupra societăţii noastre contempo
rane. Să se pornească din punctul în care Mauss şi-a lăsat teo
ria şi să se examineze mai departe cele cîteva ipoteze for-

* Dar nicidecum comunitari.Sită, adică în care dimensiunea comu
nitară nu s-ar sprij ini <lecit pe o bază etno-culturală. 
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mulate mai sus. Ele ar putea forma nucleul unor practici, unor 
experimente sociale, pe care Mauss nu le dezaproba : după asi
gurările sociale şi securitatea socială, calea comunitară a sănă
tăţii şi a problemelor sociale. 

Dar timpul presează ; societăţile redevin, o dată în plus, 
violente si intolerante. Puterea nu se exercită decît tiranic 
(chiar şi 

'
acolo unde s-a ieşit din totalitarism). Nu avem timp 

să ne dedăm unor studii vaste şi erudite doar de dragul scopu
lui, în sine foarte frumos , de a face să progreseze cunoaşterea. 
Ceea ce trebuie să progreseze este capacitatea de a gîndi a fie
căruia, a fiecărui factor social. Ceea ce trebuie dezvoltat la 
nivel comunitar, este accesul la raţiune, logosul, acea capaci
tate a fiecăruia de a gîndi, pentru a nu recădea în acea stare 
pe care H. Arendt o dezvăluia în legătură cu Eichman : „sin
gura caracteristică notabilă care se putea observa în conduita 
acestuia, fie în cea din trecut, fie cea manifestată în cursul 
acestui proces şi de-a lungul interogatoriilor care l-au precedat, 
era de natură complet negativă : nu era o stuipiditate, ci o lipsă 
de gi,ndire" 49• Este vorba de această gîndire care, în maniera 
lui Marc.el Mauss, ne permite să depă•şim reducţionismul pozi
tivismului si să considerăm fenomenele sociale, oricare ar fi 
ele, ca fiind mai degrabă părţi sociale decît reapariţii ale tre
cutului ce ar trebui eliminate, asa cum lumina filosofiei si a 
ştiinţelor ·modeme au împră�tiat întunericul barbariei. Este, 
pentru noi, învăţătura esenţială a lui Marcel Mauss, învăţătură 
ce rămîne de o tulburătoare actualitate. 
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INTRODUCERE 

Despre dar si în particular despre 

obligatia de a întoarce cadourile 
' �-

Epigraf 

. lată cîteva strofe din Havamal, unul din cele mai vechi 
poeme aile Eddei scandinave 1 •  Ele pot servi drept epigraf al aces
tei lucrări, introducînd cititorul direct în atmosfera de idei şi de 
fapte '"în care se va desfăşura demonstraţia noastră 2• 

39 N-am văzut niciodată om atît de generos 
Şi atît de dornic să-şi cinstească oaspeţii 
încît „primitul să nu fie primit" 
nici un om atît de . . . (adjectivul lipseşte) 
al bunurilor sale 
încît a primi înapoi să-i fie neplăcut 3• 

l Domnul Cassel este cel care m-a adus pe urma textului, „ Theory 
of Social Economy", vol . II, p. 345. Savanţii scandinavi sînt familiari
zaţi cu această cairaote.ristică a antic:ihităţii lor naţionatl.e. 

2 Domnul Maurice Cahen este cel care .a binevoit să facă pentru 
noi această traduce.re. 

3 Strofa este neclară , mai ales pentru că adjectivul din versul 4 lip
seşte, dar sensul dervine limpede cÎJlld se adaiugă, cum se face de obi
cei, un cuvînt cu semnificaţia de geneiros, che,1,tuirtor. Versul 3 este 
şi eil. -dificil. D0mnul Oassel traduce : „care să nu iia ceea ce i se oferă". 
Traducerea d-lui Cahen, din oontra, este [:i.1terală. „Expresia este am
biguă, ne siorie el, unii înţeleg : «încî.t să primeaslcă să nu-i fie plălClult», 
după alţii «în.cit a primi un dar nu comportă obligaţia de a-l intoarce1>. 
Eu înclin spre a· doua e:xiplicaţie" .  ln ciuda incompetenţei noastre, 
în ceea ce priveşte scandinavia veche, ne permitem o altă interpre
tare. Expresia corespunde în mod cert unui ve:chi centon ce trebuie 
să însemne ceva de genul „primitul esite primit" .  Admiţind aceasta, 
versUJl. ar face ·aluzie la acea stare de spirit în care se află viziita
torllll şi cel vizitat. Se presupune că fiecare îşi oferă ospitalitatea 
sau darurile ca şi cum nu-i vor fi întoarse niciodată. Cu :toaJte acestea, 
fiecar.e acceptă daru.rile viziJtatorul,ui sau .oont11aipreS1taţiil!.le gazdei pentru 
că sî11t bunuri şi, de asemenea, . pentru ·că ele consfituie un mijloc de 
a· întări un contract în care ei sînt parte integrantă. 

3 5  



MARCEL MAUSS 

41 Cu arme si vestminte 
prietenii trebui� să-şi facă bucurii ; 
o ştie fiecare prin el îns�i (din propriile experienţe) 
Cei care îşi fac reciproc daruri, 
sînt mult timp prieteni 
dacă lucrurile reuşesc să ia o bună turnură. 

42 Trebuie să fii prieten 
prietenului tău 
şi să oferi cadou pentru cadou ; 
şi mai trebuie să oferi rîs pentru rîs, 
şi durere pentru minciună. 

44 Ştii, dacă ai un prieten 
în care te încrezi 
şi vrei să fie bine, 
trebuie să-ţi contopeşti sufletul cu al său, 
cadou oferă-i la cadou 
şi vizita să i-o întorci cît mai des. 

44 De ai un al tul 
ce crezi că te îns.eală 
si vrei să fie bin� 
să-i spui cuvinte alese 
avînd doar gînduri prefăcute 
şi înapoind minciună la minciună. 

46 La fel şi cel 
în care n-ai încredere, 
pe care-l suspectezi în sentimente, 

Ni se pare chiar că am putea discerne in aceste strofe o parte şi mai 
veche. Structura tuturor este aceeaşi, curioasă şi clară. In fiecare, o 
zicală jllif,id1că formeiază rnuoleuil. : „-a primi să nu fie primit" (39), „cei 
care-şi oferă cadouri stnt prieteni" (41), „să oferi cadou pentru ca
dou" (42), „trebuie să-ţi contopeşti sufletul cu al său / cadou oferă-i la 
cadou" (44), „avarul'.ui mereu i-e frică de cadOUII'i" (48), 11cadollll oferit 
me!I'eu aşteaptă un cadou in schimb" ( 1 45), etc. Este o veritlJalbilă colecţie 
de dictoane. Acest proverb, sau regu:lă, este înconjurat de un comen
tariu care ii dezvol1ă.  Deci, aici avem de...a face nu numai cu o foarte 
veche formă de drept., ci ohi:ar cu o foarte veche formă de litera.tură. 

36 



ESEU Dl!SPRE DAR 

tu să-i surîzi 
dar să-i vorbesti în silă, 
darurile ce i ie faci să semene cu cele ce-ai primit 

48 Oamenii generoşi şi de valoare 
au viaţa cea mai bună ; 
ei nu au pic de frică. 
Dar un poltron, de tot se teme ; 
avarului mereu i-e frică de cadouri. 

M. Cohen ne semnalează de asemenea şi trofa 1 45 : 

1 45 Mai bine e să nu te rogi (să nu ceri) 
decît să sacrifici prea mult (zeilor) : 
Cadoul oferit mereu aşteaptă un cadou în schimb. 
Mai bine să n-aduci ofrande 
de.cît să cheltui tot cu ele. 

Program 

Acesta este subiectul. In civilizatia scandinavă si în nume
roase altele, schimburile şi contracteie se fac sub formă de ca
douri, teoretic de bună voie, în realitate oferite şi înapoiate în 
mod obligatoriu . 

Lucrarea este un fragment al unor studii mai vaste. De mai 
mulţi ani, atenţia noastră s-a îndreptat în acelaşi timp asupra 
regimului dreptului contractual şi asupra sistemului prestaţiilor 
economice între diversele secţiuni ori subgrupuri din care se 
compun societăţile aşa-zis primitive şi cele cărora le-am putea 
spune arhaice. Există în această privinţă o enormă înlănţuire 
de fapte, ce sînt ele însele foarte complexe. Totul se amestecă, 
tot ce înseamnă viaţă socială a societăţilor care le-au precedat 
pe ale noastre - pînă la cele protoistorice. Prin asemenea fe
nomene sociale „totale" , cum ne propunem să le numim, se 
exprimă simultan toate tipurile de legi : religioase, juridice 
şi morale - politice şi familiale în acelaşi timp ; economice -
şi acestea presupunind forme particulare de producţie şi de 
consum, sau mai curînd de prestaţie şi de distribuţie ; fără a 
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mai lua în calcul fenomenele estetice, la care ne conduc aceste 
fapte, sau cele morfologice, pe care le manifestă aceste legi. 

Din toate aceste teme foarte complexe şi din multitudinea 
de aspecte sociale în mişcare nu vrem să luăm în considerare 
decît o caracteristică, profundă , dar izolată : caracterul volun
tar, ca să zicem aşa, aparent liber şi gratuit, dar în acelaşi 
timp constrîns şi interesat, al acestor prestaţii. Ele. au îmbră
cat aproape 1ntotdeauna forma darului, a cadoului oferit cu 
generozitate, chiar atunci cînt gestul ce însoţeşte tranzacţia nu 
este deeît ficţiune, formalism şi minciună socială, mascînd obli
gaţia ·şi caracterul economic. Şi, cu toate că vom indica riguros 
diversele principii care au dat acest aspect unei forme de schimb 
necesare - cu alte cuvinte, chiar diviziunii muncii sociale -
din·tlre toate principiile vom stud�a în profunzime doar unul. Care 
este regula de drept şi de interes care, în societăţile trecute sau 
arhaice, face ca darul primit să fie înapoiat în mod obligatoriu ? 
Ce forţă există în obiectul pe care îl oferim, forţă care îl de
termină pe cel ce primeşte să întoarcă darul la rîndul său ? 
Iată problema de care ne vom apropia în mod special, amin
tind în acelaşi timp şi altelţ. Sperăm ca printr-un număr des
tul de mare de exemple, să dăm un răspuns la această pro
blemă precisă şi să arătăm în ce direcţie se poate angaja un 
adevărat studiu al problemelor corelate. Vom vedea, de aseme
nea, spre ce noi probleme sîntem conduşi : unele privind o 
formă permanentă a moralei contractuale, adică : modul în 
care dreptul real rămîne pînă în zilele noastre legat tle dreptul 
individual ; aJtde privind formele şi concepţiile care au guvernat 
întotdeauna, cel puţin în parte, schimbul, şi care parţial mai 
înlocuiesc încă noţiunea de interes individual. 

Vom atinge astfel un dublu scop. Pe de o parte, vom ajunge 
la concluzii, într-un fel arheologice, asupra naturii tranzacţiilor 
umane in societăţile care ne înconjoară sau tocmai ne-au pre
cedat. Vom descrie fenomenele de schimb si de contract în 
acele societăţi care n_u sînt lipsite de pieţe economice, aşa cum 
s-a pretins, - căci piaţa este un fenomen uman care, în o.pinia 
noastră, nu este străin nici uneia dintre societăţile cunoscute 
- dar în care regimul schimbului este diferit de al nostru. Vom 
vedea că exista ·şi acolo o piaţă încă înainte de apariţia insti
tuţiei negustorilor şi înaintea invenţiei lor esenţiale, moneda 
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propriu-zisă ; cum funcţiona ea înainte de a fi găsite formele, 
asa-zis moderne (semitice, elenice, elenistice si romane), ale con
tractului şi vînzării pe de o parte, :şi moneda bătută pe de altă 
parte. Vom vedea morala şi economia care acţionează în aceste 
tranzacţii. 

,Şi cum vom constata că o asemenea morală şi o asemenea 
economie mai functionează si în societătile noastre, în mod 
constant şi, să spunem, subiacent, cum credem că ele consti
tuie piatra pe care s-au clădit societăţile noastre, vom putea 
deduce cîteva concluzii morale asupra unor probleme pe care 
criza dreptului şi a economiei noastre le pune, şi acolo ne vom 
opri. Această pagină de istorie socială, de sociologie teoretică, 
tle concluzii, de morală, de practică politică �i economică, nu 
ne conduce în fond decît la a pune o dată în plus, sub forme 
noi , întrebări mai vechi şi totuşi noi 4• 

Metoda urmată 

Am urmat o metodă de comparaţie exactă. Mai întîi, ca 
întotdeauna, n-am studiat subiectul decît în zone determinate 
şi alese : Polinezia, Melanezia, Nord-Vestul american ; am abor
dat cîteva sisteme de drept mai importante. Apoi, bineînţeles, nu 
am ales decît drepturile unde, datorită documentelor şi muncii 
filologice, am avut acces chiar la conştiinţa societăţilor înseşi, 
căci este vorba de termeni si de notiuni ; aceasta a restrîns si 
mai mult aria comparaţiilor noastr�. In sfîrşit, fiecare studiu 
a ţintit spre sisteme pe care ne-am impus să le descriem, pe 
fiecare în parte, în întregime, renunţînd deci la acea compa
raţie constantă în care totul se amestecă şi unde instituţiile îşi 
pierd orice culoare locală iar documentele savoarea 5• 

4 N�am reuşit să consult BURCK.HARD, Zum Begriff der Schen
kung, p. 53 sq. 

Dar pentru dreptul anglo-saxon, faptul pe care l-am -pus tn lu
mină a fost corect înţeiles de POLLOCK şi M AITLAND, History 
of Eng.:ish Law, vol.. II, p. 82 : „The wide wo:rid gif:t, which will covcr 
sa.le, excl}ange, ga.ge •and llease." Cf. ibid., p. 1 2  ; ibid., p. 212--214 . 
„Nu există dar gratuit care să ţină loc de lege". 

A s e  vedea şi dizertaţia lui Ncubecker în legătură cu zestre.a ger
mană, Die Mitgift, 1 909, ip. 65 sq. 

5 Notele şi unele comellJtarii sînt indispensabile doar specialiştilor. 
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Prestaţie . Dar şi potlatch 

Prezenta lucrare face parte dintr-o serie de cercetări pe 
care le efectuăm de mult timp, domnul Davy şi cu mine, asu
pra formelor arhaice ale contractului 6• Un rezumat al lor este 
necesar. 

Nu pare să fi existat vreodată, nici pînă într-o epocă mai 
apropiată de noi, în societăţile pe care poate greşit le nu
mim primitive sau inferioare, nimic din ceea ce numim Eco
nomie naturnlă 7• Printr-o stranie dar clasică aberaţie, s-au 
ales chiar, pentru a reda tipul acestei economii, textele lui 
Cook despre schimb şi troc la polinezieni 8. Or, sînt aceia:?i 
polinezieni pe care-i vom studia şi noi, şi despre care vom ve
dea cît sînt de îndepărtaţi, în materie de drept şi de econo
mie, de stadiul natural. 

In economiile şi în drepturile precedente nouă, nu s-au 
constatat, ca să zicem aşa, niciodată simple schimburi de bu
nuri, de avuţii şi de produse, în cadrul unei pieţe desfă!şuratc 
între indivizi. In primul Jind, nu indivizii ci colectivităţile sînt 
cele care se obligă reciproc, schimbă şi contractează 9 ; persoa-

6 DAVY, Foi juree (Traraux de l'Annee Sociologique, 1922) ; a se 
yedea indicaţiile b1bliografke în MAUSS, „O formă arhaică a contrac
tului la traci", Revue des Etudes grecques, 1 92 1  ; R. LENOIR, „Insti
tuţia Potfatch-ului", Revue Philosophique, 1 924. 

7 F. SOMLO, Der Gitterverkehr in der Urgese.Ysclzaft (Institut 
Solvay, 1 909), a dat o bună interpretare aces,tor fapte şi o expunere su
mară prin c are, p. 1 5 8, porneşte pe ace a cale pe care ne vom angaja �i 
noi înşine. 

8 GRIERSON, Silent Trade, 1903,  a adus deja argu mentele nece
sare pentru a inlăitura aceast ă prejudecată. La fel şi VON MOSZ
KOWSKI, Vom Wirtschaftsleben der primitiven Vălker, 1 9 1 1  : dar ci 
consideră furtul ca primitiv, şi confundă în general dreptul. de a lua cu 
furtul. Vom găsi o frumoasă expunere de fapte Maori în W. VON 
BRUN, Wirtschafts organisation der Maori (Beitir. DE LAMPRECHT, 
18), Leipzig, 19 1 2, unde un capitol es.te consacrat sc-himbului. Lucra
·rea cea mai recentă asupra economiei popoarelor aşa-zis primitive 
es� : KOPPERS, Ethnologiscihe Wh,tscaftsordnung, Anthropos, 1 9 1 5-
1916 ,  p. 6 1 1  la 65 1 ,  p. 97 1 Jia 1 079 ; bună mai ales pentru expunerea 

doctrinelor ; puţin dialectică în rest. 
9 De .Jia ultimele noastre publicaţii, am con'.: �::tat în Australia, un 

început de prestaţie stabilită intre triburi, nu numai între clanuri r,i 
fraitrii, îndeosebi cu oc azia morţii. La kakaduzii din teritoriul nordic, 
există o a treia ceremonie funerară, după cea de-a doua tnmor-
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nele prezente la contract sînt persoane morale : clanuri, triburi, 
familii , care se înfruntă şi se opun, fie în grupuri ce se înfruntă 
chiar pe teren, fie prin intermediul şefilor, fie prin ambele po
sibilităţi deodată 10• !n plus,  ceea ce schimbă , nu sînt numai 
bunuri şi averi, mobile sau imobile, lucruri necesare econo
mic. Sînt, înainte de toate, formule de politeţe, ospeţii ,  ritua
luri, s ervicii militare, femei, copi i ,  dansuri, sărbători , tîrguri în  
care piaţa nu constituie rlecît un moment şi  în care circulaţia 
valorilor nu este decît unul din termenii unui contract mult mai 
general şi mult mai de durată . !n sfîrşit, aceste prestaţii ş i  
contr_aprestaţii se prezintă sub o formă mai degrabă voluntară, 
prin daruri sau cadouri, cu toate că sînt în fond riguros obliga
torii , cel puţin în caz de confruntări private sau publice. Numim 
toate acestea sistemul prestaţiilor totale. Tipul cel mai pur al 
acestor instituţii ni s-a părut a fi reprezentat de alianţa din
tre cele două fratrii din triburile australiene sau nord-ame-

rnîntare . ln timpul acesteia, oamenii fac un fel de anchetă judiciar.:l 
pentru a determina cel puţin fictiv cine a fost autorul morţii prin 
farmece. Dar, spre deoseb ire de ceea ce se întîmplă în majori�atca 
triburi'lor australiene. nu se manifeSită nici o vendetă. Oamenii se mul
ţumesc s3-şi a.dune lăncile şi să stabilească ce vor cere în schimb. 
A doua zi, lăncile sînt transportaite într-un ailt trib. de exemplu, Umoriu, 
unde esite perfect ounoscut scopul aces-tei acţiuni.  Acolo lăncile sînt aşe
za�e în grămezi şi gimpaite după proprie�a11i. Urrnînd un t1ari.f dinainte cu
noscut, obiectele doirite slnt aşezaite în faţa acestor grămezi. Apoi sînt 
retrimi�e toate la tribul Kaka.du (Baldwin SPENCER, Tribes of the 
Northern Territory, 1 9 1 4, p. 247). Sir Baldwin menţionea?ă că aceste 
obiecte pot fi schimbate din nou pe lănci, fapt pe care nu-l înţe'legem 
prea bine. Din contra, lui îi este greu să înţeleagă legătura dintre 
funeralii şi asemenea schimburi. şi adaugă că „ nici băştinaşii nu ştiu". 
Obiceiul este tc·�uşi perfect inteligibil : este într-un fel o tranzacţie 
juridică obişnuită, ce înlocuieşte răzbunarea, servind în acef.iaşi timp 
drept origine pieţii intertribale. Acest schimb de ob iecte es'e în a�e
kişi timp un S:ch irnb de ga.ranţii de pace şi ele soliidaritJate l1a doliu şi ,  
aşa cum 5'e otbişnuieş.te în Austrafo1, între ofamw:i1!e famiiliifor asocia.te 
�i legaite prin căsătorie. Singu11a diferenţă esrl:e că de aceiastă dat:], 
Pbiceiul a deveniit inte•rtribal. 

1 0 Chiar un poet aşa de tardiv ca Pindar spune : vm'Jtcx. 
yr.cµ�pw -:-:;.io7tivwv oZxo0Ev OLX«OE, Olimpique, VIII, 4. întregul pasaj 
resimte încă s.barea de drept pe ca.re o descriem. Temele darului, ale 
bogăţiei şi căsătoriei, ale onoarei, favorului, ali anţei mesei în comun 
şi băuturii consiacrate, chiar tema geloziei care stimulează căs:'Horia, 
toate sînt re.prezentate aici prin cuvinte expresive şi demne de co
mentarii. 
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ricane în general, la care ritualurile, căsătoriile, succesiunea la 
bunuri, legăturile de drept şi rle interes, rangurile militare şi 
sacerdotale, totul este complementar şi presupune colaborarea 
celor două jumătăţi ale tribul1:1i. Ele conduc, spre exemplu, 
jocurile 1 1 • Triburile tlinkit si haida din nord-vestul american 
exprimă bine natura acestor' practici, spunînd că „două fratrii 
îşi arată respectul" 12. 

La aceste două triburi din nord-vestul american si în toată 
regiunea apare încă o formă cu siguranţă tipică, dar evoluată 
şi relativ rară , a prestaţiilor totale. Ne-am propus să o numim 
potlatch, cum fac de altfel si autorii americani, utilizînd numele 
chinook, devenit parte a limbajului curent al albilor şi indie
nilor din Vancouver pînă în Alaska. „Potlatch" înseamnă, la 
bază, „a hrăni" ,  „ a  mînca" 1 3• Aceste triburi, foarte bogate, care 
trăiesc în insule, pe coastă, sau în regiunea dintre Munţii Stîn
coşi şi coastă, îşi petrec iernile într-o sărbătoare perpetuă : 
banchete, tîrguri şi pieţe, constituind, în acelaşi timp, aduna
rea solemnă a tribului. Adunarea este ordonată ţinînd cont de 
confreriile sale ierarhice, de societăţile sale secrete, deseori con
fundate cu primele şi cu clanurile ; �i toful, clanuri, căsătorii, 

· 1 1  Vezi ca exemplu, reguHlle importante ale jooului cu mingea la 
tribul Omaha : AHce FLETCHER şi LA FLESCHE, Oma.ha Tribe, 
A nnuel Report of the Bureau of A merican A nthropology, 1905-1 906, 
XXVII, p. 1 97 şi 366. . 

1 2 KRAUSE, Tlinkit Indianer, p. 234 şi următoarele, a remar
cat acest oaracter al sărbătorilor şi ritualurilor şi .al contractelor pe 
care le descrie, fără să le dea tncă numele de potlatoh. BOURSIN, 
în PORTER, Report on the Population etc., of Afaska, în Eleventh 
Ceusu.J (1 900), p. 5�66 şi PORTER, ibid., p. 3 3 ,  au remarcat carac
terul de glorificare reciprocă a potlatch-ului, <W .această dată numindu-l. 
Dar cei1 mai bine l-a consemnat SWANTON : Sociali. Oonditions etc., 
of the Tiingit Jndians, A nn. Rep. of the Bureau of A mer. Ethn., 1905, 
XXVI, p. 345, etc. Conform obsentaţiilor noastre, Ann. Soc., voi. XI, 
p. 207 şi DA VY, Foi ;uree, p. 172. 

13 Despre sensul cuvînitului potlatch, a se vedea BARBEAU, Bul
letin de la Societe de Geographie de Quebec, 1 9 1 1 ,  Davy, p. 162 .  To
tuşi, nu mi se pare că sensul propus ar fi originar. fot.r-adCJVăr, BOAS 
araită că pentru cuvîntul poHatch, ln Kwakiud şi nu în Chinook, es·te 
vafabiil sensul Fedder, hrănitor, şi „place of being saitiated", loc unde 
te saturi. Kwakiutl Texts, Second Series, Jesup Exped. , vol. X, p. 43, 
n. 2 ; cf. ibid., voi. III, ·P· 5 1 7, s.v. POL. Dar cele două sensuri ale 
cuvintului potla.tch - de dar şi de aliment, nu se exclud, forma esen
ţial ă a prestaţiei fiind .a.ilci alimenroară, cel puţin teoretic. Asupra aces
tor sensll!fi, vezi mai departe p. 45. 
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... _ . : :  
iniţieri, şedinţe Oe şamanism �i de cult al marilor zei, toteme 
sau strămoşi comuni ori individuali ai clanului, totul se ames
tecă într-o ţesătură de nedescurcat de ritualuri, de prestaţii ju
ridice şi economice, de stabilire a rangurilor politice în socie
tatea bărbaţilor, în trib şi în confederaţiile tribale şi chiar in
ternaţionale 14• Dar ceea ce trebuie remarcat la aceste triburi, 
este principiul de rivalitate ·şi antagonism care domină toate 
practicile. Se ajunge pînă la luptă, pînă la trimiterea la moarte 
a şefilor şi a nobililor ce se înfruntă astfel . Pe de altă parte, 
se merge pînă la distrugerea somptuoasă 15 a bogăţiilor acumu
late pentru a eclipsa şeful rival şi ,  în acelaşi timp, asociat (de 
obicei un bunic, socru sau ginere). în acest sens este o presta
ţie totală , căci întregul clan contractează pentru toţi, pentru 
tot ce au şi tot ce fac, prin intermediul şefului 1 6• Dar această 
prestaţie din partea şefului îmbracă un aspect agonistic foarte 
marcant. Este fundamental cămătărească .şi somptuoasă, şi asis
tăm înainte de toate la o luptă a nobililor pentru a stabili între 
ei o ierarhie de care mai apoi profită întregul clan. 

Propunem să păstrăm numele de potlatch pentru acel gen 
de instituţie pe care am putea-o numi, cu maximum de preci-
zie şi fără nici. un pericol, prestaţii totale de tip agonistic. 

Pînă aici n-am întîlnit deloc exemple ale acestei instituţii 
decît în triburile din nord-vestul american şi în cele dintr-o 

1 4 Latura juridică a potlatch-ului este cea pe care au studiat-o 
Dl. ADAM în articolele sale din Zeitschr. f. vergleich, Rechtswis
senschaft, 1 9 1 1 şi urm. şi Festschrift fa SeleT, 1 920, şi Dl. DAVY în 
a sia Foi juree. Lartura reHgioasă şi cea economică nu sînt maii puţin 
impiorrtainft.e, şi trebuiesc trnmte în profunzime . NartUT'a religioasă 
a persoanelor implicate şi a luc.ruriLor sohimba·te saiu distruse nu sînt 
deloc independente de natura îns�i .a contractului, nu mai mult <lecit 
valorile ce le sînt afectate. 

1 5 Indigenii halda spun „sa omori" bogăţia . 
16 A se vede1a docwnenitele lui Hunt în BOAS, EtJmology of the 

Kwakiutl , XXXV-th Anr;ual Rep. of the Bureau of A merican Ethn., 
vol . II, p.  1 340, unde se va găsi o desoriere interesantă a modului în 
care clanul <:.duce şefului contrib�ţi a pentru potillatch, şi cuvintele inte
resante ce i le adresează. Şeful spune : „Căci ia.ceasta nu va fi în nu
mele meu. Va fi în numele vostru şi voi veţi deveni faimoşi printre 
triburi cînd se va spune că vă oferiţi propriet atea pentru un potfatch" 
(p. 1 342, I. 3 1  şi următoarele). 
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parte a nordului, american 17, în Melanezia şi în · Noua Guinee 18• 
în celelalte regiuni, adică în Africa, în Polinezia şi în Malaezia, 
în America de Sud, în restul Americii de Nord, baza schimbu
rilor intre clanuri şi familii ni se pare că rămîne tipul cel mai 
elementar al prestaţiei totale. Totuşi, unele studii mai aprofun
date fac să apară astăzi un număr considerabil de forme inter
mediare între schimburile de o rivalitate exacerbată, schimbu
rile de distrugere a bogăţiilor precum cele din nord-vestul ame
rican şi din Melanezia, şi celelalte, avînd un spirit de compe
tiţie mai moderat, în care contractanţii rivalizează în cadouri : 
astfel, noi ne întrecem azi în a oferi daruri, în banchete, nunţi, 
în simple invitaţii, şi ne simţim încă obligaţi să ne revanchieren 19  
cum spun germanii. Am constatat aceste forme intermediare în 
lumea indo-europeană antică, în particular, la traci 20. 

în acest tip de drept şi de economie sîTIJt conţinute diverse 
teme - reguli şi concepţii .  Cel mai important, printre aceste 
mecanisme spirituale, este, evident, cel care te obligă să oferi 
un dar în schimbul celui primit. Or, nicăieri în altă parte, ra
ţiunea morală şi religioasă a acestei constrîngeri nu ·este mai 
evidentă decît în Polinezia. Studiind-o în amănunt, vom vedea 
clar care este acea forţă ce obligă să se returneze un dar pri
mit şi, în general, să se ducă la îndeplinire contractele .  reale . 

17 Domeniul potlatch-ului depăşeş te într-adevăr limitele triburilor 
din nord-vest. lndeooebi, trebuie să considerăm acel „asking Festival" 
al esohimoşilor din A11aska, el fiind altceva deci-t un împrumut de la 
triburile indiene vecine : vezi mai departe p. 57 n. 45 . 

18 A se vedea observaţ iile noastre din Ann. Soc., vol. XI, 1 0 1  
ş i  vol . XII, ·P· 372-3 74 şi  A ntliropologie, 1 920 (C. R .  la şerlinţele ln
stitutwlui francez de Antropologie). LENOIR a semnalat două tipuri 
destul de diferite ale -potl a1ch-lJllu.i în Arne.r·ica de Sud (ExpecHţii ma
ritime în Me11anezia în Anthropologie, sept. 1 924). 

19 THURNWALD, Forschungen auf den Salomo lnseln, 1 9 1 2, 
vol . III, p. 8, utilizează cuv'întul . 

20 Rev. des Et. grecques, vol. XXXIV. 1 92 1 .  
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Darurile schimbate si obligatia 

de a le restitui (Polinezia) 

I 

Prestaţia totală, bunuri uterine 
contra bunuri masculine (S;;tmoa) 

' 

ln aceste studii asupra extensiei sistemului de darw-i con
tractuale, s-a crezut mult timp că în Polinezia există potlatch 
propriu-zis. Societăţile polineziene în care instituţiile erau mai 
evoluate: nu păreau să depăşească sistemul „prestaţiilor totale" ,  
al contractelor perpetue între clanuri care-şi pun în  comun 
femeile, bărbaţii, copiii, ritualurile etc. Faptele pe care le-am 
studiat, îndeosebi în Samoa, obiceiul remarcabil de a schimba 
rogoj ini cu blazoane între şefi, la căsătorie, nu ni s-au părut 
mai presus de acest nivel 1 • Elementul de rivalitate, de distru
gere, de luptă părea să lipsească ; nu şi în Melanezia. !n sfîr
şit, aveam prea puţine fapte. Acum, am fi mai puţin critici. 

Mai întîi, sistemul de cadouri contractuale din Samoa se 
extinde dincolo de căsătorie : darurile însoţesc evenimentele care 

1 DA VY, Foi juree, p. 140, a studiat aceste schimburi în legătură 
cu căsătoria şi raporturile cu contractul. Vom vedea că de au un alt 
scop. 
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urmează : naşterea _unui copil 2, circumcizia 3, boala 4, puber
tatea fetelor 5, ritualurile funerare 6, comerţul 7• 

Apoi, două elemente esenţiale ale potlatch-u1ui propriu-zis 
sînt bine conturate : cel al onoarei, al prestigiului, „mana", ce 
conferă bogăţie 8 şi cel al obligaţiei absolute de a întoarce da
rurile de teama de nu pierde „mana", această autoritate, acest 
talisman şi sursă de bogăţie ce constituie autoritatea însă.şi 9• 

Pe de o parte, Turner ne spune : „După ceremoniile legate 
de naştere, după ce au primit şi oferit darurile oloa şi tonga -

adică bunurile masculine şi bunurile feminine - soţul şi ·soţia 
nu sînt mai bogaţi decît înainte. Dar au satisfacţia de a fi văzut, 

2 TURNER, Nineteen years in Polynesia, p. 17 8 ; Samoa, p. 82 sq. ; 
STAIR, Old Samoa, p. 175.  

3 KRĂMER, Samoa lnseln, vol. II,  p. 52-63.  
4 STAIR,Old Samoa, p. 180 ; TURNER, Nineteen years, p.  225 ; 

Samoa, p. 142. 
5 TURNER, Nineteen years, p. 1 84 ; Sam oa, p. 91. . 
6 KRAMER, Samoa lnseln, voi . II, p. 1 05 ; TURNER, Samoa, 

p. 1 46. 
7 KRAMER, Samoa lnseln, voi. II, p .  96 şi p.  363. Expediţia 

comercia.J.ă, malaga (cf. walaga, No\lla Guinee) este foarte apropiată de 
potl ait.ch, !fiind car.act.eristică expediţiilor în arhipelagul melanezi1an ve
cin. Kramer foloseşte cuvîntul Gegengeschenk, pentru schimbul de oloa 
contra tonga, schimb despre care vom vorbi. ln plus, dacă nu trebuie 
să cădem în exagerările etnografilor englezi ai şcolii lui RiveISi şi Elliot 
Smith, nici în cele ale etnografii.or americani care, urmîndu-1 pe Boas, 
văd in întireg sistemul potlatch-ului mnerican, o serie de împrumuturi, 
trebuie itotuşi să dăm extinderii instituţiilor importanţ a cuvenită ; în 
special în :acest caz, în care comerţul înfloritor, de Ia insulă la insulă ,  
di n  .por.t în port, pe distanţe foarte mari ş i  din .timpuri foarte inde
părtate, a vehicuJ.ait nu nwnai bunuri ci şi modaliităţi de schimb . .  Mali
nowski, în lucrările pe care le vom cita mai .tirziu, a avut dreptate 
în această privinţă . A se vedea un studiu despre unele dintre aceste 
instituţii (Mel:anezia de Nord-Vest) în R. LENOIR, Expediţii maritime 
în Melanezia, Anthropologie, &eptembr�e 1 924. 

8 Emul·aţia dintre cl anurile maori este menţionată destul de des, 
in special în legătură cu sărbătorile , ex. S. P. SMITH, Journal of the 
Polynesian Society (citaită prescur�a1t în continoore prin J. P. S.), XV, 
p. 87. 

9 Motivul pentru care, în acest caz, nu spunem că este vorba 
despre potJlatch propriu-zJs, esite acela că l ipseşte car·acterul uzurar al 
contrapar,tidei. In acelaşi .timp, după cum vom vedea în dreptul maori, 
faptul de a nu înia;poia daruriJ.e duce la pierderea a ceeia ce ei numesc 
mana, ,,'a obrazului", cum spun chinezii ; şi în Samoa trebuie să dai 
şi să îna-poiezi din •acelaşi motiv. 
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ceea ce ei consideră o mare onoare : mulţimea de bunuri reu
nite, cu ocazia naşterii fiului 10. " Pe de altă parte, aceste daruri 
pot fi obligatorii , permanente, şi fără altă contraprestaţie decît 
starea de drept care le antrenează. Astfel, copilul pe care sora, 
şi în consecinţă cumnatul, unchi după mamă, îl primesc spre 
crestere de la frate si cumnat, este el însusi numit tonga, adică 
un bun uterin 1 1 • El

. 
este „canalul prin car� ounurHe de natură 

indigenă 12 , tonga, continuă să se transfere de la familia copi
lului spre această familie. Pe de altă parte, copilul este pentru 
părinţii săi un mijloc de a obţine bunuri, de o natură diferită 
( oloa) de cea a părinţilor ce l-au adoptat, şi aceasta pe toată 
durata vieţii copilului" . „ „ . Acest sacrificiu (al legăturilor na
turale) creează o facilitate sistematică de trafic între proprietă
ţile autohtone şi cele străine". !n concluzie, copilul, bun uterin, 
este mijlocul prin care bunurile familiei uterine se schimbă con
tra celor de natură masculină. Şi este suficient să constatăm 
că, trăind la unchiul după mamă, copilul are evident dreptul 
de a trăi acolo şi, în consecinţă, dreptul general asupra pro
prietăţilor unchiului, pentru că sistemul de „fosterage" apare 
ca fiind cel mai apropiat de dreptul recunoscut al nepotului ute
rin asupra proprietăţilor unchiului în regiunile melaneziene 1 3 • 
Nu lipseşte decît tema rivalităţii, a luptei şi a distrugerii, pentru 
ca să fie „potlatch". 

Dar să remarcăm cei doi termeni : oloa şi tonga ; sau mai 
bine să-l rnţinem pe al doilea. Tonga desemnează unul dintre pa-

10 TURNER, Nineteen years, p. 1 7 8 , Samoa, p. 52. Tema ruşinii 
şi a onoarei este fundamentală în potlatch-ul nord�american, vezi de 
ex. în PORTER, 1 1  th Census, p. 34. 

1 1 TURNER, Nineteen years, p. 178,  Samoa, p. 8 3 ,  numeşte co
pilul „ adoptat". El se înşeală. Obiceiul este exaot un „fosterage", o 
educaţie dată in exteriorul familiei na.tale, cu precizia.rea că acest 
„fOSlter:age« este un fel de reîntoarcere Ia .familia uterină, deoarece 
copilul este crescut în familia sorei tatălui, in realitate l1a unchiul său, 
după mamă, soţul acesteia . Nu trebuie uitat că în Pol,inezia sîntem 
ln ţări C1U dublă ptemiitate : uterină şi masoulină, vezi lucrarea lui 
Eldson BEST, Maori Nomenclature, Ann. Soc„ voi . VII, p. 420 şi ob
se·rvaţiile lui DURKHEJM, A nn. Soc„ voi. V, p. 37.  

12 TURNER, Ninetten years, p. 179 ; Samoa p. 83.  
1 3  Vezi observaţiile noastre despre va.su in Fiji .  In Proces-verb. 

de 1' I. F. A., în Anthropologie, 192 1 .  
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rapharnalia permanente, în mod special rogojinile de căsătorie 1 4 , 
pe care le vor mosteni fetele născute din această căsătorie, 
decoraţiile, talismanele, ce intră prin intermediul femeii în fa
milia proaspăt întemeiată, cu obligaţia de returnare 1 5 ; ca desti
naţie ele sînt un fel de imobile. Oloa 16 desemnează pe scurt 
acele obiecte, maj oritatea mai ales instrumente, specifice soţu
lui ; acestea sînt în mod esenţial mobile. De asemenea, apli
căm acum acest termen lucrurilor provenind de la albi 1 7• Este, 
evident, o extensie recentă a termenului. Putem neglija tradu
cerea lui Turner : ))oloa-foreign>< ; )) tonga-native((. Ea este ine
xactă si insuficientă, dacă nu chiar fără interes, căci ea do
vedeşte că unele proprietăţi numite tonga sînt mai ataşate pă
mîntului 1 8, clanului, familiei şi persoanei decît altele numite 
o/oa. 

Dar dacă extindem cîmpul de observaţie, noţiunea tonga 
ia imediat o altă amploare. !n limba maori, în tahiti, în tanga
neză şi mangarevană ea conotează tot ceea ce este proprietate 
propriu-zisă, tot ce te face bogat, puternic şi influent, tot ceea 

14  KRAMER, San;oa lnse/11, s.v. toga, voi . I, p. 482 ; vo. II , p. 90. 
1 5  lbid. , vol. II,  p. 296 ; cf.  p. 90 (toga = Mitgifl) ; p. 94, sch imb 

de oloa contra toga. 
1 6 lbid., voi. I, p .  477.VI OLETTE, Diclionn aire Samoan-Fra119ais, 

s.v. toga spune foarte bine : „bogăţiHe ţării cons.1înd din rogojini fine 
�i o/oa, bogăţii precum case, ambarcaţiuni, stofe, puşti" (p. 1 94, col . 2) ; 
şi trim�te l:a oa, bogăţii, bunuri, în care se includ toat� articolele străine. 

17 TURNER, Nineteen years, p. 1 79, cf. p. 1 8 6. TREGEAR (la 
cuvîntul toga, s.v. taonga), Maori Comparatii1e Dictionary, p. 468, con
fundă proprietăţile ce poartă acest nume cu cele numite oloa. Es�e 
bineînţeles o negUjenţă. 

Revista ELLA, Polynesian nat·ive clothig, J. P. S. vol . IX, p. 1 65, 
descrie astfel rogojinile (ie tonga) : „Erau bogăţia principală a indi
genif Qlf ; ei se serveau ·de ele oa de un mij loc mone.tiair în schimburile 
de proprietate, la căsătorii şi în oc.azii speciale de curtuazie. Erau 
păstrate în familie ca heirloms (bunuri înlocuite), iar vechile ie sint 
mai cunoscu� şi mai apreciate pentru a fi aparţinut la vreo familie 
celebră" etc., cf. TURNER, Samoa, p. 1 20. Toate aceste expresii, după 
cum se va vedea, îşi au echivalent in Melanezia, în America de Nord, 
şi în folclorul nostru. 

1 8 KRAM ER, Samoa lnse/11, vol . II, p. 90, 93 .  
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ce poate fi schimbat, obiectele de compensaţie 1 9• Acestea sînt 
în exclus ivitate tezaurele, talismanele, blazoanele, rogojinile şi 
idolii sacri, uneori chiar tradiţiile, cultele .şi ritualurile magice. 
Regăsim aici noţiunea de proprietate-talisman, de care sîntem 
siguri că este generalizată în toată această lume malaezo-poli
neziană şi chiar în întregul Pacific 20. 

II 

Spiritul lucrului oferit (Maori) 

Or, această observaţie ne duce spre o constatare foarte im
portantă. Taonga sînt, cel puţin în teoria dreptului şi a reli
giei maori, foarte legate de persoană, de clan sau de pămînt ; 
taonga constituie suportul pentru „mana", pentru forţa ma
gică, religioasă şi spirituală. Într-un proverb, cules, de sir. 
G. Grey 21 şi C. O. Davis 22, taonga sînt rugate să,...11 distrugă 
pe cel care le-a acceptat. Taonga au deci această putere de dis-
trugere în cazurile în care dreptul, şi mai ales obligaţia de a 
înapoia darul, nu ar fi fost îndeplinite. 

Regretatul nostru prieten Hertz întrevăzuse importanţa aces
tor fapte ; cu dezinte:resul său impresionant, el a notat, „pentru 
Davy şi Mauss", pe fişă, următorul fapt : Colenso spune 23 „Ei 
aveau un sistem de schimb, sau mai curînd de a _oferi cadouri, 
care ulterior, trebuiau schimbate sau înapoiate".  Spre exemplu, 

19 V. TREGEAR, Maori Comparative Dictionary, ad verb. taonga : 
(Tahitiană), tataoa, a da proprieta.te, faataoa, a compensa, a da pro
prietiaite ; (Ins. M1arohirze) LESSON, Polynesiens, vol. II, ·p. 232, taelae ; 
cf. „atrage darurile" tiau tae-tae, daruri oferite, „cadour,i, bunuri din 
ţara lor oferite pentru a obţine bunuri străine" ; RADIGUET, Der
niers Sauvages, p. 1 57. Rădăcina cuvîntului este tahu etc. 

20 Vezi MAUSS, Originile noţiunii de monedă, Anthropologie, 1 9 1 4  
(Procesele -verbale ale I .  F.  A.), sau mai toate faptele cit·aJte l n  afară 
de cele ale sudanezilor şi americanilor aparţinînd acestui domeniu 

21 Proverbs, p. 1 03.  
22 Maori Mementoes, p.  2 1 .  _ 
23 ln Transactions of New-Zealand Institute, vol . I, p. 354. 
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se schimbă peşte uscat contra păsărilor conservate sau rogojini 24• 
Toate acestea sînt schimbate între triburi sau familii prietene 
fără nici un fel de condiţii".  

Dar Hertz a mai notat - şi am găsit in fişele sale - un 
text a cărui importanţă ne-a scăpat amîndurora, deşi îl ştiam 
la fel de bine. 

A propos de hau, de spiritul lucrurilor şi, în particular, de 
cel al pădurii şi al vînatului, Tamati Ranaipiri, unul din cei 
mai buni informatori maori ai lui Elsdon Best, ne oferă, din 
întîmplare şi fără să ne prevină, cheia problemei 25• „Am să vă 
vorbesc despre hau„. H au nu este vîntul care bate. De loc Pre
supuneţi că aveţi un anumit articol ( taonga) şi că îmi oferiţi 
mie acest articol ; mi-l veţi da fără să-i puneţi un preţ 26• Nu 
ne vom tocmi în legătură cu el. Or, eu ofer articolul unei a 
treia persoane care, după un timp, se hotărăşte să înapoieze 
ceva ca răsplată (utu) 27, îmi face un cadou (taonga). Or, tocmai 
acest taonga pe care mi-l oferă este spiritul (hau) din taonga 
pe care l-am primit de la dumneavoastră şi pe care eu l-am 
oferit lui. Taonga pe care le-am primit pentru taonga ofedte de 
dumneavoastră, eu trebuie să vi le înapoiez. N-ar fi drept (tika) 
din partea mea să păstrez aceste taonga pentru mine, chiar de 
ar fi lucruri dorite (rawe), sau dezagi;eabile (kino). Eu trebuie 
să vi le dau căci constituie un hau 28 al lucrului taonga pe 
care mi l-aţi oferit. Dacă aş păstra acest al doilea taonga pen
tru mine, ar putea să-mi aducă nenorocire, serios, poate chiar 

24 Triburile din Noua Zeelandă sînt divimte rteoretic de însăşi 
tmdiţia maori, în pescari, agricultori şi vînăJtori ce sînt considernţi 
că-şi schimbă permanent prodweile, cf. Elsdon BEST, Forest-Lore, 
Transact N.-Z. Inst., vol. XLII, p. 43 5 .  

25 Ibid., p .  43 1 ,  itext maori, trad., p .  439. 
26 Cuvîntul hau desemnează, oa şi 11atines.cul spiritus, vîntul şi su

fletul în acel.aşi timp, mai precis, cel puţin în cîteva oazuri, sufletul 
şi puterea lucrurilor nelns.uf.leţirt:e sau vegetale, cuvintul mana fiind 
rez.ervat oamenilor şi spiritelor, •aplicîndu-se mai Par, în melaneziană, 
lucrurilor. 

27 Cuvintul utu desemne,ază satisfacţia .răzJbunăirH slngelui, com
pensaţi.a, :răzbunarea, responsabilitatea etc. El desemnează de aseme
nea preţul. Esite o noţiune complexă de mor.ală, de drept, de religie 
şi economie. 

2B He hau. lntreag.a traducere a acestor două fraze este prescurtat! 
de Eldson Best, totuşi o urmez. 
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moartea. Acesta este spiritul hau, hau al proprietăţii personale, 
hau din taonga, hau al pădurii . Kati ena (Destul despre acest 
subiect) . "  

Un asemenea text esenţial merită cîteva comentarii. Spe
cific maori şi impregnat de un spirit teologic şi juridic încă 
imprecis, cel al doctrinelor „casei secretelor" , dar în  mod cu
rios clar pe secvenţe, textul nu are decît un element obscur : 
intervenţia unei a treia persoane. Dar pentru a-l înţelege mai 
bine pe juristul maori, este suficient să spunem : „Taonga şi 
toate proprietăţile riguros considerate personale au un hau, o 
putere spirituală. Imi daţi un taonga, eu îl dau unei a treia 
persoane ; ea îmi oferă altul, fiind determinat de acel hau al 
cadoului meu ; iar eu sînt obligat să vi-l dau dumneavoastră, 
pentru că trebuie să vă înapoiez ceea ce, în realitate, este pro
dus de un hau rezultat din taonga pe care mi l-aţi oferit. " 

Interpretată astfel, nu numai că ideea devine clară dar ea 
apare ca una din ideile directoare ale dreptului maori. Ceea ce 
obligă în cazul cadoului primit sau schimbat este faptul că 
lucrul primit nu este neînsufleţit. Chiar abandonat de donator, 
el încă îi aparţine. Prin el are influenţă asupra beneficiarului, 
şi tot prin el, proprietarul are influenţă asupra hoţului 29• De
oarece taonga este animat de un hau din pădurea sa, din re
giunea sa, din pămîntul său ; este cu adevărat „nativ" 30 : orice 
hau urmăre�te pe deţinător. 

29 Un mare număr de fap.te demonstrative despre acest punct au 
fost adunate de R. HERTZ, penrtru unul din .paragrafele lucrării sale 
Peche et l'Expiation. Ele dovedesc că pedeapsa pentru furt este doar 
efectul magic şi religios ce provine din mana, din puterea pe care 
o are proprietarul asupra obiectului furat ; şi că, în plus, acea.sita, 
înconj urată de tabu-uri şi marcată de însemnele proprietăţii, este în
cărcată prin ele de hau, de purtere spirituală . Acest hau esite cel care 
răzbună furtul, care prinde boţul ,  îl duce la moarte sau îl obligă să 
restituie . Vom întîlni aceste fapte în cartea lui HERTZ ce urmeazil 
ia fi publicată, în parag1rafele ce se vor ocupa de hau. 

3() Vom găsi în luorarea lui Hertz documente despre mauri la care 
facem .aluzie. Aceşti mauri sînt în acel.aşi timp talismane, gajuri şi 
sanctuare unde sălăşluieşte sufletul clanului, hapu, mana clanului şi 
hau-1 teritoriului său. 

Documentele domnului Els.don Best asupra acestui punct, necesitil 
comentarii şi discuţii critice, în mod special cele ce privesc remarcabilele 
expresii hau whitia şi kai hau. Părţile principale sint „Spiritual Con
cepts" , Journal of the Polyn esian Society, voi. X, p. 1 O (text maori) şi 
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El îl urmăreşte -nu numai pe primul donator, chiar în even
tualitatea unui primitor neutru, ci urmăreşte toate persoanele 
cărora taonga le-a fost transmis 31 •  In fond, este acel hau care 
vrea să revină la locul naşterii sale, in sanctuarul pădurii, al 
clanului, la proprietar. Este taonga sau hau-1 său, el însuşi un 
fel de individualitate 32 - care se ataşează de seria de utili
zatori pînă ce ei înapoiază, la rîndul lor, propriul taonga, ceva 
din proprietăţile lor sau chiar din munca sau comerţul lor, prin 
ospeţe, sărbători şi daruri, un echivalent sau o valoare supe
rioa_ră care, la rîndul ei; va da donatorilor autoritatea şi pu
tea-ea asupra primului donator, deven1t uhim primitor. Aceasta 

vol. IX, p. 1 98. Nu putem să le trntăm cum i-ar fi convenit ;  încit 
iată interpretarea noastră : „hau whitia, averted hau", spune domnul 
Eldwn Best, şi traducerea sa pare exactă. Căci păcatul furtului sau 
cel .al neplăţii, .al non-contraprestaţiei este o de.turnare de suflet, de 
hau, ca în cazuril.e (oonfrnndate cu fwtul) refuzului de a f.ace un tîrg, 
un cadou : din contra, kai hau este tradus greşit cînd este considerat 
un simplu echivalent la /iau whilia. El desemnează actul de a mînca 
sufle�ul şi este sinooim cu whanga hau, cf. TREGEAR, Maori Comp. 
Dict., s.v. kai şi whangai ; da:r această echiv:alentă nu este simplă. 
Deoarece caidoul standard este sub formă de hriană, kai, cuvîntuJ.: făcînd 
aluzie la acest sisitem al comuniunii  alimentare, greşeala constă în a 
rămîne dator. Mai mult ; cuvîntul hau însuşi intră în această sferă de 
idei : WILLIAMS, Maori Dict., p. 23,  s.v. spune : „hau, cadou îna
poiat ca foP111ă de recunoştinţă pentru un cadou pr.imiit". 

31 Atragem aitenţia �i asupra remarcabilei expresii kai-hau-kai, 
TREGEAR, M. C. D., p. 1 1 6 : „a în loa-rce un dar alimenitiar oferit de 
un tr�b ail..tuia ; să1rbătoare (lnsu�1a de Sud)". EX:presiia arată că darul 
şi sărbătoauea sînt înapoiaite şi consti1tuie, în realitate, sufletul primei 
·prestaţii, care revine la punctul de plecare „br.ana care esite hau-1 hra
nei". în aceste inSttituţii şi noţiuni se confoodă difeir�te princÎlpii pe care 
vocabularele noastre europene, din contra, le disting cu grijă. 

32 într-adevăr, taonga, par a fi dotate cu individualitate, chiar 
în a.fară de hau-1 ce le conferă relaţia cu proprietarul lor. Ele au nume. 
După cea mai bună clasifioare (cea a lui TREGEAR, loc. cit., p. 360, 
s.v. pounamu, extras din mss. lui Colenso) ele nu cuprind, limitativ, 
decît categoriile următoare :  pounamu, faimoasele jaduri, proprietăţile 

sacre ale şefilor şi ale clanurilor, tiki 1atît de rare, de indirviduale şi de 

bine sculptate ; apoi diverse :tipuri de rogojini dintre care una, �ără în

doială blaz10lfliaită, oa în Samoa, se nume.şte korowai (este singurul cu

vtnt maori care ne aminteşte de cuvîntul din Samoa oloa, căruia i-am 

ci'.iuta1 în van un echivalent maori). 
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este, în Samoa ş1 rn Noua Zeelandă, ideea directoare ce pare 

să conducă la circulaţia obligatorie a bogăţiilor, a tributurifor 
şi darurilor. 

Un asemenea fapt ne lămureşte asupra a două importante 
fenomene sociale din Polinezia şi chiar din a�ara ei. Mai întii , 

sesizăm natura legăturii juridice pe care o creează transmiterea 
unui bun. Vom reveni imediat asupra acestui punct. Vom arăta 
modul în care faptele pot să contribuie la o teorie generală 
a obligaţiei. Dar, pentru moment, este clar că în dreptul maori, 
legătura de drept, legătură prin bunuri, este una de suflet, căci 
obiectul însuşi are un suflet. De aici rezultă că a oferi un bun 
cuiva înseamnă a oferi ceva din tine însuţi. Apoi înţelegem 
mai bine natura schimbului de daruri, adică tot ceea ce numim 
prestaţii totale, în particular, „potlatch". în această ordine de 
idei se  înţelege în mod clar şi  logic că trebuie să înapoiem 
celorlalţi ceea ce, în realitate, este o parte din natura şi sub
stanţa lor ; căci, a accepta un bun de fa cineva înseamnă a 
accepta ceva din esenţa lui spirituală, şi din sufletul său ; păs
trarea darului ar fi periculoasă, chiar mortală, şi asta nu numai 
pentru că ar fi ilicită ci şi pentru că lucrul ce vine de la o altă 
persoană, nu numai din punct de vedere moral ci şi din punct 
de vedere psihic şi spiritual - această esenţă, această hrană 33, 
aceste bunuri, mobile sau imobile, femei sau descendenţi, ri
tualuri sau comuniuni -, au o influenţă magică şi religioasă 
asupra noastră. Darul oferit nu este un bun inert. însufleţit, dese
ori individualizat, el tinde să revină Ia ceea ce Hertz numea 
„domiciliul său de origine" sau să producă, pentru clanul şi 
pămîntul din care s-a ivit, un echivalent care să-l înlocuiască. 

Un document maori dă numele de taonga pentru Karakia, for
mule magice cu denumiri .proprii considerate talis mane personale �i  
transmisibile : .Tour. Pol. Soc., vol . IX, p. 1 26 (trad„ p. 1 3 3 ). 

33 Elsdon BEST, Forest Lare, ibid., p. 449. 
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III 

Alte teme : obligaţia de a oferi, 
obligaţia de a primi 

Pentru a înţelege complet prestaţia totală a potlatch-ului, 
nu ne rămîne decît să căutăm explicaţia altor două momente 
ce-i sînt complementare ; deoarece prestaţia totală nu antre
nează doar obligaţia de a oferi daruri pentru cadourile primite, 
ci încă două obligaţii, la fel de importante : obligaţia de a oferi , 
pe de o parte, iar pe de altă parte obligaţia de a primi. Teoria 
completă a celor trei obligaţii, a acestor trei teme ale aceluia�i 
ansamblu, ar da o explicaţie fu ndamentală· şi satisfăcătoare aces
tei forme de contract între clanurile polineziene. Pentru mo
ment, nu putem decît să indicăm modalitatea în care subiec
tul trebuie tratat. 

Vom găsi cu uşurinţă un mare număr de fapte privind obli
gaţia de a primi daruri. Căci un clan, o familie, o adunare, 
o gazdă, nu sînt libere să nu cea.ră ospeţie 34, s.ă nu primească 
daruri, să nu facă comerţ 35, să nu încheie alianţe de sînge sau 
prin femei. Cei din Dayak au dezvoltat un întreg sistem _.de 
drept şi de morală asupra obligaţiei pe care o au de a nu 
lipsi de la masa la a cărei preparare au asistat s:au pe care au 
văzut..:o că li se pregăteşte 36• 

34 Aici s-ar plasa s!udiul sistemului de fapte pe care indigenii 
maiori le cfosează sub expresia „d·ispreţul pentru Tahu". Documentul 
principal se găseşte în Eldson BEST, M aori Mythology, în Jour Pol. 
Soc., voi. IX, p. 1 1 3. 1'ahu es,te nwnele „emblematic" al hranei, perso
nificarea sa. Expresia „Kaua e tokahi ia Tahu" (nu-l dispreţui pe Tah u) 
se foloseşte pentiru o persoană care a refuzat mîncarea ce i-a fost 
oferită. Numai că S1tudiul acestor credinţe privitoare la hrană, în ·regi
murile maori, ne-ar duce .foa,rte departe. Este suficient să spunem că 
acest zeu, i'post•aiă a hranei, este identic cu Rango, zeul planite:lor !?i 
al păcii, pentru a înţelege mai bine diversele asociaţii de idei : ospi
talitate, hrană, comuniune, pace, schimb, drept. 

35 V. E251don BEST, Spir. Conc., laur Pol. Soc., voi. IX, p. 1 98 .  
36 V .  HARDELAND, Dayak Worterbuch s.v. indjok, irek, pahuni, 

voi. I, p. 1 90, p. 397 a :  Studiul comparativ al ac.estor insti1tuţii poate 
fi extins asupria întregului areal al civilizaţiilor malaeziene, indoneziene 
şi polineziene. Singura dificultate constă în a recunoaşte instituţia. Un 
exemplu : s'll!b numele de „comerţ forţat " ,  Spencer Saint-John descrie 
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Obligaţia de · a oferi daruri nu este mai puţin importantă, 
studiul său putîndu-ne face să înţelegem cum au ajuns oamenii 
să facă schimburi. Noi nu putem decît să prezentăm citeva 
fapte. Refuzul de a oferi 37, neglijenţa de a invita, ca şi refuzul 

de a plimi 38 echivalează cu o declaraţie de război ; înseamnă 
să refuzi alianţa şi prietenia 39• Oferim daruri pentru că sîn
tem obligaţi, pentru că ace1 căruia i se dă are un anume drept 

modul în care în Startul Brunei (Bomeo) nobilii luau :tribut de la 
Bisaya, ince.pfad prin a le face cadou ţesături plăti«: mai tîrziu cu 
d:obîndă, timp de mai mulţi ani (Life in the forests of the far East, 
voi. II, p. 42) Eroarea provine de la malaezienii civilizaţi care exploa
tau un obicci 1al fraţilor lor mai puţin civilizaţi ca ei, şi pe care nu-i 
mai putem înţelege. Nu vom enumera toate activităţile indoneziene de 
acest tip (a se vedea mai depar,te din lucrarea domnului KRUYT, 
Koopen in Midden Celebes). 

37 Neglijenţa de a invita la un dans de război este un rpăcait, o 
greşeală care, în Insul1a Sudului, se numeşte puha. H. T. de CROI
SILLES, Short Traditions of the Island, J. P. S., vol . X, p. 76 (de no
tat : tahua, gift of food). Ritualul de ospitalitate maori conţine : o in
vitaţie obligaitorie pe care cel sosit .nu t,rebuie să o refuze, dar nici 
nu o poare solicita, el trebuie să se îndrepte spre casa de prii.mire ( dife
rită după caste) fără să prive,ască în jur ; gazda trebuie să-i pre·gă
tească o masă şi să asiste umil la ea ; la pJ:ecare străinul primeşte un 
cadou .penitm drum (TRAGEAR, Maori Race, p. 29), vezi mai departe 
ritualurile identice de osipiitaiHtate hindusă. 

· 

38 In realitate cele două rnguli se contopesc indisolubil, ca şi 
prestaţiile antitetice şi sime·trice pe· care le prescriu . Un proverb ex
primă acest amestec : TAYLOR (Te ika a maui, p. 1 32, proverbul nr. 60) 
îl tr1aiduce astfel : when raw it is see11, when cooked, it is taken, „Mai 
bine să mănînci bucaitele pe jumătate fierte (decîit să aştepţi sosiirea 
străinilor), decH să fie .fierte şi să le împarţi cu ei." 

39 Conducătorul Hekemaru, după legendă, refuza să accepte „bu
catele", sau le acceptă numai atunci cînd era zăriit şi primit lntr-un 

sat străin. Dacă totuşi cortegiul său :trecea fără a fi obserYat şi se 

trimiteau solii pentru a-l ruga ca, împreună cu suita, să se înitoarc! 

şi să împartă bucatele, el răspundea că „bucatele nu-i vor urma spa

tele" .  Voia să spună prin ace,asta că bucatele oforite „spatelui sacru 

al capulu i său" (adică aitunci cînd depăşise deja împrejurimile satului) 
ar fi periculoase pentru cei ce i le-ar fi oferit. De aici şi proverbul 

„Bucatele nu vor urma spatele lui Hekemaru" (TRAGEAR, Maori Race, 

p. 79). 
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de proprietate asupra a tot ceea ce aparţine donatorului 40• 
Această proprietate se exprimă şi se consideră ca o legătură 
spkitua�ă.  Astfel, în Austrnliia, ginerele, care datorează tot ceea 
ce a vînat tatălui socru şi mamei soacre, nu poate consuma 
nimic de faţă cu ei, de teama ca o singură respiraţie de-a lor 
să nu otrăvească ceea ce el mănîncă 41 • Am văzut mai devreme 
d'fepturile de acest gen pe care le are nepotul uterin (taonga) 
în Samoa, drepturi care sînt comparabile cu cele ale nepotului 
uterin (vasu) în Fiji 42. 

In toate acestea, există o serie de drepturi ş i  obligaţii de a 
consuma şi de a înapoia, şi ele corespund drepturilor şi obli
gaţiilor de a oferi şi de a primi. Dar acest amestec încetează 
să mai pară contradictoriu dacă se consideră că, înainte de 
toate, el este un amestec de legături spirituale între obiecte apro
piate de suflet şi indivizi sau grupuri considerate aproape ca 
nişte lucruri. 

Toate aceste instituţii nu exprimă decît un fapt, un regim 
social sau o mentalitate precisă : că absolut totul - hranaJ 
femeile, copiii, bunurile, talismanele, pămîntul, munca, servi
ciile, oficiile sacerdotale şi rangurile - toate constituie obiect 

-40 In tribul Turhoe, domnului Elsdon BEST. (Maori Mytlwlogy , 
J. P. S., vol. VIII, p. 1 1 3) i-au fosit făcute următoa·rele comentarii 
privind principiile mitologice şi de drept. „Ori de cîte ori un con
dudltor renumit trebuie să viziteze o ţară, el este precedat de mana sa. 
Locuitorii din zonă se pun pe vînat şi pescuit pentru ca să aibă buca.te 
alese. Dacă nu prind nimic, înseamnă că «mana noastră a plecat prea 
devreme» , făcînd toate ·animalele şi peştii invizibili ; «mana noastră 
le�a .alungat» „. etc. ". (Urmează o explicaţie a îngheţului şi a zăpezii, 
Whai riri [păcaitul împotriva apei ] ,  care ţin departe hrana de oan1eni). 
In realitate, acest comentariu cam obscur descrie starea In care se află 
teritoriul unui hapu de vînători atunci cînd membrii săi  nu fac cele 
necesare pellitru •a lntîmpina pe conducătorul altui clan. Ei ar comite 
un „kaipa.pa, o greşea.tă împotriva hranei" şi ar distruge astfel pro
priile recolte, vinatul, pescuitul, deci hrana. 

41  Ex. Arunta, Unmatjera, Kaitish, - SPENCER şi GILLEN, 
Northern Tribes of Central A ustralia, p. 610. 

42 Despre vasu, a se vedea m ai ales, vechiul document al lui 
WILLIAMS, Fiji and th e Fijians, 1 858 ,  vol. I, p. 34, sq„ cf. STEIN
METZ, Entwickelung der Strafe, vol. II, p. 241 sq. Acest drept al ne
potului uterin corespunde doar comunismului familial. Dar el ne per
mite să ne facem o idee şi asupra altor dre.pturi, spre exemplu. cele 
ale părinţilor prin alianţă şi ceea ce se numeşte în general „furtul 
legal". 
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al ofertei şi schimbului. Totul pleacă şi vine ca şi cum ar exista 
un schimb constant de materie spirituală, incluzînd lucrurile 
şi oamenii, între clanuri şi indivizi, repartizaţi pe ranguri, sexe 
şi generaţii. 

IV 

Remarcă 

Dar pentru oameni, dar pentru zei 

O a patra temă ce joacă un rol în economia şi morala da
rurilor este cea a cadourilor făcute prin oameni zeilor. N-am 
făcut studiul general necesar pentru a-i releva importanţa. ln 
plus, faptele de care dispunem nu aparţin toate arealurilor de 
care ne-am ocupat. .In sfîrşit, elementul mitologic, pe care încă 
nu-l înţelegem bine, este prea puternic pentru ca să-l neglijăm . 
Ne vom limita deci la cîteva indicaţii . 

In toate societăţile din nord-estul siberian 43, la eschimo.şii 
din vestul Alaskăi 44 cit şi la cei de pe coasta asiatică a strîm
torii Behring, potlatch-ul 45 are efect nu numai asupra oaml..'!-

43 Vezi BOGORAS, Th e Ch ukch ee (Jesup North Pacific Expedi
tion ,· Mem. of the A merican Museum of Natural History, New York), 
vo' . VII. Obligaţiile de a oferi, a primi şi întoarce cadourUe şi ospe
ţia sînt mai accenituiate l·a triburile Chukchee mari.tirme decît la cele 
ale Renului. Vezi Social Organization. ibid., p. 634, 637. Cf. .,Regul a 
de siaorificare şi tăiere a renul ui" . Religion , ibid., vol. II, p. 375 ; obli
gaţia de a invita ,dreptul celui invitat de a solidt·a ceea ce doreşte 
�i obligaţia ce o are de a face un cadou. 

44 Tema obligaţiei de a o.feri este specifică eschimosilor. Vezi 
l ucrările noastre despre Variations saissonnieres des Societes eskimo, 
p. 1 2 1 .  Una din ultimele culegeri publicate mai cuprinde încă poveşti 
d'e acest foi, îndemnînd, l•a generozitate. HA WKES, The Labrador 
Eskimos (Con. Geologica/ Survey, Antropologica[ Serie.s), p. 1 59. 

45 Am considerat (Variaţii sezoniere în societăţile de eschimoşi, A n
nee Sociologique, vol . IX, p. 1 2 1 )  sărb ătorile eschimoşilor din Al aska 
direJpt o combinaţie de el emente lociaJnice şi de împrumu�uri făcute din 
potl atch ul indian propriu-zis. Dar după cum se va vedea, de cînd noi 
a m  scris acestea, potlatch-ul a fost identificat , l a  fel ca şi folosirea ca-
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nilor care se întrec în generozitate, nu numai asupra lucrurilor 
ce se transmit sau se consumă, asupra sufletelor morţilor ce 
asistă şi iau parte la evenimente �i cărora oamenii le poartă 
numele, ci şi asupra naturii. Schimburile de daruri între per
soanele „name-sakes", omonimi ai spiritelor, incită sufletele 
morţilor, incită zeii , obiectele, animalele şi natura, pentru a fi 
„generoşi cu ei" 46• Se spune că schimbul de daruri aduce abun
denţă . Nelson 47 şi Porter 48 ne-au oferit o descriere exactă a 
aces.toir s.ărbători şi a infiluenţei lor a.supra morţilor, asupra ani
malelor, a cetaceelor şi peştilor pe care îi vînează şi îi pescuiesc 
eschimoşii. In limbajul vînătorilor englezi de animale cu blană, 
ele sînt denumite expresiv „Asking Festival" 49 sau „Inviting 
in festival" .  In mod obişnuit, ele depăşesc limitele satelor de 

dourilor, şi la populaţiile chukchee şi koryak din Siberia.  In conse
cinţă, împrumwtul poiate să fi fosit făcut '1a fel de bine acestora cîit şi 
indienilor din America. în plus, trebuie să ţinem cont de frumoasele 
şi plauzibilele ipoteze ale domnului SAUV AGEOT (Journal des Ame
ricanistes, 1 924) asruipI1a origiinii asi,aitke a limbi1lor es1ah�moşiili0r, 1poteze 
care confirmă cele mai constante idei ale arheologilor şi antropologilor 
asupra originii şi civilizaţiei eschimoşilor. în sfîrşit, totul demonstrează 
că eschimoşii din vest, în l:oc să fie mai degeneraţi ®eîit cei din est 
şi din centru sint mai aproape de origine din punot de vedere lingvistic 
�i etimologic. Este ceea ce, acum, pare dovedit de domnul Thalbitzer. 

In ,aceste condiţii, trebuie să fim mai hotărîţi şi să afirmăm că 
există potlatch la eschimoşii: din esit şi că acest pot:latch s-a stabilit 
la ei încă din vechime. Mai ,rămîn 1otemele şi măştile ce sînt destul de 
specifice săflbăitorilor din vest, şi din oare o parte sînit e,vident de 
origine indiană ; în sfîrşit , nu putem explica dispariţia potl.atch-ului 
eschimos în estul şi în centrul Americii arctice, decît prin resitrîngerea 
societăţilor eschimose din est. 

46 HALL, Life with th e Esquimaux, vol . II, p. 320. Este remar
cabil că această expresie ne�a fost dată, nu în legăitură cu observ:aţiile 
asupra potlatch-ului din Alaska, ci în legătură cu eS1Cbimoşii din centru, 
care nu cunoşiteau decît sărbătorile comune de iarnă şi schimburile de 
cadouri. Aceasta dovedeş1e că idee a depăşeşte limitele instituţiei pot
latch-ului propriu-ziiis. 

47 Eskimos about Behring Straits, XVIII tiz A nn. Rep. of the Bur. 
of. A m. Ethn, p. 303 sq. 

48 PORTER, Alaskan, XI th Census, p. 1 3 8  şi 1 4 1  şi mai ales 
WRANGELL, Statistisch e Ergebnisse etc., p. 1 3 2. 

49 NEISON, of. „asking stick" în HAWKES, Tize Inviting in Feast 
of the A laskan Eskimos, Geologica[ Survey. Memoriul 45. A nthropo
logical Serie.r, II, p. 7 .  
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iarnă. Această acţiune asupra naturii este bine subliniată în
tr-una din ultimele lucrări despre eschimoşi so. 

Eschimoşii din Asia · au inventat chiar un dispozitiv meca
nic, o roată încărcată cu tot felul de provizii, purtată pe un 
catarg alunecos aşezat, la rîndul său, pe un cap de morsă. 
Această parte a catargului depăşeşte cortul de ceremonie, a ·că
rui axă o formează. Dispozitivul este manevrat din interiorul 
cortului cu ajutorul unei alte· roţi şi este făcut să se rotească 
în sensul de mişcare al soarelui. Nu s-ar putea exprima mai 
bine legătura dintre toate aceste teme 51 • 

Ea este evidentă şi la popu1aţiille chukchee 52 şi cele koryak 
din nord-eistul extrem al Siberiei. Şi unii şi ceilalţi au potlaitch. 
însă popufaţiile chuckchee maritime, ca :şi vecinii lor Yuit, 
eschimoşi asiatici despre care vom vorbi, sînt populaţii care 
practică schimburile obligatorii şi voluntare de daruri, de ca
douri , în timpul îndelungatelor „Thanksgiving Ceremonies" 53, 

50 HAWKES, loc. cit., p. 7 ;  .p. 3 ; p. 9, descrierea unei astfel de 
sărbă1ori : Unalaklit contra lui Malemiut. Una din tră�:turile cele 
mai caracteristice ale acestui ansamblu este scria presitaţiilor cornice 
din prima zi şi cadourile pe care le include . Tribul care reru?eşte să 
facă să rîdă un alt :trib poate să-i ceară orice doreşte. Cei mai buni 
dansastori primesc daruri de valoare, p. 12, 13 ,  1 4. Este un exemplu 
foarte distinct şi foarte rar de reprezentaţie rituală (nu cunosc alţe 
exemple decît tn Australia şi în America) a unei teme ce este, din 
contra, destul de frecventă în mitologie : cea a spiritului invidi� care, 
atunci cînd rîde, eliberează l ucrul pe care-l păzeşte. 

Ritualul de la „Inviting in Festival" se sfirşcşte cu vizita unui 
angekok (ş1aman) La spir,i1ele omeneşti inua a căror mască o poartă . 
Spiritele îl informează că dansul lor le-.a făcui plăcere şi, drept ur
mare, le vta ,1JrÎJmiJt:e vîniait. Confuiim oadOUlluii făcut :fiociilor. JENNES, 
Life of the Copper Eskimos, R ep. of the Can Artic. Exped., 1 922, V'Ol . 
XII, p. 1 78, n. 2. 

Celel,alte teme ale drepturilor darului sînt de asemenea bine dez
voltate, spre exemplu şeful năskuk, nu ,are dreptul să refuze nici un 
da!T şi nici un fel de mîncare, ori.cîit de rare ar fi aceste•a, sub pe
deapsa de a fi disgraţiat pentru totdeauna, HA WKES, ibid., p. 9. 

Domnul Hawkes are perfeotă dreptate· să considere (p. 1 9) �rbă
toarea indigenilor Dene (Anrvik) descrisă de CHAPMAN (Congres des 
American:'stes de Quebec, 1907 , voi . II) ca un împrumut făcut de in
dieni eschimoşilor. 

5 1 A se vedea figura din Chukchee, voi. VII (II), p. 403 . 
52 BOGORAS, ibid., p. 399 pînă la 40 1 .  
53 JOCHELSON, The Koryak, Jesup North Pacific Expedition, voi. 

VI, p. 64. 
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ceremonii cu scop de a cîştiga bunăvoinţa, succedîndu-se una 
după alta, mai numeroase iama, în fiecare casă. Resturile os
păţului sacrificial sînt aruncate în mare sau împrăştiate în 
vînt ; ele se întorc în ţările lor de origine, luînd cu ele vînatul 
ucis în acel an, vînat care va reveni astfel în anul următor. 
Domnul Jochelson menţionează sărbători de acelaşi tip la popu
laţia Koryak, dar, în afară de ceremonia balenei, nu a asistat la 
ele 54• Aici, sistemul de sacrificiu este foarte bine dezvoltat 55• 

Domnul Bogoras 56, pe bună dreptate, apropie aceste obi
ceiuri de „kolinda" rusă : copii mascaţi ce merg din casă în 
casă să ceară ouă si făină, nimeni neîndrăznind să-i refuze. 
Se ştie că obiceiul este european 57 . 

Raporturile dintre aceste contracte şi schimburile dintre oa
meni si dintre contractele si schimburile dintre oameni si zei 
lămuresc o bună parte din 

·
teoria Sacrificiului. în primul 

'
rînd, 

sînt înţelese perfect, mai ales în acele societăţi în care ritua
lurile contractuale şi economice se practică între oameni, oa
meni reprezentînd încarnaţii mascate, deseori şamanice, oa
meni posedaţi de spiritul al cărui nume îl poartă : ei nu acţio
nează în realitate decît ca reprezentanţi ai spiritelor 58• Deci 
aceste schimburi şi contracte antrenează în vîrtejul lor nu numai 
oamenii şi lucrurile, ci .şi fiinţele sacre care le sînt ·mai . mult 
sau mai puţin asociate 59• Este cazul, foarte clar, al potlatch-ului 

54 lbid., p. 90. 
55 Cf. p. 98, „This for Thee" .  
56 Chukchee, p. 400. 
57 Despre obiceiurile de acest gen vez i FRAZER, Golden Bough 

(ed. 3), vo.J . III, p. 78 pînă la 85 şi  următoarele ; vol .  X, p. 1 69 şi 
următoarele. Vezi mai departe. 

58 Despre potifa.tch-UJl tlingiit, vezi mai departe p. 92 şi urmă
toarele. Acest caracter este fundamental .pentru tot potlach-ul din nord
vestul american. în ace.Jaşi timp, acesta este puţin vizibi.!l. deoarece 
rttualul e prea totemic pentru ca acţiune a sa asupra naturii să fie mai 
marcantă decH acţiunea asupra spirite lor . Este mult mai cl ar, în spe
cial în potl atch-ul dintre populaţia chukchee şi eschimoşi în Insula 
Saint- Lawrence, din strîrntoarea Beh.ring. 

59 Vezi mitul pot11atch-ului în BOGORAS, Chukchee Mythology, 
p. 14,  1.2. între doi şamani are foc un dialog : ,,What will you answer", 
adică „give as return present'' . Acest dialog se sfîrşeşte cu o luptă ; 
a poi cei doi �amani ajung J.a înţelegere ; îşi schimbă între ei cuţitul 
�i colierul magic, apoi spiri.tul lor (asis tenţ i magici) şi, în sfîrş i1t, corpul 
lor (p. 1 5 , 1, 2). Dar zborurile şi a.te rizările nu le reuşesc perfect : 
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tlingit, al unuia din cele două tipuri de potlatch haida şi al 
potlatch-ului eschimos. 

Evoluţia a fost naturală. Unul din primele grupuri de fiinţe 
cu care oamenii au trebuit să contracteze şi care, prin definiţie, 
erau acolo pentru a contracta cu ei, au fost spiritele morţilor 
şi ale zeilor. Intr-adevăr, ele sînt adevăraţii proprietari ai lu
crurilor si bunurilor din lume 60• Cu ele era cel mai util să 
schimbi Şi cel mai periculos să nu schimbi. Dar şi invers, 
era cel mai uşor şi mai sigur să schimbi. Distrugerea în cadrul 
unor sacrificii are scopul precis de a fi acea donaţie care, în 
mod necesar, va fi înapoiată. Toate formele de potlatch din 
nord-vestul american si din nord-estul asiatic cunosc această temă 
a distrugerii 61 •  Nu numai pentru a dovedi putere, bogăţie şi 
dezinteres, se trimit la moarte sclavi, se ard cărbuni preţioşi, se 
aruncă obiecte de cupru în mare, se dă foc chiar caselor prin
ciare, c i  şi pentru a sacrifica spiritelor şi zeilor, confundaţi în 
fapt cu încarnaţiile lor vii, pe purtătorii titlurilor lor, aliaţii lor 
iniţiaţi. 

Apare deja o altă temă, ce nu mai are nevoie de suport 
uman :şi care poate fi la fel de veche ca potlatch-ul însuşi : 
trebuie să se cumpere anume pentru zei, căci ei vor şti să îna
poieze preţul lucrurilor. Nicăieri nu este exprimată această 
idee atît de tipic ca la indigenii Toradja din Celebes. Kruyt 62 
ne spune „că proprietarul trebuie «Să cumpere» de la spirit_e, 
dreptul de a efectua anumite acţiuni asupra proprietăţii «sale» , 

pentru că au uitat să-şi schimbe brăţările şi tassels, „my guide in mo
ition" : ·p. 1 6, 1 . 10 .  în sfîr;şi.t, le reuşesc. Se vede că toate aceste lu
cruri au aceeaşi valoare spirituală ca spiritul însuşi , aceste lucruri sint 
chiar spir-i{e. 

60 V. JOCHELSON, Koryak Religion, Jesup. Exped., vol. VI, 
p. 30. Tema este dezvoltată intir-un cîntec kwakiutl pentru dansul spi
ritelor (şamanism al ceremoniilor de iarnă). 

Ne itrimiteţi totul din lumea cealaltă, voi spiritelor ! ce îndepărtaţi 
simţurile din oameni 

Aţi auzit că ne era foame, spiritelor !„ .  
Vom primi mult de la voi ! etc. 
BOAS, Secret Societfos and Social Organization of the Kwakiu:l 

lndians, p. 483 . 
61 Vezi DAVY, Foi Juree, p. 244 sg. 
62 Koopen in midden Celebes, Meded a. Konink, Akad. v. Wet., 

Afd. Letterk 56 ; seria B, nr. 5, p. 1 63 pînă la 1 68, .p. 1 5 8  şi 1 59. 
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în realitate «a lor» .  Înainte să taie pădurea lui, înainte să 
are pămîntul său, să pună stîlpul casei sale, el trebuie să plă
tească zeilor. In timp ce noţiunea de cumpărare pare prea 
puţin dezvoltată în tradiţia civilă şi comercială a populaţiei 
Toradja 63, cea a cumpărării pentru spirite şi zei este, din con
tra, foarte prezentă. „  

In legătură cu formele de schimb pe care le vom descrie 
imediat, domnul Malinowski semnalează fapte de acest gen la 
trobriandezi. Este rugat insistent un spirit răufăcător, un ))tau
vau" cam găsise un cadavru (şarpe sau arap de uscat), pre
zentîndu-i-se unul din acele vaygu' a, obiecte preţioase, orna
ment, talisman şi bogăţie în acelaşi timp, ce serveşte la schim
burile kula. Acest dar are o acţiune directă asupra sipritului 64• 
Pe de altă parte, în timpul sărbătorilor mila-mila 65, potlatch 
în onoarea morţilor, cele două timpuri de yaygu'a, - kula şi cele 
pe care domnul Malinowski le numeşte pentru prima dată 66 

)J vaygu' a permanente" -, sînt expuse şi oferite spiritelor pe o 
platformă identică cu a şeifu1ui. Darurile voir îmbuna spi
ritele, ce vor duce cu ele umbra obiectelor preţioase în ţara 
morţilor 67, acolo unde şi ele se întrec în bogăţii, aşa după 
cum rivalizează oamenii vii cînd se întorc de la o ceremonie 
kula 68• 

Domnul van Osserbruggen, care nu este numai un teoreti
cian ci şi un distins observator, ·şi care trăieşte acolo, a între-

63 lbid., p. 3 şi 5 din rezumat. 
64 Argonauts, of the Western Pacific, p. 5 1 1 . 
65 lbid., p. 72, 184. 
66 P. 5 1 2  (cele ce nu sîn:t obiecte · de schimb obliig.atorii). Cf. Ba

loma, Spirits of the Dead, Jour. of the Royal Anthropological Insti
tute, 1 9 1 7.  

67 Un mit maori, cel al lui Te Kanava, GREY, Polyn. Myth., 
Ed. Routledge, p. 2 1 3, povesteişite cum spiriirelle, zîneile, au lu:aJt umbra 
de la pounamu (jaduri etc.), (alias taonga), expuse in onoarea lor. Un 
mit absolut identic în Mangaia, Wyatt GILL, Myths and Song from 
the South Pacific, p. 257, povesteşte acelaşi lucru despre ooliere·le din 
discuri de sidef :roşu şi cum cîştigă acestea favorurile frumoasei Manapa. 

68 P. 5 1 3, Domnul MALINOWSKI exagerează puţin, A rg., p. 5 1 0 
şi urm„ noutatea acestor fapte, perfect identice cu cele ale potlatch-ului 
tlingit şi pot1atch-ului hai da. 
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zărit o altă trăsătură a acestor instituţii 69• Darurile oferite atît 
oamenilor cît şi zeilor au şi scopul de a cumpăra pacea atît cu 
unii cît şi cu ceilalţi. Astfel, sînt îndepărtate spiritele rele, in
fluenţele nefaste, în general, chiar şi cele nepersonalizate : de
oarece blestemul omenesc permite spiritelor invidioase să pă
trundă în oameni .şi să-i omoare, iar influenţelor nefaste să ac
ţioneze, păcatele contra oamenilor făcîndu.:-1 pe vinovat slab 
în faţa spiritelor ·şi a lucrurilor sinistre. Astfel interpretează 
domnul van Ossenbruggen aruncarea monezilor de către cor
tegiul de nuntă în China, ba chiar şi preţul de cumpărare al 
logodnicei. Sugestie interesantă de la care se desprinde un în
treg lanţ de fapte 7o. 

Vom vedea cum putem porni de aici o teorie şi o istorie a 
sacrificiului-contract. Acesta presupune instituţii de genul ce
lor pe care le descriem şi invers, el se realizează în cel mai 
înalt grad, deoarece zeii ce dau şi -înapoiază sînt acolo pentru 
a da mult atunci cînd li se oferă un lucru mărunt. 

Poate că nu este o pură întîmplare că două formule so
lemne ale contractului, cea în latină, do ut des, si cea în san
scrită, dadami se dehi me 71 ,  s-au păstrat ca atare în textele 
religioase. 

A ltă remarcă, pomana. - în evoluţia dreptului şi a reli
giilor, în curînd reapar oamenii, redeveniţi încă o dată repre
zentanţii zeilor şi ai morţilor, dacă au încetat vreodată să 
fie. Spre exemplu, la populaţia haussa din Sudan, atunci cînd 
„grîul de Guineea" este copt, pot apare· frigurile, singurul mod 
de a le evita fiind să oferi săracilor din acest grîu 72• La aceeaşi 

69 Het Primtive Denken, voorn, in Pokkengerbruiken.„ Bijdr. tot 
de Taal -, Land -, en Volkenk. v. Nederi. lndie, vol. 7 1 ,  p. 245 
si 246. · 

70 CRAWLEY, Mystic Rose, p. 3 86, a emisi deja o asemenea ipo
teză şi domnul WESTERMARCK întrevede problema începînd s-o do
vedească. Vezi History of Human Marriage, a 2-a ediţie, voii.� I, p. 394 
şi  următoarele. Dar el nu a văzut clar şi  în profunzime, greşind prin 
a identifica sistemul prestaţiilor totale cu sistemul mai dezvoLtat al 
potlatch-ului din care toaite aceste schimburi, şi m0i ·ales schimbul de 
femei şi căsătoria, nu este decî.t o pare. Despre fer.ti:li.tJatea căsăltoriei 
asigurată prin daruri făoute mirilor, se va vedea mai departe. 

71 Vâj as.aneyisamhitâ, vezi HUBERT şi MAUSS, Essai sur le Sa
crifice, p. 1 05 (Annee Soc., vol. II). 

72 TREMEARNE, Hausse Superstitions and Customs, 1 9 1 3,  p. 55. 
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populaţie haussa (de această dată din Tripoli), în timpul Marii 
Rugăciuni (Baban Sella), copiii (obicei mediteranian şi euro
pean) colindă pe la case : „Trebuie să intru ? . . .  ". „o, iepure cu 
urechi mari ! , li se răspunde, pentru un os vei face servicii". 
(Un sărac este fericit să muncească pentru bogaţi). Aceste da
ruri făcute copiilor şi săracilor sînt pe placul morţilor 73• Există 
posibHitatea ca la haussa asemenea obiceiuri să fie de origine 
musulmană 74, sau de origine musulmană, neagră şi european§ 
în acela.şi timp, chiar şi berberă . 

În orice caz, se vede cum porneşte de aici o teorie a po
menii. Pomana este pe de o parte fructul unei noţiuni morale 
a darului şi a bogăţiei 75, iar pe de altă parte, al unei noţiuni 
de sacrificiu al celuilalt. Generozitatea este obligatorie, deoarece 
Nemesis îi răzbună pe cei săraci şi pe zei pentru surplusul de 
fericire şi bogăţie al unora, surplus pe care ei trebuie să-l ce
deze : aceasta este vechea morală a darului, devenită principiu 
justiţiar ; zeii şi spiritele sînt de acord că partea care li se 
cuvine, fiindu-le cedată prin jertfe inutile, să servească săra
cilor şi copiilor 76• Reîntîlnim aici istoria ideilor morale semite. 
La 01igine, sadaka n arabă, ca şi zedeqa ebraică, este în mod 
exclusiv justiţiară ; ea a devenit pomană. Se poate chiar data 
din epoca mişnaică, de la triumful „Săracilor" în Ierusalim, 
momentul în care s-a născut doctrina carităţii şi a pomenei, ce 
avea să facă înconjurul lumii o dată cu creştinismul şi '  Islamul. 
In această epocă şi- a  schimbat sensul şi cuvîntul zedaqa, în 
Biblie, el neînsemnînd pomană. 

Dar să revenim la subiectul nostru principal : darul şi obli
gaţia de a-l returna. 

73 TREMEARNE, Th e Ban of the Bori, 1 9 1 5, p. 239. 
74 Robertson SMITH, Religion of th e Sem�tes, p. 28 3 .  "Săracii 

sînt gazdele lui Dumnezeu" .  
75  Populaţia Bestsimisaraka din Madagascar povesteşte c ă  d in  doi 

şefi, unul a împărţit tot ce avea, celălalt nu a dat nimic şi a păstrat 
totul. Du.nmezeu l-a ajutat pe cel generoo şi l�a ruinat pe cel avar 
(GRANDIDIER, Ethnographie de Madagascar, vol. II, p. 67, n. a.). 

76 în iegătură cu noţiunile de pomană, şi gener<Y.litate a se vedea 
culegerea domnului KESTERMARCK, Origin and Development of 
Moral ldeas, I, oap. XXIII. 

77 D�pre valoairea magică încă actuală a noţiunii S1adâqa, a se 
vedea mai departe . 
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Aceste documente şi comentarii nu prezintă doar un in
teres etnografic local. O comparaţie poate să extindă şi să apro
fundeze aceste date. 

Elemente fundamentale ale potlatch-ului 78 se regăsesc şi 
în Polinezia,  chiar dacă nu sub forma lui completă 79 ; în orice 

78 N-am putut să refacem munca de a reciti o" întreagă literatură. 
Sînt întrebări care nu se pun decît atunci cînd lucrarea este termi
nată. Dar nu ne îndoim că recompunînd sistemele din faptele distincte 
ale etnografiei se vor găsi şi alite 1trăsături importante ale potlatch-ului 
în Polinezia. De exemplu, sărbătcdle cu expunerea hranei, hakari, în 
Polinezia, vezi TREGEAR, Maori Race, p. 1 1 3 ,  presupunînd exact ace
leaşi prezentări, aceleaşi moduri de expunere şi aşezare în grămezi, 
aceeaşi distribuire a alimentelor ca şi în cazul hekarai, sărbători iden
tice şi cu ace'.,a.şi nwne ale melanezienilor din Koita (vezi SELIGMANN, 
The Me!enesians, p. 1 4 1-1 45 şi pl. Despre hakari, vezi, de asemenea, 
TAYLOR, Te ika a Maui, p. 1 3 ; YEATS, An account of New Zealand, 
1 8 3 5 , p. 13 9, d. TREGEAR, Maori Comparative Dic., s.v. Hakari cf. 
mitul din GREY, Poly. Myth, p. 2 1 3  (Ed. din 1 855), p. 1 89 (ediţia 
pcipula.ră Routiedge), descrie lzakari-ul lui Maru (zeul războiului) ; de
semnarea solemnă a celor care oferă es�e absolut identică sărbătorilor 
din Noua Caledonie, Fiji şi Noua Guinee. Iată şi un discurs considerat 
Umu taonga (captură taong.a) pentru hikairo (dis:tribuirea alimenitelor), 
aşa cum s a păstrat într-un cîntec (Sir E. GREY, Konga Moteatea, 
Mytlwlogy and Traditions in New Zea/am/, 1 85 3 ,  p. 1 3 2), în măsura 
în care l-am putut traduce (strofa 2) : 

Dă-mi de acolo taonga 
dă-mi ta·onga, s-o pun în grămadă 
s-o pun în grămezi pe pămînt 
s-o pun în grămezi spre mare 
etc . . .  spre Est. 
Dă-mi taonga. 

Prima strofă face fără îndoială, trimitere la taonga de piaitră. 
Se vede în ce măsură, chiar noţiunea taonga este inerentă ritualului 
sărbătorii hranei. Cf. Pe0rcy SMITH, Wars of the Northem against tize 
Southem Tribes, J. P. S., vol. VIII, p. 156  (Hakari de Te Toko). 

79 Presupunînd că nu s-ar mai practica în sodetăţile polineziene 
actuale, este posibil să existe în acel e civilizaţii şi societăţi care au 
absorbit sau înfocuiit: emigraţia popmaţiitor din Polinez�a ; posibil ca 
polinezienii să fi luat potlatch-ul cu ei, în migraţiile lor. Există de 
fapt o motivaţie a dispariţiei sale de pe o parte a acestei arii. Ea 
constă în ierarhizarea clanurilor în mai toate insulele şi în concen
trarea lor în jurul unei monarhii ; Hpseşte, astfel, una din principalele 
condiţii ale podatch-ului, şi anume instabilitatea ierarhiilor pe care ri
valitatea dintre şefii clanuri!1or trebuie s-o fixeze din cind în cînd. De 
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caz, schimbul sub formă de dar constituie o regulă. Dar ar fi 
simplă erudiţie să subliniem această temă a dreptului dacă n-ar 
fi decît de origine maori, sau, la nevoie, polineziană. Să schim
băm deci subiectuJ. Putem să demonstrăm, cel puţin pentru 
obligaţia de a înapoia darul primit, că ea are o altă dezvoltare. 
Vom arăta, de asemenea, extinderea. altor obligaţii, şi vom do
vedi că această interpretare este valabilă pentru multe alte 
grupe de societăţi. 

asemenea, dacă mai .găs:im urme (de o formă secundară) la M aori, mai 
mult dedt 1n ailte insule, este pentru că şefii de clan âu aici o poziţie 
mai pUJternică şi clanurile izolare sînt rivale. 

Despre diSJtrugerea bogăţiilor de tip melanezian sau american, tn 
Samoa V. KRĂMER, Samoa lnseln, vol. I, .p. 375. V. index., s.v. 
ifoga. Muru maori, distrugerea din eroare a bunurilor, poate· fi studiat 
şi din acest punot de vedere. In M.adaigasoair, ['egătlm".ile de tip Lohaleny 
- cei care trebuie să schimlbe bunuri, se pot insulta şi pot rocui unii 
la 1alţii - sînt şi ele urme ale vechiului potlairoh. Vezi GRANDIDIER, 
Ethnographie de Madagascar, voi. II, p. 1 3 1  şi n. p. 1 32-1 3 3 .  
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CAPITOLUL II 

Dezvoltarea sistemului: 

libertate, onoare, monedă 

I 

Reguli de generozitate. Andaman (N. B.) 

In primul rînd, regăsim aceste obiceiuri la pigmei, cei mai 
primitivi dintre oameni, după părintele Schmidt 1 • Domnul 
Brown a observat, încă din 1 906, asemenea fapte la populaţia 
din Andaman (Insula de Nord) ·şi a descris în termeni excelenţi 
ospitalitatea şi vizitele dintre grupurile locale - sărbători, 
tîrguri ce prilejuiesc schimburi voluntar-obligatorii - (comerţul 
cu obiecte din argilă colorată ·şi produse pescăreşti, contra celor 
ale pădurii etc.) : „în ciuda importanţei acestor schimburi, aşa 

N.B. - Toate acesit:e fapte, ca ş i  cele ce vor urma sîn.t !mpru
mutate clin provincii etnogr.afice destul de deosebite şi: nu este scopul 
nostru să .Ie studiem conex.iuniil.e. Din punot de vedere etnologic există 
fără nici o urmă de îllldoiială o civilizaţie a ,Pacirfioului, oare explică 
parţial mulite aspecte comune. De exemplu, potlatoh-ul melanezian şi 
cel american, fa fel iden1:iitJaitea între ;potlatch�ul nord-.asiMic şi cel 
nord-<american. Dar, :pe de 1ai.tă pa11"ite, .aceste !nceputuri la pigmei: slnt 
cu adevăr.ait extraordinare. Urmele potlatch-ului indo-european, despre 
oare ·v'om dkuta, nu sînt mai puţin extr.aordinare. Ne vom abţine deci 
de la toate considetaţi.ile la modă asupra migraţiei instituţiilor. ln 
cazul nostru, esite prea facil şi .prea periculos să vorbim despre un 
împrumuit, şi la fel de periculos să vorbim despre· invenţiii inde.pen
den.te. In plus, tot ceea ce dăm fa iveailă sint doa:r cunoş.tinţe1e noastre 
sărace sau ignoranţa noastră 'actua1ă. Pentru moment, ne es1e suficien.t 
să ru-ătăm natura şi reprezenta!l"e a la·rgă ia unei teme de drept ;  
să facă alţii is1orie, dacă pot. 

1 Die Stellung der Pygmăenvălker, 19 10.  Nu sin.tem de acord cu 
P. SchmJd-t 'asupra acestui punct. V. A nnee Soc., vol1. XII, p. 65 sq. 
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după cum grupul local, · şi în alte cazuri familia, ştiu să se 
mulţumească în materie de necesităţi, <laturile nu servesc 
aceluiaşi scop pe care îl au comerţul .şi schimburile în societă
ţile dezvoltate. Scopul este, înainte de toate, unul moral, 
obiectul creînd între cele două persoane un sentiment de prie
tenie, iar dacă operaţiunea nu are acest efect, totul este ratat 2. „ " . 

„Nimănui nu-i este permis să refuze darul oferit. Cu toţii, 
bărbaţi şi femei, se străduiesc să se întreacă unul pe celălalt 
în generozitate. Apărea un fel de rivalitate : cine putea să ofere 
cît mai multe obiecte şi de o valoare cît mai mare 3 . "  Darurile 
pecetluiesc căsătoria, formează legăturile de rudenie între 
neamurile celor două cupluri. Ele conferă celor două „părţi ", 
aceea·şi natură, iar această identitate se manifestă prin inter
dicţia ca, încă din momentul logodnei pînă la sfîrş itul zilelor 
celor . două cupluri, rudele să nu se mai vadă, să nu-şi mai 
adreseze nici o vorbă, ci doar să-şi facă în mod continuu ca
douri 4• In realitate, interdicţia exprimă în acelaşi timp inti
mitatea şi teama reciprocă dintre creditorii şi debitorii de 
acest · gen. Că acesta este principiul, o dovedeşte faptul că 
acelaşi tabu, semn al intimităţii şi, totodată, al îndepărtări i 
se mai stabileşte şi între tinerii de sex diferit, tineri ce au trecut 
în acelaşi timp prin ceremonia în care „se mănîncă broască 
ţestoasă şi porc" 5 ; tineri care, de asemenea, sînt obligaţi 
pentni. tot restul vieţii lor să-şi ofere cadouri reciproc. Ase
menea gesturi se petrec şi în Australia 6• Domnul Brown ne 
semnalează şi ritualul reîntîlnirii după o îndelungată despărţire, 
îmbrăţişarea şi salutul prin lacrimi, arătînd echivalenţa ritualului 

2 A ndaman lslanders, 1 922, p. 83 : „Deşi obiectele fuseseră privite 
oa daruTi, era de aşteptat să se primească obiecte de valoare egală şi 
era motiv de supărare dacă darul nu corespundea aşteptării". 

· 
3 lbid., p. 73 ,  8 1 ; Brown observă că ace.astă stare a activităţii 

contractuale este instabilă şi că duce la cen:uri deşi, adesea, are ca 
scop atenuarea lor. 

4 lbid. 
5 lbid. 
6 Faptul este într-adevăr comparabil cu relaţiile de tip kalduke 

ale ngia-ngiampe, la Narrinyeerri, şi relaţiilor de tip Yutchin la Dieri ; 
vom mai reveni l1a subiect. 
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cu schimburile de daruri 7 si modul în care se amestecă senti-
mentele cu persoanele 8• 

• 

în fond, toate acestea sînt amestecuri. Se contopesc suflete 
si lucruri, lucruri si suflete. Se reunesc vieţile şi, iată cum 
oamenii si obiectei'e reunite ies fiecare din sfera lor si se 
amestecă : este exact ceea ce înseamnă contractul şi schimbul. 

II 
Principiile, motivele şi intensitatea 
schimburilor de daruri (Melanezia) 

Populaţiile melaneziene au potlatch-ul mai bine dezvoltat 
sau conservat decît cele polineziene 9• Dar nu acest aspect ne 
interesează. Melanezienii au conservat si dezvoltat într-o mai 
mr.re măsură decît polinezienii întreg acest sistem de daruri 
şi fom1e de schimb. Şi, deoarece noţiunea de monedă apare 
la ei 1 0 mai bine conturată decît în Polinezia, sistemul se 
complică în parte, dar se şi precizează. 

NOUA CALEDONIE. - Regăsim nu numai ideile pe care 
vrem să le subliniem, ci şi expresia lor în documentele de profil 
pc care domnul Leenhardt le-a strîns ·despre Noua Caledonie. 
El a început să descrie pilu-pilu şi sistemul serbărilor, al cadou
rilor şi prestaţiilor de orice tip, inclusiv moneda 1 1 ,  pe care nu 

7 lbid. 
a lbid. Domnul Hrnwn prezintă o teorie sociologică excelentă a 

acestor manifestări de comuniune, de idenîitate de sentimente, a c-a
racterului obligatoriu şi totodaită liber .al manifestării lor. Aici există 
o a],tă problemă, <le altfel conexă, asupria căreia am a.tras deja atenţia : 
Expresra obligatorie a sentimentelor, Journal de Psycl10logie, . 1 92 1 ,  

9 A se vedea mai sus, p .  42, n .  1 3 .  
1 0 Ar f i  loc·ul să refuăm problema mone·dei pentru Polinezia. V. 

Mai sus, p. 48, n. 1 7, c�t.a1tuJ din Ella despre rogojinile din Samoa. 
Mari•le topoare, obiec,tele din jad, tiki, dinţii de caşalot sînt, fără 
îndoi•ală, monede, la fol un numă-r mare de cochilii şi cristale. 

1 1  Monede în Noua Caledonie, Re vue d'Ethnographie, 1922, p. 32 8, 
mai ales în ceea cee!a ce priveşte monede�e pentru sfîrşitul funeraliilor 
şi principiul, p. 33 2. Sărbătoarea ţesături i în Noua Caledonie, Anîhro
pilogie, p. 226 sq. 
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trebuie să ezităm să le calificăm drept potlatch. Referinţele la 
drept din discursurile solemne ale heraldului sînt tipice în acest 
sens. Astfel, la prezentarea ceremonială a ignamelor 12 pentru 
ospăţ, crainicu[ rosteşte : „Dacă este vreo ţesătură veche în 
faţa căreia noi nu am stat, la Wi. . . ,  etc . ,  această ignamă se 
grăbeşte într-acolo, a�a după cum, cîndva o ignamă asemănă
toare a venit dinspre ei la noi 13.„" .  Este chiar lucrul însuşi care 
revine. Mai departe, în acelaşi discurs, este spiritul strămoşilor 
cel care lasă „să coboare. . . asupra acestor alimente efectul 
faptei şi forţa lor" . „Rezultatul faptei pe care aţi comis-o apare 
astăzi. Toate generaţiile s-au ivit in gura sa. "  Iată un alt mod, 
nu mai puţin expresiv, de a prezenta legătura de drept : „Ser
bările noastre sînt asemenea mişcării acului ce leagă părţile 
împletiturilor de paie, pentru a face un singur acoperiş, un 
singur OOVÎnt 14. "  Sînt aceleaşi obiecte ce revin, acelaşi fir care 
leagă 1s. Alţi autori semnalează şi ei astfel de aspecte 16• 

TROBRIAND. - La cealaltă extremitate a lumii melane
ziene, un alt sistem foarte dezvoltat este echivalentu[ celui al 
neo-ca:ledonienilor. Locuitorii insulelor Trobriand sînt printre 
cele mai civilizate dintre aceste rase. Astăzi bogaţi pescari de 
perle 1şi, înainte de sosirea europenilor, bogaţi fabricanţi de 
oale, de monede din scoici, de topoare din piatră şi obiecte 

12 Jbid., p. 236-237 ; cf. p. 250 şi 25 1 .  
13 Pa:g. 247 ; cf. p. 25�5 1 .  
1-4 Pilou, p. 263. Cf. Monnaie, ip .  33 2. 
15 Această formulă pare să aparţină simbolismului juridic poli

neziian. ln insulele Mangaiia, pacea era simbolizată de o „casă binţ 
acoperită " , adăpostind zeii şi clanwile, sub un acopereiş „bine îm
plietit". Wyatt GILL, Myths and Songs of the South Pacific, p. 294. 

16 Părinte'le LAMBERT, Mamrs des Sauvages neo-caledoniens, 
1900, descrie numeroase potlaitch-ufli : unul din 1 856, p. 1 1 9 ; seria 
ceremoniilor fone11aire, p. 23 4-235 ; un potlafoh pentru a doua in
mormllllltaire, p. 240-246 ; el ,a sesizait că umilirea şi chiar aloogM""ea 
unui şef constituie sancţiunea pen.tru un potla.tch pentru care nu se 
oferă un alit potlatch în schimb , p. 53 ; şi a înţeles că „orice cadou 
cere tn schimb al1t cadou" , p. 1 1 6 ; el utilizează ex,presia „a returna" : 
„returnare re�lament:ară" ; daruriile ,retumaite sînt expuse în coliba 
bogaţilor, p. 125. In cazu1 vizitelor, cadouri'l.e sînt Obligatorii. Ele 
constituie şi o condiţie la căsătorie, p. 1 0, 93-94 ; nu pot fi 
'I'eVOC8Jte, iair „darurile returnate se o foră cu dobindă", în pa11ticular la 
verii primari (bengam). Trianda, dansul darurilor, p. 1 58 ,  constituie un 
caz remaroabil al amestecu�ui de ceremonial, ritual şi estetică juridică. 
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preţioase, ei au fost dintotdeauna buni comercianţi şi navigatori 
îndrăzneţi. Domnul Malinowski nu greşeşte cînd îi compară 
cu tovară-şii lui Iason, numindu-i „ argonauţi ai Pacificului de 
vest. " Intr-o carte, lina din cele mai bune cărţi de sociologie 
descriptivă ce ·s-a oprit asupra subiectului ce ne interesează, el 
ne-a descris sistemul comerţului inter .şi intratribal, comerţ ce 
poartă numele de kula 17• Aşteptăm încă •. 'de la el descrierea 
tuturor instituţiilor asupra cărora prezidează, aceleaşi principii 
de drept şi de economie : căsătoria, ceremonii pentru morţi, ini
ţierea etc. ; în consecinţă, descrierea pe care o vom face nu 
este decît provizorie. Dar faptele sînt fundamentale şi evi
dente 1 8• 

Kula este un tip de potlatch practicat la scară largă ; el 
vehiculeaZă un mare comerţ intertribal, şi este practicat în toate 
in·sulele- Trobriand, în parte din insulele Entrecasteaux şi în insu
lele Amphlett. Pe aceste teritmii, ne interes·eaZă în mod indirect 
toate triburile si în mod direct cîteva triburi mai mari : Dobu 
din insulele Amphlett, triburile Kiriwina, Sinaketa şi Kitava din 
insulele Trobriand, isi V acuta din insula W oodlark. Domnul Ma
linowski nu dă traducerea numelui de kula care, fără îndoială, 

17 V. Kula, Man, iuiJ.ie 1 920, nr. 5 1 ,  p. 90 şi următoarele ; Argo
nauts of the Western Pacific, Londra, 1 922. Toate referinţele nedenu
miite altfel din această sectiune se referă ila ace1aS11:ă carte. 

1 8 M.alinowski ex·agere·âză totul;ii, p. 5 1 3  şi 5 1 5, noutatea celor 
descrise. Mai intîoi kula nu este decît un poN•atch .inter1tribal, destul 
de comun tn Melaneziia, căruia ti .aparţin expediţiile descrise de 
Părintele Lambert în Noua Caledonie, marile e:xipediţii Olo-Olo ale 
·populaţiei din insuile!le Fiji etc., v. MAUSS. Dezvoltarea potlaitch-clui 
în Mel1anezeia în Proces-verbaux de l'l.F.A . ,  A nthropd!ogie, 1 920. 
Inţelesu� cuvintului kula se .alătură înţelesului al.tor cuvinte de acelaşi 
tip, de exemplu : ulu-ulu. V. RIVERS, History of the Melanesian Society , 
vol. II, p. 415 şi 485, voll. I, p. 1 60. Dalf, chiair şi kula este mai 
puţin camcteris.tic dectt potJ.aitch-ul american din 1anume privinţe, 
inS1ulele fiind mai mici, şi 1aceste societăţi mai puţin putemit:e �.i 
bogiate (este cazul ce'lor de pe coastele Oolumbieii briitanice). Aici 
reîntîlnim toate caracteristicile potl.aitch-flllui intertriba1. ; putem remarc.a 
chi1ar adevărate potlaitoh-uri .in.temaţionale ; de exemplu, haida, cu 
tlingi.t (Siitka fiind de fapt un Oll'aş obişnuit, iar N ass River un loc de 
tntîlnire permanent) ; kwa.k.iutl cu belfacoola, cu heilrtsiuq ; haida cu 
itsimshian etc. Acest fapt este normal : formele de schimb se pot 
dezVolta şi internaţionalizia ; fără îndoială, aici ca şi în afte părţi, ele 
au urmărit şi au deschis drumuri comerciiale între triburile maritime 
bogate. 
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înseamnă „cerc" ; într-adevăr, este ca şi cum toate aceste triburi , 
toate aceste expediţii maritime, lucruri preţioase şi obiecte de 
folosinţă, alimente şi sărbători, servicii de toate felurile, ritualuri 
şi obiceiuri sexuale, cu toţii, bărbaţi şi femei, ar fi prinşi 
într-un cerc 19 ·Şi ar urma, în timp şi în spaţiu, o mişcare 
uniformă. 

Comerţul kula este de ongme nobi1ă 20• El pare rezervat 
şefilor, ei fiind în acelaşi . timp conducători ai flotelor şi băr
cilor, dar şi comercianţi şi donatori ai vasalilor lor ; în 
speţă ai copiilm, ai cumnaţilor ce le sînt supuşi, fiind la rîndul 
lor conducătorii diverselor sate peste care stăpînesc. Kula se 
practică într-o manieră nobilă , fiind în aparenţă un act complet 
dezinteresat şi modest 21 • Se deosebeşte de simplul schimb 
economic de mărfuri utile, ce poartă numele de gimwali 22• 
Acest schimb se practică, într-adevăr, în afara kulei, în marile 
tîrguri primitive, care sînt reuniuni kula intertribale, sau; in 
micile pieţe kula interioare ; gimwali se distinge prin tocmeala 
tenace între părţi, procedeu nedemn de kula. Despre un individ 
care nu conduce kula cu demnitatea necesară, se spune că o 
„conduce ca şi cum ar fi un gimwali. " Cel puţin în aparenţă , 
kula - ca şi potlatch-ul nord-vest american - constă în a da, 
din partea unora, a primi, din partea celorlalţi 23, cei ce primesc 
azi fiind viitorii donatori de mîine. Chiar în forma ei cea mai 
completă şi mai solemnă, cea mai elevată şi cea mai competi
tivă 24, cea a marilor expediţii maritime, Uvalaku, regula este 
să pleci fără să mai ai nimic de schimbat, fără chiar să mai 
ai ceva de oferit, fie chiar şi în schimbul unor alimente pe 

1-9 Malinowski foloseşte expresia „kula ring". 
20 lbid., „noblesse oblige" .  
21 lbid., expresii' ale modestiei : „ia ce mi-a rămas din hrana de 

azi căci ţie îţi aduc", folosite a.tunci cînd se oferă un · colier preţios. 
22 lbid. Doar în mod didaotic şi pentru înţelegerea europeni.lor, 

Malinowski, p. 1 87, situează kula printre „schimburile ceremoniale 
cu plată" (cu dare înapoi) : cuvîntul pla,tă şi cuvîntul schimb sînt 
ambele europene. 

23 V. Primitive Eoonomics of the Trobriand Islanders, Economic 
Journal, martie 1 9 2 1 .  

24 R.itualul tanarere, prezentare de produse proveni.te d i n  expe
diţii, pe pl.1aja de l:a Muwa, p. 374-3 75, 3 9 1 . Cf. Uvalaku tribului 
Dobu, p. 3 8 1  (20--2 1  aprilie). Se alege cel mai frumoo negus.tor, a dică 
cel mai norocoo şi mai bun. 
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care, de altfel, refuzi să le ceri. Se simulează că doar se 
primeşte. în anul următor, cînd tribul vizitator va ospeţi 
flota tribului vizitat, cadourile vor fi întoarse, dar cu .dobîndă. 

Şi totW?i, în kula de mai mică anvergură se profită de 
călătoria maritimă pentru a se face schimb de mărfuri ; 
nobilii înşişi fac comerţ, numeroase obiecte sînt solicitate 25, 
cerute şi schimbate, şi se leagă diferite raporturi în afara 
ku!ei ; dar kula rămîne totuşi scopul şi momentul decisiv al 
acestor raporturi. 

Donaţia însăşi îmbracă forme foarte ceremonioase ;  obiectul 
primit este dispreţuit, oamenii se dezic de el .şi nu este luat în 
braţe decît un moment, fiind imediat azvîrlit fa picioare; donatorul 
afişează o modestie exagerată 26 după ce aduce în mod solemn 
darul, în sunet de concă (instrument făcut din cochilii de melci, 
n. tr.) ; el îşi cere scuze pentru a nu fi oferit decît nişte resturi 
şi aruncă la picioarele rivalului şi partenerului său obiectul 
dăru it 27• în aces t timp, muzica şi crainicul proclamă tuturor 
solemnitatea transferului de daruri. Prin toate se caută să 
se arate libertatea, generozitatea, autonomia gestului şi, în 
acelaşi timp, grandoarea 28• Totuşi, în fond, cele care intră 
în joc, sînt mecanismele obligativităţi i ,  chiar ale obligativităţii 
prin lucruri. 

Obiectul esenţial al acestor schimburi şi daruri este vaygu'a, 
un fel de monedă 29• Există două tipuri de vaygu' a : mwali, 

25. R itualul wawoyf·a, p. 35 3-354 ; magia wawoy/a, p. 360-3 63.  
26 V. mai  sus p. 72,  nota 2 1 .  
27 V .  frontispiciul şi  fotografi ile din plan<,>e. Vezi mai departe 

p. 82 şi următoa:rele. 
28 Ca excepţie vom arăta că aceste s,tări de spirit pot fi com

parate cu E,tica Nkomahă. Vezi pamgraful des·pre µEyaA.onpâ îtE!iCX. şi 
E )�EU0Epi-a. 

29 NOTA DE PRI NCIPIU DESPRE UTILIZAREA NOTIUNII 
DE MONEDA. în ciuda obiecţiilor lui Malinowski (Primi:tive Currency, 
Economic Journal, 1923), persistăm în utilizarea acestui termen. Domnul 
M al inov,:ski a protesta.t în prea�la.bil contra abuzului (A rgonauts, p. 499, 
n. 2), şi  critică nomencla:torul lui Seligmann. El consideră că noţiunea 
de monedă este rezervată unor obiecte utilizate nu numai ca mijloc 
de schimb, dar şi ca etalon de măsură a valorii. Domnul Simiand 
mi-a făcut ·aceleaşi obiecţii referitoare la folosirea noţiunii de valoare 
în asemenea societăţi. Din punctul lor de vedere, cei doi savanţi 
au desigur, dreptate ; ei înţeleg cuvîntul monedă şi cuvîntul valoare 
în sens îngust. Considerate astfel , nu există valoare economică decît 

73  



MARCEL MAUSS 

frumoase brăţări tăiate şi lustruite, făcute dintr-o cochilie şi 
purtate la ocazii de proprietarii lor sau de rudele acestora ; şi 

atunci cînd nu exisită mbnedă, şi nu .există monedă decî.t atunci cînd 
obiootele de preţ, oa bogăţii c01llidens.ate în si:ne şi însemne ale ace&tor 
bogăţii, au preţui Jpr în monedă, sînt transformate în monedă, eva
luate, depersoo.al.iziaite, sî:nt des.prinse de . orice fogătură cu vreo 
persoană morală, colectivă sau individuală, al,ta deciit autoritatea de 
stat care baite moneda. Pusă astfel, problema nu înseamnă decît o 
limită arbiitirară impusă utilizării cuvintului. După opinia mea, astfel 
poote fi defini.tă doar o monedă : cea de azi. 

In toate societăţile ce au precedat monedele din aur, bronz sau 
argint, au existai 'alte obiecte utf1izate oa mijloc de schimb şi  pliată ; 
în special pietre, scoici şi me,tale preţioase ; în multe societăţi ce 
încă ne înconjoară acest sistem încă funcţionează şi noi pe acesta 
îl desariiem. 

Este drept că aceste · obiecte preţioase diferă de ceea ce obişnuit 
concepem ca instirumente elibe.raitoare. Maii. întîi că, în plus faţă de 
natwa lor economică , faţă de valoarea for, ele au mai cUJf'Înd o 
na tocă magică, fiind mai iales talismane : li/ e givers, cum spunea 
Rivers, sau cum spuneau Perry şi J.ackson. Mai mult, ele au o circu
laţie fuaJPte geine'Pa!lă în initeriorul unei socieităţi şi cMar între societăţi, 
dar irămîn ataşate .indivizi1lor sau danuriJor (pr,imele monede romane 
au fost bătute de ginţi), rămin ataşate iindividuaiJ.ităţii vechilor pro
,prietari, şi contractelor trecute dintre fiinţe morale . Valoarea lor este 
încă subiectivă şi personală. De exemplu, monezile din şiruri de 
scoici tr:ase pe aţă, sînt încă măsm,ate, în Me1'anezi1a, cu palma 
donatorufoi. RIVERS, History of the Melanesian Society, voi. II, 
p. 527 ; v-0t I, p. 64, 7 1 ,  101 ,  1 60 sq. Of. expresiei Schulterfaden : 
THURNWALD, Forschungen, etc., voi. III, p. 41 sq., voi. I, p. 1 89,  
v. 15 ; Huftschnur, voi. I, p.  263,  1 .  6 etc. Vom vedea şi �dte· exemple 
impo.t1tan1te de asemenea insitituţii. Este adevăr.at şi .faptul că aceste 
va.'lori stnit instabile, şi că sînit lipsite de acel cariacter necesar unui 
etalon, unei măsuri : de exemplu preţul lor creşte şi desoreşte cu 
numărul, şi mărimea itr.anza.cţiilor în care sînt folosi.re. Matinowsk i 
compară in chip nostim vaygu'a trobriandezi:lor cucerind prestigiu în 
drcul1aţia lor cu pietrele preţ ioase ale unci coroane . Tot aşa, după 
fieoare sohimb; după fiecaire potlatch, obiectele blazonate din cupru din 
nord�vestul Americii şi rogojinile din Samoa îşi sporesc valoarea. 

Dair, pe de .alită parte, din două puncte de vedere, ia.ceste obiecte 
preţioase ruu aceleaşi funcţii oa şi monedele din societatea noastră 
şi, in consecinţă, merită să fie dasa1te în acelaş.i gen. Ele au putere 
de cumpă:nare şi această ,puit.ere este consi:deiraibilă . Artîta „oupru" ame
'f·ican trebuie plătit cu a•tttea cuverturi, l a  atHea vaygtla corespund 
aitltea şi aiUtea pane·re de tigname. Există o idee de număr, chiar dacă 
acest numă,r este altfel fixait decit de o ,autoritate de stait: şi variază 
în cadrul succesiunii de kula şi potlatch-uri. In plus, puterea de cum
părare este într-adevăr eliberatoare . Chiar dacă ea nu eSite recu-
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soulava, coliere fasonate cu grijă de meseriaisii Sinaketa, 
realizate din sidef roşu de spondylus . Ele sînt purtate în mod 
solemn de femei 30, şi în mod excepţional de bărbaţi, spre 
ex·emplu în caz de agonie 31 • Dar, firesc, şi unele şi celelalte 
sînt tezaurizate, singurul motiv fiind bucuria de a fi în posesia 
lor. Fabricarea unora, pescuitul şi montarea altora, negoţul cu 

nosoută dectt tnt·re anume indivizi, clanuri şi ,triburi, oi doar între 
asociaţi, nu tnseamnă că puterea de cumpărare nu este publică, 
ofidală, fixă. Domnul Brudo, rezident muH itimp în Trobriand, ca 
şi prietenul său, domnul Malin0wslci, tşi plătea pescu�torii de peirle 
.attt ou vaygila cit şi cu monedă europeană sau cu alite· mărfuri, ia un 
curs fix. Trecerea de l'a un sistem la 1altul se face fără şocuri, era deci 
posibilă. - Domnllll Armstirong ne dă informaţii foall1te clare şi pre
cise refer-itoare la monedele din insulele Rossel, vecine cu Trobriand, 
şi persistă în aceeaşi eroare ca şi noi, dacă este într-adevăr eroare. 
A unique monetary system, Economic Journal, 1 924. 

După noi, omenirea a .tatonat vreme îndelungată. Mai întîi, într-o 
primă fază, ea a descoperit că anumite obiecte, aproape tOOJte magice 
şi de valoa:re, nu se distrugeau prin folosinţă, şi astfel le-ia dait putere 
de cumpărare ; V. MAUSS, Origines de 'Ila notion de Monn'aie„ Anthro
pologie, 1 9 14, în Proc. verb de l'l.F.A . (In acest moment nu şiti'am 
decit originea îndepărta.tă a monedei) . Apoi, intr-0 a doua fază, după 
ce a reuşit să facă ace&e obiecte să circule în cadrul tr.ibului şi in 
afara lui, departe, omeni.rea a înţeles că asemenea instrumente de 
cumpătflare .pot servi ca mijloc de numă:r.M"e şi circulaţie a bogăţiifor. 
Este stadiul pe oare tocmai încercăm să-'l descriem. Şi, pornind de l a  
acest stadiu, într-o epocă destul d e  veche, î n  socieităţile semite, dar, 
poart:e, nu chi:air atit de 1antice, a fost inventat - în cea de-a treia 
fază - mijlocul de a sepam :aceste obiecte preţioase de grnpuri şi 
indivizi - de a face din ele instrumente permanente de măsurare 
a valorii, mijloace universaie, chiar şi raţionaie. 

A existat deci, după părerea noastră, o formă de monedă care 
le-a precedat pe ale noastre. Fără a mai lua în cailcul obiectetle de 
folosinţă, de exemplu, plăcile şi lingourile din cupru, din fielf etc. 
ln Afu'ioa şi Asia, şi fără a mai ţ.ine oonit de cirezi, în societăţile 
antke şi în cele africane de azi. 

Ne cerem scuze de a fi plaflticipat la acesite discuţii prea vaste. 
Dar sînt prea •apropiate de subiectul nostru pentru a nu ţine cont 
de ele. 

30 P: r nşa XIX. Se pare că în Trobriand, femeiia, ca şi „prinţesele" 
din America de nord-vest, precum şi ·alte cî.teva persoane, sînt folosite 
Dillilva oa mijlooc de a eXJpune obiectele de paradă„. fă.ră a mai ţine 
cont că astfeJ. ele sînt „vrăjiite".  Cf. THURNWALD, Forsch . Salomo 
lnseln, voi. I, p. 1 38 ,  1 59; 192, v. 7.  

31 A ee vedea mai departe. 
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aceste două obiecte de schimb şi prestigiu sînt, alături de 
celelalte bunuri destinate comerţului, mai laice şi mai vulgare, 
izvorul bunăstării trobriandezilor. 

După domnul Malinowski, aceste vaygu' a exeoută o miş
care circulară : mwali, brăţările, se transmit cu regularitate de 
la vest la est iar soulava călătoresc doar de la est la vest 32• 
Cele două miscări de sens contrar se întîlnesc în toate insulele 
Trobriand, Entrecasteaux, Amphlett şi în insulele izolate 
Woodlark, Marshall Bennet, Tube-tube ; în sfîrşit, ele există 
pe coasta sud-estului extrem al Noii Guinee, acolo de unde vin, 
de fapt, brăţările brute. Este locul în care acest negoţ se 
întîlneşte cu marile expediţii avînd acelaşi scop, expediţii ce 
vin din Noua Guinee (Massim-Sud) 33 şi pe care domnul Selig
mann le-a descris. 

în principiu, circulaţia unor astfel de însemne de bogăţie 
este neîncetată şi infail ibilă. Ele nu trebuie păstrate prea mult 
t imp, dar nu trebuie să scapi de ele prea repede sau procedînd 
cu duritate 34, şi nici nu trebuiesc dăruite decît unor parteneri 
anume, şi cu un anume tîlc, „un tîlc al brăţarei",  „un tîlc al 
colierului" 35• Ele trebuie şi pot fi păstrate de la un kula la 
celălalt, întreaga comunitate mîndrindu-se cu vaygu' a obţinute 
de şef. Sînt chiar momente, de exemplu la pregătirea ceremo
niilor funerare ( s' oi), cînd ai voie să primeşti fără să înapoiezi 
nimic la rîndul tău 36• Pentru că aceste ceremonii sînt create 
ca să oferi celorlalţi totul. Există deci proprietatea pe care 
o ai asupra cadoului primit. Dar e o proprietate de un anume 
tip. S-ar putea spune că ea este inclusă în toate principiile de 
drept pe care, noi , modernii ,  le avem bine delimitate unul faţă 
de altul. Este o proprietate şi o posesie, un gaj şi un obiect 

32 Vezi harta p. 82. Cf. Kula în Man, 1920, p. 1 0 1 .  MaUnowski 
n-a găsit - zice el - motive mitice sau ai.te sensuri pentru această 
circulaţ ie . Ar fi foarte important să le cunoaştem. Căci dacă motivul 
constă dintr-o oarecare orientare a acestor obiec.te , ce tind să revină 
la un punct de origine, urmînd o cale de provenienţă mitică, faptul 
ar fi identic cu ce'l polinezian, cu hau-ul maori. 

33 V. desipre această civHizaţie şi comerţ, SELIGMANN, The 
Melanesians of British New-Guinea, cap. XXXIII sq. Cf. Annee Socio
/ogique, vol . XII, p. 374 ; A.rgonauts, p. 96. 

7 6  

34 Indivizii din Dobu sînt „duri la kula", Arg„ p .  94. 
35 lbid. 

. 

36 P. 502, p. 492. 
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închiriat, vîndut şi cumpărat şi, în acelaşi timp, depozitat, 
mandatat şi fideicomis : căci el este dat cu condiţia de a-l 
folosi pentru altul, sau pentru a fi transmis cuiva din afară, 
unui „partener îndepărtat", murim uri 37• Acesta este complexul 
economic, juridic şi moral, cu adevărat tipic, pe care domnul 
Malinowski a ştiut să-l dedscopere, să-l regăsească, să-l ob
serve si să-l descrie. 

Această instituţie are aspectul său mitic, religios şi magic. 
V aygu' a nu sînt lucruri indiferente, nişte simple monezi. Fie
care, cel puţin cele mai scumpe şi mai rîvnite dintre ele - dar 
şi alte obiecte, au acelaşi prestigiu 38, au un nume 39, o persona
litate a lor, o istorie, chiar o poveste, încît unii indivizi le 
împrumută chiar numele. Nu putem spune despre ele că sînt 
cu adevărat obiecte de cult, deoarece locuitorii Trobriandului 
sînt de felul lor pozitivi�ti. Dar nici nu putem să nu le recu
noaştem natura deosebită şi sacră. Să le ai, este „reconfortant, 
liniştitor în sine" 40• Proprietarii le pipăie şi le privesc ore în 
şir. Ele pot transmite virtuţi printr-un simplu contact 41 •  Aceste 
vaygu' a se pot pune pe frunte, pe piept, cu ele te poţi freca 
pe abdomen, sau le poţi face să joace în faţa ochilor. Repre
zintă confortul suprem. 

Dar mai este încă ceva. Contractul însuşi este influenţat de 
natura monezilor vaygu'a. Nu numai brăţările şi colierele, ci 
toate bunurile, ornamente, arme, tot ce aparţine partenerului, 
este într-atît de animat, cel puţin de sentiment, dacă nu chiar 
de suflet, încît ia parte la contract 42• O foarte frumoasă 
expresie, „vraja concăi 43 ",  este folosită să descînte, să antre-

37 „Remote partner" (muri muri, cf. muri SELIGMANN, Melane
sians, p. 505, 752) este cunoscut în parte cel puţin din seria de 
„pa:rtners", simil!ară reprezentanţilor noştri la bancă. 

38 V. observaţiile juste şi cu caracter general, p. 89 şi 90, despre 
obiecte de ceremonie. 

39 P. 504, numefo pereche, p. 89, p. 27 1 .  V. mitul, p. 323 : modul 
în caire auzi vorbindu-se de un soula1·a. 

40 P. 5 1 2. 
41 P. 5 1 3 .  
4 2  P .  30, comentariul, p .  34 1 .  
43 Despre utilizarea concă.i, v .  p. 340, 3 8 7 ,  47 1 .  Cf. p1 . LXI. 

Conca esite instrumentul cu care se anunţă orice tranzacţie, orice 
moment al mesei în comun etc. Despre dezvoI.tarea şi istoria folosirii 
concăi, v. JACKSON, Pearls and Shells (Univ. Manchesiter Series, 
1 92 1 ). 
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neze 44 spre „partenerul candidat" lucrurile pe care el trebuie 
să le ceară şi să le primească. 

[ O  stare de excitaţie 45 pune stăpînire pe .partenerul meu 46, ] 
O stare de exdtaţie ce vine de la cîinele său, 
O stare de excitaţie vine de la centura lui, 

Şi ln cOil!tinuare : ·„ . . . de la gwara sa (taJbu pe nucile de cocos şi pe 
betel) 47 ; . . .  de la colierul bagido'u„. ; . . .  de la eolieni.I bagiriku ; . . .  de 
la colierul bagidudu 48, etc.".  

Folos�rea trompetelor şi a tamburinelor la ceremoniile contrac
tuale este intîln1tă într�un mare număr de societăţi negire (guinee 
şi bantu), asiatice şi americane, indo-europene etc. Este o temă înve
cinată celei de drept şii economie pe care o studiem dar merită un 
studiu a.parte, ·a:ttt prin ea însăşi cît şi pentru iSltoria ei. 

44 P. 340. Mwanita, mwanita. Cf. primelor două versuri din textul 
kiriwina (al doilea şi: al treHea după pă1rere a noas·tră), p. 448. Esite 
numele dat unor viermi lungi, cu inele neg.re, oo care coliere.le 
făcute din discuri de ooraJ. se pot identifica, p. 341 .  Urmează o evocare
invocaţie : „Veniţi împreună . Vă voi face să veniţi acolo împreună. 
Veniţi iaici împreună. Vă voi fiace să veniţi aici împreună . Acolo 
apare curcubeul. Voi face să aipairă acolo curcubeul ".  După domnul 
Ma1linowsk.i, indigenii consideră curcubeul ca un simpl u  semn :pre
vestitor. Dar el poate să desemneze şi multiplele refiiecţi1i a1e Sli.defului. 
Ex,presia „veniţi împreună" vizează obi.ootele de Vialoare ce vor intra în 
cadrul COilltriactului. Joouri:le de · cuvinte „ aici" ş i „acolo" slnt repre
zentate simplu prin sunetele m şi w, formative ; aceste sunete sint 
foarte frecvente în magie. 

Urrneaeă a douia .parte a exordiului : „Sînit singurul om, singurul 
şef etc." .  Această parte nu in1teresează decît din alte puncte de 
vedere, în special în ceea ce priveşte potlatch-uL 

45 Cuvîntull astfel tiradus este cf. p. 449, munumwaynise, dublare 
din mwana sau mwayna, ce exprimă run „iitcJhing" sau o „state of 
excitement" . 

46 Presupun că trebuie să fi exiSlt.at un asemenea vers deoarece 
domnul Mailinowsiki spooe formal, p. 340, că acest cuvînt al des
cînteoului desemnează starea de spirit de care eSlte cuprins. pa.rtenerul, 
stare care îl va face să dărniască cu multă generozirtia:te cadouri. 

47 Tabu impus tn generai! în cazul ku/ei s:au ·al ceremoniilor fune
rare (s'oi), pentru a se .aduna ·al imentele şi nucile de oooos. necesare, 
:precum şi obiectele preţioase. Cf. p. 347 şi 350. Incantaţia se ex.tinde 
şi asupra alimentelor. 

48 Diverse nume de ool.iiere, pe care însă nu le vom analizia in 
'această lucrare·. A.Stfel de nume sînt compuse din bagi, colier, cu 
diverse a!l.te cuvinte . Urmează aJ.,te nume speciale de coliere căror:a li 
se aduc incantaţii. 

Dat fiind faptul că formula face par.te din kula practicată in 
Sinaketa, unde se cer ooliere Ş'i se oferă brăţă·ri, discuţiile se poartă 
numai asupra colierelor. Aceeaşi formulă esite utilriz:ată şi în kulii 
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O altă formulă, �u un caracter şi mai pronunţat mitic 49, 
m ai curioasă, dar de un tip mai comun, exprimă aceeaşi idee. 
Partenerul de kula are un animal auxiliar, un crocodil pe 
care-l invocă si care trebuie să-i aducă colierele (numite mwali 
în tribul Kita�a). 

CrocodifoJ cade deasupra, el îţi aduce pairtenernl, împinge-l siub 
gebobo (oală de mărfuri a bărcii). 

Orocodilule, adu-mi colierul, adu„mi bagido'u-ul , bagiruku-u1, etc . . .  " 

O formulă precedentă. din acelaşi ritual invocă o pasăre 
de pradă 50• 

Ultima formulă de incantaţie pentru asociaţi şi contractanţi 
(la Dobu �au la Ki·�ava, şi J.a Kiriwina) conţine un cuplet 51 
căruia i se d au două interpretări . Ritualul este, de altfel, foarte 
lung şi este repetat de nenumărate ori ; el are ca scop enu
merarea a tot ceea ce kula interzice, toate motivele de ură, 
de război, care trebuiesc conjurate pentru a putea începe kula 
ca între prieteni. 

Furia ta, cîinele adulmecă, 
Cu!lorile ·războiului, cîinele adulmecă. 
Etc. 

Al te versuri spun 52 : 

Furia ta, cîinele este blînd, etc. 

practioată }a Kiriwi'llla ;  dlar aici, înitrucît se cer brăţări, numele 
acestora sînt cele menţionate, restul formulei rămînînd identică. 

Gonoluzia formulei este şi ea interesanrtă, dar numai privită din 
punctul de vedere a:l pot.J.atch-Uilui : „Voi face kula (voi face comerţ), 
îl voi î:nşefa pe ad meu kula (partener). Î!l voi furna pe a:l meu kula, 
îl voi jefui, voi face kula au.ta timp cîrt barca mea mă va purta„. 
Faima mea este tunet. Pasul meu, cutremur de pămînt". Cl·auzula are 
un :aspeot straniu amerkan. La fel şi în insu1e·le Solomon. Vezi mai 
departe . 

49 P. 344, comentariu, p. 345. SfîrşituJ. formulei este si1mHair celui 
pe care tocmai l-iam citat : „Voi face kula" etc. 

50 P. 343. Cf. p. 449, tex1tu1 primului vers cu comentariul 
gramatical. 

5 1 P. 348. AceSll: cuplet ·apare după o se·rie de versuri (p. 347). 
„Furia rta, bă.rbatule din Dobu, se retrage (oa marea)". Urmează apoi 
acee!aşi serie cu „Femeie din Dobu" . Cf. mai deparrte. Femeile din 
Dobu sint tabu, în timp ce femeHe din Kiiriiwina se prostiituează viz,i.ta
torilor. Cea de-a doua rpar.te a incantaţiei este de acelaşi tip. 

5:2 P. 348, 349. 
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sau : 
Furia ta se duce ca mareea, cîinele adulmecă ; 
Mînia ta �e duce ca mareea, cîinele ·aduJmecă ; 
Etc. 

Trebuie să înţelegem : „Furia ta devine ca joaca unui 
cîine. " Esenţială este metafora cîinelui ce se ridică şi vine să 
lingă mina stăpînului. Tot astfel trebuie să facă bărbatul, 
dacă nu şi femeia din Dobu. O a doua interpretare, sofisticată, 
nu scutită de scolastică, spune domnul Malinowski, dar evi
dent autohtonă, indicînd o altă versiune care se potriveşte 
mai bine cu ceea ce ştim : „Cîinii se joacă bot în bot. Cînd se 
pronunţă cuvîntul cîine, aşa cum este prescris din vremuri 
străvochi , obiectele preţioase vin şi ele (să se joace). Am dat 
brăţări, vor veni înapoi coliere, şi unele şi cel el al te se vor 
întîlni (asemeni cîinilor ce vin să adulmece) ."  Parabola este 
frumoasă. Tot complexul de sentimente coloctive este cuprins 
la un loc : posibila ură a asociaţilor, solitudinea monezilor 
vaygu'a încetînd prin incantaţie ; oameni şi lucruri preţioase 
adunîndu-se asemeni cîinilor ce se joacă şi se precipită în 
acelaşi timp. 

O altă exprimare simbolică este cea a căsătoriei brăţărilor 
mwali, simboluri feminine, cu colierele soulava, simbol mas
culin, ce tind unele spre celelalte precum masculul spre fe
melă 53• 

Diversele metafore exprimă acelaşi lucru� ca şi jurispru
denţa mitică a populaţiei maori, dar în alţi termeni. Sociologic 
vorbind, este exprimat din nou amestecul de lucruri , valori, 
contracte şi oameni 54. 

Din nefericire, regula de drept ce guvernează aceste tran
zacţii nu ne este îndeajuns de cunoscută. Ea nu este conştien
tizată şi este prost formulată de indigenii kiriwina, cei ce i-au 
fumizat informaţii domnului Malinowski ; or, regula fiind clară 
pentru trobriandezi, ea ar trebui să fie obiectul unei alte 

53 P. 356, poate că avem aici un mit al orientării. 
54 Putem utiliza aici termenul fd'.osit de obicei de domnul Uvy

Bruhl : „partidpare". Doar că acest termen are la origine confuzii � i  
amestecuri, în particular denotaţii juridice, precum şi comuniuni de 
genul celor pe care le descriem. 

Studiind aici principiile, este inutil să ne coborîm la consecinţe. 
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investigaţii. Nu avem însă decît amănunte. Oferirea iniţială a 
unui vaygu'a se numeşte vaga, „opening gift" 55• Ea obligă 
primitcrnl s.ă of.ere în .sohimb alt dar, numit yotile 56, telfl11en pe 
care domnul Malinowski îl traduce excelent prin „clinching 
gift" : „darul care închide" tranzacţia. O altă denumire a 
acestui dar final este kudu, dintele care muscă, ce taie într-ade
văr, tranşează şi eliberează. 57• Darul este. 'obligatoriu : el este 
aşteptat şi trebuie să fie echivalent cu primul ; în anumite 
ocazii, poate fi luat cu forţa s au prin surprindere 58 ; în cazul 
unui yotile necorespunzător, oamenii se pot 59 răzbuna 60 prin 
magie s au, cel puţin, prin insultă şi resentiment. Dacă nu 
există posibilitatea de a-l întoarce, la nevoie, poate fi oferit un 
basi, care doar „străpunge" pielea, nu o ip.uşcă, deci nu încheie 
afacerea. Este un fel de cadou de aşteptare, de suspendare a 
obligaţiilor pe timp determinat ; el linişteşte creanţierul ex
donator, dar nu-l - eliberează pe debitor 61 , viitorul donator. 
Toate detaliile sînt ciudate, totul poate surprinde în expresiile 
de mai sus . Dar nu există sanctiune. Să fie ea doar morală 62 
şi magică ? Individul ce dă dovadă de „duritate în kula'' este 
el doar dispreţuit şi, eventual, i se fac farmece ? Nu pierde 
partenerul înfierat oare şi altceva : rangul său nobil sau, cel 
puţin, locul său printre şefi ? lată ceea ce trebuie să mai 
aflăm. 

55 P.- 345 sq. 
56 P. 98.  
57 Poate că în acest cuvînt există ş i  o aluzie la vechea monedă 

din colţi de mistreţ, p. 353 .  
56 Folosirea lui /ebu, p. 3 1 9. Cf. Mythe, p .  3 1 3 .  
59 Protest violent (injuria), p. 3 5 7  (vezi numeroase asemenea 

cîntece în THURNWALD, Forsch. ,  I). 
60 P. 35 9 .  Despre un vaygu'a celebru se spune : „Mulţi bărbaţi 

sînt morţ·i pentru el şi ceJ puţin în cazul Dobu (p. 356), se pare l:ă 
yotile este întotdeauna un mwali, o brăţară, princiipiu feminin al tran.o 
zacţiei : „Nu facem kwaypo/u sau pokala cu eJe, ele sînt femei".  
Dar indiigern.iii Dobu oau1ă d01ar brăţări şii este posihH oa fiaptuil să nu 
aibă altă semnificaţie. 

61 Se pare că aici există mai multe sisteme de diverse tranzacţii· 
întrepătrunse. Basi poa1e fi consitiltu1t dintr-un colier, cf. p. 79, siau o 
brăţară de mică vafoare. Dar pot fi date drept basi şi al1e obiecte, 
ce nu aparţin sitric.t de kula : spatule pentru var (pentru betel), coJ.iere 
neş�efuite, topoare şlefuite (beku), p. 35 8, 48 1 ,  toate putînd avea tn 
acest caz rol de monedă. 

62 P. 1 57, 359. 
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Dar, pe de altă parte, sistemul este tipic. Exceptînd vechiul 
drept germanic despre care vom vorbi mai tîrziu, în stadiul 
actual al observaţiei şi al cunoştinţelor noastre istorice, juri
dice şi economice, ar fi greu de găsit o practică a darului
schimb, mai distinctă, mai completă, mai conştientă şi în 
acelaşi timp mai bine înţeleasă de observator, decît cea pe care 
domnul Malinowski a găsit-o în Trobriand 63• 

Kula, în forma sa esenţială, nu este decît un moment - e 
drept cel mai solemn - al unui vast sistem de prestaţii şi  
contraprestaţii care, în realitate, pare a îngloba întreaga viaţă 
economică şi civilă din Trobriand . Kula pare a fi doar punctul 
culminant al acestei vieţi, kula internaţional şi intertribal mai 
ales. Cu singuranţă însă, kula este unul din scopurile existenţei ,  
scopul marilor călă tarii, la care nu iau parte, în general, decît 
şefii , iar dintre ace.ştia numai cei ai triburilor maritime, mai 
exact, doar ai cîtorva triburi maritime. Kula nu face decît să 
concretizeze şi să reunească alte instituţii. 

In perioada în care se desfăşoară kula, schimbul de vaygu' a 
se încadrează într-o serie întreagă de alte schimburi, foarte 
diverse, ce merg de la tocmeală la răsplată, de la cerinţă la 
pură politeţe, de la ospitalitate completă la reticenţă şi pudoare. 
In primul rînd, în afara marilor expediţii solemne, pur ceremo
nioase şi competitive 64, numite uvalaku, toate kula sînt ocazii 
pentru gimwali, inevitabile schimburi banale între parteneri 65• 
Există o piaţă liberă între indivizii triburilor aliate, alături de 
asociaţii mai restrînse. in al doilea rînd, între partenerii de 
kula, asemeni unui lanţ neîntrerupt, se transmit atît cadouri 
suplimentare, oferite .şi înapoiate, cît şi .  anumite mărfuri obli
gatorii, indicate de kula. Asociaţia pe care o formează, şi care 
îi constituie principiul 66 incepe cu un prim cadou (vaga) 
cerut cu insistenţă de „solicitanţi" ; pentru acest prim. dar, 
viitorului partener, deocamdată independent, i se poate face 

63 Cartea domnului Malinowsk·i, ca şi cea a domnu:lui Thurnwald, 
arată superioritatea observiaţiei unui veri.tabii sociolog. Asitfel sînt obser
vaţiile domnului THURNW ALD despre mamoko, voi. III, p. 40 etc., 
„Trostgabe" la Buin, observaţii care ne-=au a.rătat calea, pentru o parte 
din cele de mai sus. 

8 2  

64 P .  2 1 1 .  
65 P .  1 8 9. Cf. pl. XXXVII. Cf. p. 1 00, „secondary trade ", 
66 Cf. p. 93. 
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curte ca să plătească, ca să zicem aşa, printr-o primă serie de 
cadouri 67• In timp ce sîntem siguri că vaygu' a, darul ce este 
întors, „lrcătul" (yotile), este oferit, nu putem fi siguri că 
vaga va fi dat şi că „solicitanţii" vor fi acceptaţi. Această 
modalitate de a solicita şi accepta un cadou constituie regula . 
Fiecare dintre cadourile oferite astfel poartă cîte un nume ; 
dacă sînt prezentate înainte de a fi oferite, ele s� numesc 
pari 68. Altele poartă un titlu ce desemnează natura nobilă 
şi magică a obiecrului oferit 69• Dar acceptarea oricăreia dintr� 
aceste ofrande arată disponibilitatea de a intra în joc, -chiar 
de a rămîne. Unele nume de daruri desemnează situaţia de 
drept pe care o antrenează acceptarea lor 70 : în acest caz, 
afacerea este considerată ca încheiată ; acest cadou este, de 
obicei, un obiect destul de preţios : spre exemplu un topor 
mare, din piatră polizată, ori o lingură din os de balenă. 
Acceptarea înseamnă obligaţia de a da vaga, primul · dar rîvnit. 
Dar în acest moment contractanţi i sînt doar pe jumătate par
teneri-. Tradiţia solemnă este singura ce îi leagă cu adevărat. 
Importanţa şi natura acestor bunuri este determinată de e.xtra
ordinara competiţie ce apare între partenerii posibili ai expe-

67 Aceste cadouri se pare că se numesc generic wawoyla, p. 353-
3 5 4 ; c1f. p. 360-3 6 1 .  Cf. Woyla „kula courting",  p. 439, într-o for
mulă magică în care sînt enumerate r-igmos toa.te obiectele pe oare 
vi itorul partener le poate pooed.a, obieote a că·ror „evaporare" este 
decisă de . donator. Printre aceste lucruri se înscrie şi se•ria de cadouri 
care urmează. 

66 Este termenul cel mai general : „presentation goods", p. 439,  
205 şi  350. Cuvîntul vata'i este cel care desemne·ază aceleaşi cadouri 
oferite de indigenii Dobu. Cf. p. 3 9 1 .  Aceste „a:flriival gifts" sînt 
enumerate în formulele : „Borcanll.Jll meu de v.air, asta bucată ; Hnghra 
mea, asta bucată, micul meu paner, asta bucaită etc." (aceeaşi temă 
şi acele1aşi expresii, p. 200). 

-

în afara acestor substantive,  gene·rice, mai sînt şi nume specifice 
pentru diversele cadouri oferite în diverse împrejurări. Ofr.ande·le de 
alimente adiuse la Dobu de indigenii Siniaiketa (şi nu invers), cera
mica, rogojinile etc., poartă nume1e simplu de poka/a, corespunzind 
destul de bine celui de răsplată , ofrandă etc. Tot pokala sînt şi  
gugu'a, „personal be'1ongings" ,  p. 501 , cf. p. 3 1 3 ,  270, '1a care individul 
renunţă pentru a înce·rc.a să-l seducă (poka-pokala, p. 3 60) pe viitorul 
său paf!tener, cf. p._ 369. Se manifestă în aceste societăţi un acut simţ 
al deosebirii dintre obieotele de uz personal şi cele ce constiotuie 
„proper:ties" , obiecte trainice aparţinind familiei şi cirrculaţiei. 

69 Ex. p. 3 1 3 ,  buna. 
70 Ex. kaributu, p. 344 şi 358 .  

83 



MARCEL MAUSS 

diţiei ce tocmai soseşte. Este căutat cel mai bun partener posibil 
din tribul rival. Motivul este important căci asocierea care se 
va forma se stabileşte asemenea unui clan între parteneri 71 • 
Deci pentru ca să alegi, trebuie să seduci, să uluieşti 72• Ţinînd 
cont de ranguri 73, trebuie să-ţi atingi ţelul înaintea altora, 
sau mai bine decît ei, să efectuezi cele mai abundente schim
buri de obiecte cît mai scumpe care, evident, sînt proprietatea 
celor mai bogaţi. Concurenţă şi rivalitate, etalarea cu osten
taţie, căutarea grandorii şi interesul, sînt motivele care susţin 
aceste acte 74. 

lată darurile de sosire ; le urmează alte daruri drept răs
puns, echivalente cu primele. Sînt darurile de plecare, numite 
tato 'i la Sinak�ta 75, ele fiind totdeauna superioare darurilor de 
sosire. Deja s-a perfectat, o dată cu kula, un ciclu de prestaţii 
şi contraprestaţii uzurare. 

In perioada cît durează tranzacţiile, au loc prestaţii de 
ospitalitate, de hrană şi, la Sinketa, chiar de femei 76• în tot 
acest timp, intervin şi alte daruri, suplimentare, întotdeauna 
înapoiate. Noi credem însă că schimbul acestor korotumna 
reprezintă o formă primitivă de kula - deoarece el înseamnă 
să schimbi chiar şi tcpoare de piatră 77 sau dinţi curbaţi de 
porc .( doga, dogfna). 

De altfel, după părerea noastră, orice. kula intertribal nu 
este decît cazul extrem, cel mai solemn şi cel mai teatral al 
unui sistem mai general . Sistemul scoate întreg tribul în afara 

71 Domnului Maliinowski i s-a declra.mt „Partenerul. meu este ase
menea unui membru al gintei mele (kakaveyogu). El ar pute.a să 

·.Jupte împotriva mea. Adevăiraitul meu pă·riinte (veyogu) este asemenea 
unui cordon ombilical, şi el va fi mereu alături de mine" (p. 276). 

72 Este ceea ce face magia kulei (mwasila). 
73 Au intîi.citate şefo expediţiei şi şefii de bărci. 
74 Un mit amuza.1Dt, cel al lui Kasabwayhwayreta, p. 342, gru

pează toate aceste mobiluri. Vedem cum eroul obţii.ne faimosul colier 
Gwnak:arakedakeda, cum îi întrece pe ·toţi partenerii de ku!a etc. 
V. şi mitul lui Tiakasikuna, p. 307. 

75 P. 39Q. La Dobu, p. 362, 365 etc. 
76 La Sinaketa, nu la Dobu. 
77 Despre comerţul cu topoare de piatră, v. SEUGMANN, Mela

nesians etc., p. 350 şi 353.  Sapele şi lopeţile decorate din os de 
balenă (korotumna), A rg., p. 365, 358 .  servesc şi ele de basi. Există şi 
alte daruri inteimediare. 
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cercului strîmt al graniţelor, al intereselor şi chiar al dreptu
rilor sale ; dar, în interior, în mod normal, clanurile şi satele 
sînt unite prin aceleaşi legături. Doar grupurile locale şi cas
nice, precum şi şefii acestora îşi fac vizite, fac comerţ şi se 
căsătoresc. Dar aceasta nu se mai cheamă kula. In acelaşi 
timp, domnul Malinowski, în opoziţie cu noţiunea de „kula 
maritim", vorbeşte pe bună dreptate desR_re „kula de interior'' 
ş i despre „întruniri de kula(( care furnizează şefului obiecte 
de schimb. Nu este exagerat să considerăm că în acest caz 
este vorba de potl.atoh propriu-zis, spre eX!emplu vizitele locui
torilor Kiriwina la tribul Kitava pentru ceremonii fune
rare, s'oi 78, presupun şi altceva decît schimbul de vaygu'a ; 
putem vedea un fel de atac simulat (youlawada) 79, o distri
buire de hrană cu prezentarea de porci şi igname. 

Pe de altă parte vaygu' a, ca şi celelalte obiecte, nu sînt 
obţinute, fabricate şi schimbate întotdeauna de şefii înşişi 80 
şi, s-ar putea spune, ele nu sînt nici fabricate 61 ,  nici schim
bate de şefi pentru ei înşi·şi. Majoritatea le parvin sub formă 
de daruri de la rudele de rang inferior, în special de la cum
naţi, ce sînt în acelaşi timp .şi vasali 62 sau de la fiii ce sînt 
înzestraţi fiecare cu o feudă. In schimb, atunci cînd expediţia 
se întoarce acasă, majoritatea vaygu' a sînt oferite solemn şefilor 
s atelor si clanurilor, chiar si membrilor de rînd din clanurile 
asociate

'
: adică oricui a lua

'
t parte în mod direct sau indirect, 

deseori foarte indirect, la expediţie 63, fiind astfel recom
pensaţi. 

În sfîr�it, alături de, sau dacă vrem, deasupra sau dede
subtul, de jur împrejurul său, după părerea noastră, în fondul 
sistemului intern de kula, sistemul darurilor schimbate inva
dează întreaga viaţa economică, tribală şi morală a trobrian
dezilor. Viaţa este �,impregnată" cu el, cum bine spune domnul 

76 P. 486 la 49 1 .  Despre dezvoltarea OibiceiuJ.ui in toate civilizaţiile 
numite Massim-Nord, v. SELIGMANN, Me/an., p. 584. Pentru des
crierea walaga, p. 594 şi 603 ; Cf. Arg., p. 486--487. 

79 P. 479. 
eo P. 472. 
61 Fabricarea şi  oforirea unor m wali de către cumnaţi poartă 

numek de you.'o, p. 503, 280. 
62 P. 17 1 sq. ; cf. p. 98 sq. 
63 De exemplu, pentru construcţia de bărci şi strîngerea obiectelor 

din ceramică sau a alimentelor. 
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Malinowski, este un permanent „a da şi a primi" 84• O stră
bate parcă un curent continuu, în toate sensurile, un curent 
de daruri oferite, primite, înapoiate, din obligaţie sau din 
interes, pentru prestigiu sau pentru un serviciu, sfidător sau în 
gaj. Nu putem descrie acum tot ceea ce domnul Malinowski 
nu a apucat să publice el însuşi. Dar să Vedem, mai întîi ,  
două aspecte principale. 

O relaţie analogă kulei este wasi 65• Ea stabil�te schim
buri regulate şi obligatorii dintre partenerii din triburile agri
cole, pe de o parte, şi din triburile maritime, pe de altă parte . 
Asociatul agricultor depune produse ale muncii lui în faţa 
casei partenerului său pescar. După un pescuit bogat, acesta 
va înapoia· cu dobîndă în satul agricol produsul pescuitulu i  
său 86 •  Este acelaşi sistem de  diviziune a muncii pe care l-am 
constatat în Noua Zeelandă. 

O altă formă de schimb importantă îmbracă aspectul pre
zentării de produse 67• Aceste prezentări sînt numite sagali, şi 
constau din mari distribuiri de hrană prilejuite de mai multe 
ocazii : secerişul, construirea colibei şefului, fabricarea noilor 
bărci; ceremonii funerare 66 • Repartiţiile se fac în favoarea 
grupurilor ce au adus servicii şefului sau clanului acestuia 89 : 
munci agricole, transportul trunchiurilor de copaci la locul 
unde sînt croite bărcile, grinzile, servicii funerare efectuate 
de oamenii din clanul decedatului etc. Asemenea distribuiri de 
hrană sînt echivalente potlatch-ului tlingit ; apare chiar şi 
tema luptei şi a rivalităţii . Vedem şi cu acest prilej cum se 

, 84 P. 1 67 : „Intre·aga viaţă tribală are drept constante a da şi a 
primi ; orice ceremonie, orice act legal zilnic se fac doar oferind 
un dar la schimb ; bogăţi1a daită şi primită este unul din instrumen
tele principale ale organizării sociaile , ale puterii şefului, ale legături� or 
de rudenie de sîngie sau de rudenie prin căsătorie",  cf. p. 1 75- 1 76 
şi passim (v. index : Give and Take). 

85 Identică noţiunii de kula, partenerii fiind adesea aceeaşi, p. 193  ; 
pentru descrie·rea unui wasi, vezi p. 1 87-1 88. Cf. pi. XXXVI. 

86 ObJigaţia durează şi azi, în pofida inconvenientelor şi pierxlerilor 
culegătorilor de perle, nevoiţi să se angajeze în pescuit şi să pi1ardă 
reoompense imporitJante ·pentru o datorie pur social ă. 

- 87 V. p1 . XXXII şi XXXIII. 
ea Cuvîn.tul sagali înseamnă distribuire (ca şi hakari în polineziană), 

.p. 49 1 .  Desoriere, p. 1 47 la 1 50 ; p. 170, 1 82-183 .  Vezi şi p. 49 1 .  
89 Fapt evident î n  cazul ceremoniilor funerare. Cf. SELIG MANN, 

Me/anesians, p. 594-603. 
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confruntă clanuri si fratrii, familii aliate, în general părînd 
a indude acţiuni de grup în măsura în cam individualitatea 
sefului nu se face resimtită. ' 

Dar în afara acelor drepturi de grup şi de economie colec
tivă, mai puţin apropiate de kula, toate celelalte relaţii indi
viduale de schimb credem că sînt de tip kula. Doar unele dintre 
ele să fie, poate, de ordinul unui simplu Jroc. in acest timp, 
deoarece schimbul nu se face decît între rude, aliati sau 
parteneri de kula ori wasi, el nu pare a fi cu adevărat

' 
liber. 

Chiar dacă, în general ceea ce se primeş te, fiind astfel trecut 
în posesie - nu are importanţă în ce mod -, nu este păstrat 
pentru sine, decît dacă nu mai poate fi transmis ; de obicei 
însă este transmis altcuiva, unui cumnat, spre exemplu 90• Se 
întîmplă chiar ca lucrurile obţinute şi oferite să se întoarcă 
în aceeaşi zi , aşa cum au fost ele oferite. 

Toate recompensele pentru prestaţii, de orice fel ar fi ele, de 
obiecte sau servicii, se încadrează în aceste scheme. Iată-le, 
fără o ordine anume, pe ceile mai importante. 

Pokala 91 şi kaributu 92, „sollicitory gifts", pe care le-am 
văzut făcînd parte din kula, sînt tipuri ce aparţin genului mult 
m ai vast ce corespunde destul de bine la ceea ce numim răs
plată. Ele se· oferă zeilor si spiritelor. Alt nume generic pentru 
răsplată este vakapula 93, • mapula 94 : însemne de .recunoştinţă 

90 P. 175 .  
91 P. 323 ,  alt termen ffind, kwaypolu, p.  356.  
92 P.  378-379, 3 54. 
93 P. 163 ,  373. Vakapula a.re subdiviziuni care poartă nume spe

ciale : vewoulo (da1r iniţial) ş i yomelu (dar final) (ceea ce de
monstrează iden.titaitea cu kula of. refaţie i yotile vaga). Un anumit 
număr dinitre aceste plăţi .au nume speoia"e : karibudaboda desemnează 
plata ce1lor ce muncesic la bă.roi, în geneml plata celor ce ml.,lilcesc, 
de pildă pe cîmp, şi în partioular plăţile finale pentru recolte (uri1tub u), 
(în cazul muncii prestate anual la roooltă de către cumnat, p. 63-65, 
p. 1 8 1), sau plăţile pentru fabric a:re·a co11erelor, p. 394 şi 1 8 3 .  Ea 
se mai numeşte şi sousa/a cînd esite suficient de mare (fabricarea d�scu
ril or în K1ailoma, p. 373 ,  1 8 3 ). Youlo se plăteş.te pentru fabricarea 
brăţărifm. Puwayu este plat.a ce se dă în alimente pentru încuraj·area 
tăietorilor de lemne V. �i cîntecul vese,J, p. 1 2 9 : 

·Porcul ,  coco (băutură) şi i.gnamele 
S-au sfirşit iair noi sîntem .acum.„ mai grei . 

94 Ce.Ie două cuvinte, vakapula şi mapula sîn.t moduri diferite a•e 
verbului puia, vaka fiind în mod evident fionnă flexionară a oauzati-
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şi aprobare ce trebuie oferite în schimb. în legătură cu acestea, 
domnul Malinowski a făcut 95, după noi, o mare descoperire 
ce lămureşte raporturile economice şi juridice dintre sexe 
în cadrul căsătoriei : toate serviciile făcute soţiei de către soţ 
sînt considerate ca o răsplată-cadou pentru serviciile făcute de 
femeie cînd ea împrumută ceea ce Coranul numeşte „cîmpie". 

Limbajul juridic, oarecum pueril, al trobriandezilor a di
versificat numele acestui tip de contraprestaţii după numele 
prestaţiei recompensate 96, după lucrul oferit 97, după împre
jurare 96, etc. Unele denumiri ţin cont de toate aceste consi
deraţii ,  spre exemplu, laga 99, dar făcut unui vrăjitor, sau pentru 
obţinerea unui titlu. Nu vom şti în ce măsură întreg acest 
vocabular este complicat datorită unei stranii lipse de aptitu
dini în a clasifica şi defini sau datorită rafinamentelor ciudate 
ale nomenclatoarelor. 

Alte societăţi melaneziene 

Nu este necesar să mai facem comparaţii cu alte locuri ale 
Melaneziei. Totusi,  cîteva detalii culese din diverse zone ne 
�or întări convingerea şi vor dovedi că trobriandezii şi neo-

vului. Despre mapula, v. p. 178 sq„ 1 8 1  sq. Domnul MaJ.inowski tra
duce prin „repayment".  Mapu/a este adesea comparait cu un „plasture" 
căci calmeaz ă grijile şi oboseala serviciului prestat, pierde·reoa obiectul ui 
sau a secretului dat, a titl u'.ui sau a privilegiului ceda.t. 

95 Denumirea cadourilor „în scop sexual" este atît buwana cit �i 
sebmvana. 

96 V. note·le precedente : Kabigidoya, p. 1 64, desemne•ază ceremonia 
·prezentării

· 
unei bărci, indivizii care au construi•t-o, actul pe care U 

execută „a sparge capul unei bărci noi"' etc., şi totodaită desemnează 
cadourile pentru care, de altfel , se vor prim i t.napoi altele cu dobîndă.  
Al:te cuvinte desemnează luairea în locaţie a unei bărci , p. 1 86, daru.rile 
de bun sosirt, p. 232 etc. 

97 Buna, daruri de „big cowrie sohell " ,  p. 3 1 7. 
96 You•o este un vaygu'a dat ca recompensă a muncii pentru 

recolte, p. 280. 
99 P. 1 86, 426 etc . ,  desemnează evident orice contraprestaţie 

uzurară . Pentru simpla cumpăraTe a formulelor magice există un alt 
termen, ula-u/a (sousala cînd cadoul�preţ este mare, p. 183). U/a'ula 
se întrebuinţează aitît pentm darurile oferi.te morţilor cît şi pentru cele 
oferite celor vii (p. 183) etc. 
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caledonienii nu au dezvoltat în mod anormal un principiu ce 
nu se va regăsi la popoarele înrudite. 

La extremitatea sudică a Melaneziei, în insula Fiji ,  unde 
am identificat potlatch, sînt în vigoare şi alte instituţii re
marcabile ce aparţin sistemului d arului. Există un anotimp, 
kere-kere în timpul căruia nu se poate refuza nimic, nimănui 100• 
intre două familii, din momentul căsătoriei, se schimbă da
ruri 1 0 1 etc. In plus, moneda din Fiji ,  realizată din dinte de 
caşalot, este exact de acelaşi tip ca moneda trobriandezilor. 
Ea se numeşte tambua 102 ; tot ca monedă se folosesc şi pie
trele (mame ale dinţilor), ornamentele, ca şi diferitele „mas
cote",  tali smane şi amulete ale tribului. Sentimentele nutrite 
de fijieni faţă de tambua sînt cele pe care le vom descrie 
imediat : „Tambua sînt tratate ca nişte păpuşi ; sînt scoase din 
coş, sînt admirate, este lăudată frumuseţea pietrelor ; o ung 
şi şlefuiesc pe cea care le-a făcut" 103• Prezentarea lor consti
tuie o cerere, să le accepţi înseamnă să te angajezi 104• 

Melanezienii din Noua-Guinee şi unii papuaşi aflaţi sub 
influenţa lor îşi numesc moneda tau-tau 105 ; ea este de aceeaşi 
factură şi repre�intă obiectul aceloraşi credinţe ca şi moneda 
trobriandezilor 106• Dar trebuie să apropiem şi acest nume de 
tahu-tahu 1 07, care înseamnă, „împrumutul porcilor" (Motu şi 
Koita) . Or, acest nume 108 ne este familiar. Este chiar termenul 
polinezian, rădăcina cuvîntului taonga, desemnînd în Samoa şi 

1 00 BREWSTER, Hill Tribes of Fiji, 1922, p. 9 1-92. 
101  lbid., p. 1 9 1 .  
1 02  Ibid„ p .  23. Recunoaştem cuvîntul tam bu (tabu). 
103 lbid., p. 24. 
104 lbid., p. 26. 
105 SELIGMANN, The Melanesians (glosar, p. 754 şi 77, 93 ,  94, 

1 09 ,  204). 
106 V. descrierea pentru doa, ibid„ p. 89, 7 1 ,  9 1  etc. 
107 lbid„ p. 95 şi 146.  
108 Monedele nu constituie singure'.e l ucruri afo sistemului de 

daruri pe care triburile din gol ful Noua Guinee le denumesc Ja fel 
ca şi polinezienii. Am semnalat deja mai sus identitaite1a dintre hakari 
(Nouia �eLandă) şi hekarai, sărbători de expunere a alimentelor, descrise 
de domnul SELIGMANN în Noua Guinee (Motu şi Koita), v. The 
Melanesians, p. 144-145, pl. XVI-XVIII .  
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Noua Zeelandă, giuvaerurile şi proprietăţile care fac parte din 
familie. Cuvintele înseşi sînt polineziene, ca şi obiectele 109• 

Se ştie că melanezienii şi papuaşii din Noua-Guinee practică 
şi ei potlatch-ul 1 1 0. 

Documentele oferite de domnul Thumwald despre triburile 
Buin 1 1 1  şi Banaro 1 12, ne-au fumizat d eja nwneroase puncte 
de comparaţie. Caracterul religios al lucrurilor schimbate este 
acolo evident, îndeosebi cel al monedei, după modul în care 
ea răsplăteşte cîntecele, femeile, dragostea, serviciile ; moneda 
este, ca şi în Trobriand, un fel de gaj . In sfîrşit, domnul Thurn
wald a analizat, într-un caz foarte bine studiat 1 13, un fapt ce 
ilustrează cel mai bine în ce constă sistemul de daruri reciproce 
şi, totodată, în ce constă ceea ce numim impropriu căsăitoria 
prin cumpărare, căsătorie care, în realitate, include prestaţii 
în toate sensurile, inclusiv pe cele ale familiei cuscrilor : femeia 
a cărei familie nu a oferit şi ea daruri suficiente pentru cele 
primite este trimisă înapoi la părinţi. 

în concluzie, întreaga lume a insulelor, şi probabil o parte 
din lumea Asiei meridionale cu care se înrudeste, cunoaste un 
acelaşi sistem de drept şi de economie. 

· · 

Ideea pe care trebuie să ne-o facem despre triburile mela
neziene, mai bogate şi pricepute într-ale comerţului decît cele 
polineziene, este de.ci mult difeiită de cea obişnuită. Aceşti 
oameni au o economie extra-domestică si un sistem de schimb 
foarte dezvoltat, mai viu si mai int�ns decît sistemul de 
schimb cunoscut acum o sută

' 
de ani de tăranii sau de satele de 

pescari de pe ţărmurile noastre. Au o ·  viaţă e.conomică dez
voltată, un comerţ considerabil, depăşind graniţele insulelor 

109 V. mai sus. Este de remarcat că termenul tun, în diaJeotul 
[ndigeniilor Mota (insu�ele Banks) - identic în mod evident cu taonga -
are sensul de a cumpăra (o femeie, în particuf·ar). CODRlNGTON, în 
mitul lui Qat C•are cumpără noaptea (M elanesians Languages, p. 307·-
308, n. 9), traduce : „a cumpăra la un preţ mare". în realitate, este 
vorba despre un act de cumpărare făcut d upă reguUle potlatch-ului, 
bine artestat in ia.ceastă parte a Melianeziei .  
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1 1 0  V. documentele citart:e in Annee Sociologique, XII, p. 372. 
1 1 1  V. mai ales Forsch., III,  p. 3 8-4 1 .  
1 1 2 Zeitschrift fur Ethnologie, 1 922. 
1 1 3  Forsclz . ,  III, pl. 2, n. 3 .  
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si ale dialectelor. Sau înlocuiesc ferm sistemul de cumpărare
�înzcire cu un sistem al darurilor oferite reciproc. 

Aceste drepturi - şi vom vedea că tot aşa s-au petrecut 
lucrurile şi cu dreptul germanic - s-au poticnit în propria lor 
inc?pacitate de a abstractiza şi de a diferenţia conceptele eco
nomice de cele juridice. De altfel, nici n-aveau nevoie. In 
aceste societăti : nici clanul, nici familia. nu stiu nici să se 
diferenţieze şi

· 
nici să-şi diferenţieze actele ; nici

' 
indivizii înşişi, 

oricît de influenţi şi de conştienţi ar fi, nu înţeleg că trebuie 
să se diferenţieze între ei, că trebuie să ştie să-;;i deosebească 
actele unii faţă de alţi i .  Şeful se confruntă cu clanul său iar 
acesta cu el ; indivizii actionează cu totii în acelasi fel. Domnul 
HoJmes remarcă în mod inteligent că în limbiie papuaşă �i 
melaneziană, limbile celor două triburi situate la gura rîu1ui 
Finke (triburile Toaripi şi Namau), nu există decît „un singur 
termen pentru a desemna cumpărarea şi vînzarea, luatul şi 
datul cu împrumut". Operaţiile „antitetice sînt exprimate prin 
acel�i cuvînt" 1 14• „Pe scurt, ei nu ştiu să dea şi să ia cu 
împrumut în sensul în care folosim noi aceşti termeni, dar 
există întotdeauna ceva de dat sub formă de onorariu pentru 
împrumut şi care era înapoiat atunci cînd şi împrumutul era 
înapoiat. " 1 1 5 Aceşti oameni nu au idee despre vînzare şi 
despre împrumut, şi totuşi fac operaţi i juridice şi economice 
care au acest rol. 

Nici noţiunea de troc nu este mai obişnuită la melanezieni 
decît la polinezieni. 

Unul din cei mai buni etnografi, domnul Kruyt, folosindu-se 
de cuvîntul vînzare, ne descrie cu exactitate starea de spiri t 
la locuitorii din insulele Celebes centrale - (Sulawesi) 1 1 6• Totuşi 

1 14 In primitii'e New-Guinea, 1 9 24, p. 294. 
1 1 5 în fond domnuJ Ho'mes ne descrie destul de rău sistemul daru

rilo·r intermediare, v. mai sus basi. 
1 1 6 V. lucrarea citată mai sus . Incefltitudinea asupm sensuilui unor 

cuvin�e pe c·a0re le traducem impropriu „a cumpăra, a vinde" , nu 
este specifică societăţilor din Pacific. Vom reveni asupra subiectului 
.dar amintim de pe acum că, în limbajul nostru curent chiau, cuvîntul 
„a vinde" desemnează ] a  fel de bine vînzarea şi cumpărarea, �air în 
chineză doar intonaţia deosebeşte cele dooă silabe ce desemnează actul 
cumpărării 5i cel al vînzării. 
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locuitorii din Toradja sînt de mult timp în legă tură cu popu
laţia din Malais, mari comercianţi. 

Astfel, o parte a omenirii, relativ bogată, harnică şi crea
toare de surplus, a ştiut şi ştie cum să efectueze un important 
schimb de lucruri, sub alte forme si din alte motive decît cele 
pe care le cunoaştem. 

' 

III 

Nord-vestul american. 
Onoarea şi creditul 

Din observaţiile asupra cîtorva popoare melaneziene şi poli
neziene se degajă o formă bine conturată a regimului darului . 
Viaţa materială şi morală, schimbul, funcţionează acolo sub o 
formă dezinteresată şi în acelaşi timp obligatorie. Mai mult, 
obligaţia se exprimă într-o manieră mitică, imaginară sau, dacă 
vrem, simbolică şi colectivă, ia forma interesului ataşat lucru
rilor schimbate, acestea nu se despart niciodată complet de 
proprietarii lor ; comuniunea şi alianţa stabilită sînt apr:oape 

indisolubile. In realitate, acest simbol al vieţii sociale - per
manenta influenţă a lucrurilor schimbate - nu face decît să 
traducă , destul de direct, modul în care subgrupuri ale acestor 
societăţi fragmentate, de tip arhaic, se suprapun în mod parţial 
dar constant unele peste celelalte, şi simt că îşi datorează 
totul . 

Societăţile indiene din nord-vestul Americii prezintă ace
leaşi instituţii doar că , în cazul lor, sînt mai radicale şi accen
tuate. Mai întîi, să spunem că trocul este necunoscut. Chiar 
după îndelungatul contact cu europenii 1 1 7, niciunul din transfe
rurile importante de bogăţii 1 1 5 ce au loc în mod constant nu 

1 1 7 Cu ruşii din secolul aJ XVIII-lea şi cu vînătorii canadieni de 
origine franceză de la ince·putul sec. al XIX„Iea. 

1 1 8 A se vedea totuşi vînzările de sclavi : SWANTON, Haida Texts 
arid Myths, lll Bur. Am. Ethn. Buii„ 29, p. 4 1 0. 
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se face decît sub formele solemne ale potlatch-ului 1 1 9• Vom 
descrie această ultimă instituţie din punctul nostru de vedere. 

N.B. - Mai înainte "însă este absolut neces ară o scurtă 
descriere a acestor societăţi. Triburile şi popoarele sau mai 
degrabă grupările de triburi 120, despre care vom vorbi locuiesc 
pe coasta nord-vest americană a Alaskăi : Tlingit şi Haida ; 
şi a Columbiei Bri,tanice, în principal Haida, Tsimshian şi Kwa
kiutl 1 21 •  Şi ele trăiesc din _pescuitul pe mare sau pe fluvii, mai 

1 1 9 O b ibliograf.ie sumară a lucrărilor teoretice privind potlatch-ul 
este dată mai sus. 

120 Acest tablou succint este trasa.t fără nici o justificare, dar el 
este necesar. Prevenim '3Supm faptului că el nu este comp!et nici din 
punot de vedere al numărului şi numelui triburilor, nici din cel al 
instituţiilor lor. 

Facem abstracţie de un mare număr de triburi, în special de 
următ'Oare�e : 1°  Nootka (grupul Wakash, sau Kwakiutl), Bella Kula 
(vecin) ; 2° tribul Salish de pe coasta sudică. Pe de altă parte, cerce
tările privind extindere·a potlatch-ului ar trebui continuate mai ii.a -sud, 
pînă în Californi a . Aici - fapt remarcabil din alite ·puncte de vedere -
instituţia potlatch-ului pare răspîndită în societăţile unor grupuri 
numi.te Penutia şi Hoka : v. de ex. POWERS, Tribes of California 
(Contrib. to North A mer. Ethn., III), p. 1 5 3  (Porno), p. 238 (Wintun), 
p. 303,  3 1 1  (Maidu) ; of. p. 247, 325,  332, 3 3 3  pentru al:te triburi ; 
observaţii generale, p 4 1 1 .  

Apoi insti,tuţii'le ş i  meşteşugurile pe care le descriem î n  cî.teva 
cuvinite sînt mu!t mai complicate, unele li,psuri fiind mai puţin curioase 
<lecit anum!Îlte prezenţe. De ex . şi aici este necunoscută ceramica, la 
.fe,J. ca şi în ultima gene.naţie a civilizaţ'Îe•i din Pacificul de sud. 

1 21 Sursele ce permit studiul .acestor societăţi sînt considerabile ; 
ele sînt foarte sigure, abundă in informaţii filologice şi includ tran
scrieri şi traduceri de texite . Vezi o bibliografie sumairă în DA VY, 
Foi juree, p. 2 1 ,  1 7 1 ,  2 1 5 . în principal se 1adaugă : F. BOAS i:;i 
G. HUNT, Ethnology of the. Kwakiutl (citată de aici înainte Ethn. Kwa.), 
35th An. Rep. of the Bur. of Amer. Ethnology, 1 92 1 ,  v. darea de 
seamă de mai jos ; F. BOAS, Tsimshian Mythology, 31st An. Rep. 
of th e Bur. of Amer. Ethn., 1 9 16,  apărut îh 1 923 (ciitată în continuare 
Tsim. Myth .). Totuşi, to,ate · aceste surse prezintă un iQconvenient : 
sau sursele vechi sînt insuficiente sau ce!e noi, în pofida ideiilor şi a 
profunzimii, nu sînt destul de complete din punctul de vedere de care 
ne ocupăm. Atenţ�a domnu.lui Boas şi a oolab011atordlor săi în expediţia 
J esup s-a ooncenitrat 1asupra civiliZiaţiei materiale, .a lingvisticii şi a 
literaturii mitologice . Chiar şi lucrări,le unor etnografi profesionişti mai 
vechi (Krause, J acobsen) siau mai noi (Sapir, Hilll Tout etc.) au 
aceeaşi direcţie. Rămîne să fie completate cu elemente de analiză 
ju ridică, economică şi demografică. (Morfolo8ia socială a tnceput 
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mult decît din vînătoare ; dar, spre deosebire de melanezieni 
şi polinezieni, aceste triburi nu au agricultură. Sînt · toruşi 
foarte bogate deoarece, chiar .şi acum, pescuitul, vînătoarea, 
blănurile le oferă surplusuri importante dacă le cifrăm în pre
ţuri europene. Dintre toate triburile americane, au cele mai 
solide case si o industrie a lemnului de cedru foarte dezvoltată. 
Bărcile lor sînt bune ; cu toate că nu se aventurează în largul 
mării, se pricep să navigheze printre insule şi ţărmuri. Me.şte
şugurile sînt foarte elevate. Chiar înainte de apariţia fierului, în 
secolul XVIII, ştiau să extragă, să topească, să toarne, şi să 
bată cuprul, metal aflat în stare nativă în regiunile tlingit şi 
tsimshian. Unele dintre aceste obiecte de cupru, adevărate obiecte 
de valoare blazo.nate, le-au servit drept monedă. Un alt fel de 
monedă a fost reprezentat cu siguranţă de frumoasele pături 
de Chilkat 122, minunat împodobite cu figuri, pături care servesc 
încă drept ornament, unele dintre ele avînd o valoare consi
derabilă. Aceste popo;ue au sculptori excelenţi şi desenatori 
profesionişti. Pipele, . bastoanele şi lingurile din corn sculptate 
etc. , sînt podoabele coi!ecţiHor noastre etnografice. Toată 
această civilizaţie este deosebit de uniformă, în limite destul 

totuşi să fie indusă în diferi.tele Census din Alaska şi Columbia 
Bri,tJanică). Dornnllll BaJT1bea;u ne prom�te o mooogr:afie completă despre 
indigenii tsimshian atît cît ma·i e vreme. DeSipre numeroasele puncte 
privind economia şi dreptul, vechile documente : insernnăril.e călăto
rilor ruşi, cele -a'.e lui KRAUSE {Tlinkit lndianer), ale lui DAWSON 
(des.pre Haida, Kwakiutl, Bellak0t0la etc.), majoritatea apărnte în 
Buletinul orgiaiiizaţiei Geologica/ Survey din Canada sau în Proceedings 
of the Roya/ Society din Canada ; cele aJ.e lui SW AN (Nootka), Indians 
of Cape Fla.titery, Smiiths. Contrib. to Knowledge, 1 870 ; ce1le ale lui 
MAYNE, Four years in British Columbia, Londra, 1 8 62, încă sînt 
cele mai bune �ar datele le · conferă o autoritJaite definitiivă. 

în denumirea acestor triburi există o dificultate. Indigenii kwakiutl 
formează un trib, dar numele Jor este dait ,aJltor multe triburi, car-e, 
ln comparaţie cu ei, formează o .adevărată naţiune cu acest nume. 
Ne vom strădui de fiec·are diată să specificăm despre ce trib kwakiutl 
este vorba. Cînd nu este aJ..tfel preciziat, vorbim despre Kwakiutl 
propriu-zişi. Cuvîntul kwakiiutl înseamnă, de altfel, bogat, „fumul 
lumii", �ndticînd de-ja, prin el însuşi, importanţa aotelor economice pe 
care le vom descrie. 

Nu vom reproduce toate detaliile ortogmfice şi de vocabular ale 
acestor limbi. 

122 Despre cuverturile Chilk1at, EMMONS, The Chilk:at Blanke t, 
Mem. of the A mer. Mus. of nat. Hist„ lll.  
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de largi. In mod evident, societăţile s-au întrepătruns reciproc 
din timpuri foarte îndepărtate, de<şi ele aparţin, cel puţin după 
limbă, la cel puţin trei familii diferite de popoare 123 . Viaţa 
pe timp de iarnă, chiar pentru triburile cele mai · meridionale, 
este foarte diferită de cea din timpul verii. Triburile au o dublă 
morfologie : dispersate de la sfîrşitul primăverii pentru vînă
toare, pentru culesul rădăcinilor .şi al suculentelor fructe de 
munte, pentru pescuitul fluvial al somonului, cînd începe iarna, 
ele se întîlnesc în ceea ce numim „oraşe". Şi atunci, în perioada 
acelei concentrări, începe o stare de efervescenţă permanentă. 
Acolo, viaţa socială devine foarte intensă, chiar mai intensă 
decît în congregaţiile de triburi ce se pot crea vara. O viaţă 
socială ca aceasta constă dintr-un fel de agitaţie perpetuă. Se 
fac în mod regulat vizite de la trib la trib, de la clan la clan 
şi de la familie la familie. Sînt sărbători repetate, continue, 
fiecare durează, deseori, un timp îndelungat. Ou ocazia căsăto
riei, a diferitelor ritualuri, a înaintărilor în rang, se cheltuieşte, 
fără măsură, tot ce a fost adunat cu iscusinţă o vară şi o 
toamnă pe unul din ţărmurile cele mai bogate din lume. Chiar 
şi viaţa particulară se desfăşoară la fel ; sînt invitaţi membrii 
clanului : cu ocazia vînă.rii unei foci , la deschiderea unei noi 
lăzi cu fructe sau rădăcini conservate, ori de cîte ori e-şuează 
o balenă este chemată toată lumea. 

Civilizaţia morală este şi ea deosebit de uniformă, deşi, 
aflîndu-se între regimul fratriilor (Tlingit şi Haida) de descen
denţă uterină, şi clanul de descendenţă patriliniară mixtă 
la Kwakiutl, caracteristicile generale ale organiză·rii sociale şi, 
în particular, ale totemismului se regăsesc, aproape aceleaşi, 
la toate triburile. Ele au confrerii, ca în Melanezia sau insulele 
Banks, confrerii numite impropriu societăţi secrete, deseori 
multinaţionale, dar în care societatea bărbaţilor şi, bineînţeles, 
la Kwakiutl, cea a femeilor, reordonează organizarea clanurilor. 
O parte a darurilor şi a contraprestaţiilor despre care vom vorbi 

1 23 V. Rivet, în MEILLET şi COHEN, Langues du Monde, 
p. 6 1 6  sq. SAPIR, în Na-Dene Languages, A merican Anthropologist, 
1 9 1 5, este cel caire a redus limbile tlingit şi ha ida la ramuri de 
sorginte athapas.cană. 
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este rezervată, ca în Melanezia 1 24, pentru plata rangurilor şi a 
ascensiunilor 125 ierarhice succesive în confrerii. Ritualurile con
freriilor şi clanurilor succed căsătoriei şefilor, „vînzării obiec
telor de cupru", iniţierilor, ceremoniilor şamanistice, ceremo
niilor funerare, acestea din urmă fiind mai dezvoltate la indi
genii haida şi tlingit. To·ate se realizează cu ajutorul unei serii 
infinite de „potlatch" .  Există apoi forme de potlatch de toate 
felurite, drept răspuns la orice fel de potlatch oferit. Ca şi în 
Melanezia, ş i  aici există continuu un permanent give and take, 
„a oferi şi a primi". 

Potlatch-ul însu�i, atît de tipic, şi în acelaşi timp atît de 
caracteristic acestor triburi, nu este altceva decît sistemul de 
daruri oferite şi primite 126• El nu diferă decît prin violenţă, 
prin exagerare, prin antagonismele pe care le suscită pe de o 
parte, iar pe de altă parte, printr-o sărăcie a conceptelor juri
dice şi printr-o structură mai simplă, mai brută decît în 
Melanezia, mai ales la cele două naţiuni din nord : Tlingit şi 
Haida 127. Caracterul cole.ctiv al contractului 128 a.pare acolo 
mai bine decît în Melanezia şi Polinezia. In final, aceste so-

124 Despre plata pentru achiz,iţionarea rangurilor, v. DA VY, Foi 
juree, p. 300-3 05. Pentru Mel·anezia, v. de ex. în CODRINGTON, 
Melan esians, p. 106  sq. etc. ; RIVERS, History of the Melanesian 
Society, I, p. 70 sq. 

125 Cuvîntuil t·rebuie considerat în sens .propriu şi figurat. A-;;a 
după cum ·ritualul vâjapeya (vedk posterior) comportă un ritual Je 
urcare pe scară, l1a fel şi ri.tualurile mel·aneziene constau din urcarea 
tînăru!ui pe o platformă. In nord-vest, indigenii Snahniaiimuq şi Shush
wap cunosc acelaşi eşafod pe care şeful practică potlaitch„ul. BOAS, 
9th Report an the Tribes of North- Western Canada. Brit. A.rs. A dv. Se., 
1 8 9 1 ,  p. 39 ; lst Report (B. A ss. Adv. Se., 1 894), p. 459. Celelalte 
triburi nu cunosc decît platforma ·pe care se aşează şeful şi mai marii 
confreriilor. 

1 26 Astfel descriu autorii malÎ. de mult, Mayne, Dawson, Krause 
etc., mecanismul. V. în pa:rtioo,11ar KRAUSE, Tlinkit lndianer, p. 1 87 sq„ 
o colecţie de documente de la autorii mai vechi. 

1 27 Dacă ipoteza Hngvişitilor este exactă şi dacă indigeruii tlingit 
şi haida sînt de origine ·athapasca111ă, şi au adoptai!: civiliziaţia nord
vestului (ipoteza de care nici Domnu� Boas nu se tndepăr.tează prea 
mult) atunci caracterul frust .al poU.atch-ului dingit şi haida s-a.r 
explica prin el însuşi. Este posibil .şi ca violenţa potJ.atch-ului din 
nord-vestul Amerioii să provină din această dviiliziaţie 1a.fl1ată Ia con
fluenţ1a a două grupe de famiJiii de popoare : una venind din sud, din 
California, ceai.altă din Asia (despre aceasta v .  mai sus). 

1 28 V. DA VY, Foi juree, p. 247 sq. 
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cietăţi sînt mai apropiate, în. ciuda aparenţelor, de ceea ce 
numim prestaţii totale simple. De asemenea, atît conceptele 
juridice cît şi cele economice au acolo o claritate şi o precizie 
conştientă. m ai redusă. Totuşi, în practică, principiile sînt 
categorice şi suficient de clare. 

Două noţiuni sînt, totuşi, mai bine evidenţiate deeît în 
potlatch-ul melanezian sau în instituţiile m,�i evoluate sau mai 
prim itive din Polinezia : este vorba despre noţiunea de credit, 
de termen, şi despre noţiunea de onoare 129. 

129 Despre potilaitch, domnul Boas n-a scris mm1c mai frumos 
decît urmăitoarea pagină : 12th Report on the North-Western Tribes 
of Canada. B. A .  A dv. Se., 1 898, p. 54-55 (cf. Fifîh Report, p. 3 8) : 
„Sistemul economic a:l indienilor din coloni•a bri1Janică se bazează 
din .plin pe credi,t în aceeaşi măsură ca şi econorn�a popoarelor 
civUiziate. In tot ce întreprinde, indi.anul1. se bazează pe ajutorul 
prietenilor . El pmmite că va plăiti acest .ajutor la o dată ulte
rioară. Dacă ajutorul acordat constă în obiecte de valoare, măsu
rate de indieni în pături, ruşa după cum noi măsurăm în monedă, 
el promite că va înapoia vailoa'fea împrumutului cu dobîndă. Neavînd 
un sistem de scriere, indian ul va asigura tranzacţia făcînd-o ln puMic. 
Contraotarea datodilor, pe de o parte, şi ·plaita, pe de altă parte, 
înseamnă potJ:atch. Acest sistem economic s-a dezvJ01lt1at intr-atît 
încît capita1lul posedat de .toţi indivizii asociaţi din itTib depăşeşte c.u 
mult cantitMea de valori dis.ponibi'.e existente ; al tfel spus, condiţiile 
sînt cu totul nnaloge celor care preva,Jează în societăţiJe noastre : 
dacă dorim să ne plătim toate creanţele , vom descoperi că nu există 
suficienţi bani. Rezultatul încercării tuturor deţinătorilor de creanţe 
de a-şi recupera împrumuturile ar fi o panică dezastruoasă ce ar 
aduce omenirea la război. 

Trebuie să înţelegem bine că atunoi cînd un indian lşi invită toţi 
prietenii şi vecinii I.a un mare potlatch, iflosind în aparenţă toate rezul!.
.tatele acumulate in lungi ani de muncă, el a·re în vedere două locruri, 
pe care itrebuie să le recunoaştem înţelepte şi demne de laudă. Primul 
său obiectiv este acela de a-şi plăti datoriile. Aceasta se face public, 
cu multă ceremonie, ca un act autentifioat. Cel de-al doilea obiectiv 
eSite să-şi pl1aseze roadele muncii astfel incit să tragă max.imum de 
profit pentru el şi copiii săi . Cei ce primesc daru.ii. la ospăţ, le primesc 
ca şi cum ar fi împrumutate, urmînd să le utilizeze în ceea ce fac, 
dair, dUlpă un interviail de ciţiva ani, ,trebuie să le înapoieze cu dobîndă 
1donartorifo.r sau moşten�torilor aces1.or1a. Asitfeil, iru:lienii consideră 
potla.tch-uil drept un mij.J'Oc de asigurare a bunăstării oopiil.or în cazul 
în oare ei ar rămine de tineri orfani" .  

Coreotind termenii „datorie, plată, rnmbursiare, împrumut" şi 
înlocuindu-i cu termeni ca : da.r oferit, dar înapoiat, rermeni pe care 
domnul Boas va sfîrşi de altfeil, prin a-i fulosi, ne putem face o 
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Am văzut că în Melanezia si Polinezia darurile circulă cu 
certitudinea că vor fi înapoiate, ' avînd ca „siguranţă" virtutea 
lucrului· oferit care constituie el însuşi această „siguranţă".  Dar, 
în orice societate pos1ibilă, a oferi un dar obligă la un termen. 
Prin definiţie, o masă în comun sau distribuirea unui taHsman 
(kava) , nu pot fi răsplătite imediat. „Timpul" este necesar 
pentru a realiza orice contraprestaţie. Noţiunea de termen este, 
în mod logic, implicată atunci cînd este vorba să înapoiezi 
vizitele, să contractezi o căsătorie, o alianţă, să închei o pace, 
să participi în mod regulat la jocuri şi la  luptă, să celebrezi 
sărbătoririle succesive, să faci servicii rituale şi de omagiere, 
să „manifeşti respectul" reciproc 1 30, în tot ceea ce se schimbă 
între indivizi, la fol ca obiectele din ce în ce mai numeroase si 
mai preţioase, pe mă·sură ce societăţile sînt tot mai bogat�. 

_ Tutorii.a economică şi jur.idică păcMui1eişte în ce.eia oe priveşte 
acest punct. .Imbibată cu idei modeme, .e1a îşi formează a priori 
o părere despre evoluţie 1 3 1 , ea urmează o logic·ă aşa-zis ne
cesară ; în fond, rămîne însă „sociologia inconştientă" cum 
i-a spus domnul Simiand. Spre exemplu, domnul Cuq mai 
spune : „în societăţi11e primitive, nu este admiis decît regi
mul trocului ; în cele avansate, se practică vînzarea-cumpă
rarea. Vînzarea pe credit caracterizează o fiază superioară 
a civilizaţiei ; e·a apare mai întîi sub o formă deviată, ca 
o combinaţie între vînzarea cu plată şi împrumut" . In rea
litate, punctul de plecare este altul. El a fost dat într-o 
categorie de drepturi ce lasă la o parte · juriştii şi economiştii 
neinteresaţi de problemă ; este darul, fenomen complex mai 
ales jn forma cea mai îndepărtată, cea a prestaţiei totale pe 
care n-o studiem în aceas.tă disertaţie ; or, darul atrage în mod 
necesar după sine noţiunea d e  credit. Evoluţia nu a făcut 
trecerea dreptului de la economia trocului la vînz,area cu bani 
gheaţă, ci, pe baza unui sistem de cadouri oferite ·şi înapoiate 

idee destul de exactă despre funcţ1onarea noţiunii de credit în cadrul 
potlatch-ul ui. 

Despre onoare, vezi BOAS, Seventh Repol't on the N. W. Tribes, 
p. 57. 

1 30 Expresă.e tJin:git : SWANTON, Tlingit Indians, p. 42 1 etc. 
1 3 1 Nu s-a obsen•a.t că notiunea de te11men este l a  ifel de antică 

şi s.implă, siau, dacă vrem, de �omplexă, ca noţiluneia de plată pe loc. 
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la termen, s-au constituit, pe de o parte, trocul, prin simpJificare, 
prin apropierea timpurilor disjuncte altădată, i ar pe de altă parte, 
cump<Marea şi vînzarea , la termen sau cu plată imediată, şi de 
asemenea împrumutul. Căci nimic nu dovedeşte că vreunul din 
aceste drepturi ce au depă'Şit faza pe care o vom descrie (dreptul 
babilonian în mod deosebit) 1 32 n-ar cunoaşte creditu� practicat 
de toate societăţile arhaice ce supravieţuieşc în jurul nostru. 
Iată o altă modalitate, simplă şi realistă, de a rezolva pro� 
blema celor două „momente de timp" pe care contractul le 
uneşte, problemă pe care domnul Davy deja a studiat-o 1 33• 

Nu mai puţin important este rolul pe care noţiunea de 
onoare îl joacă în tranzacţiile indienilor. 

Nicaieri în altă parte prestigiul personal al unui şef :şi . 
prestigiul clanului său nu sînt mai legate de cheltuiala şi 
puncituaHtatea cu care oferă cu dobîndă d aruri în schimbul 
darurilor acceptate, de modul în care transformă în obligaţi 
pe cei faţă de care s-au obligat. Consumul şi distrugerea sînt 
acolo, fără limite. In anumite potlatch-uri, trebuie cheltuit tot 
ce posezi, fără să păstrezi nimic 1 34• Va cîştiga cel mai bogat şi, 
de asemenea, cel mai nechibzuit cheltui tor. Principiul antago
nismului şi al rivalităţii justifică totul. Statutul politic al indi
vizilor din confrerii şi din clanuri sau orice alt rang s� obţin 
prin „războiul proprietăţii" 1 35, prin război, prin noroc, 'prin 

1 32 Studiul conLracte1or din epoca primei dinastii babiloniene, 
Nouv. Rev. Hist. du Droit, 19 10, p. 477 

1 33 DAVY, Foi juree, p. 207. , 
1 34 Distribuirea întregii proprietăţi : Kwakiutl, BOAS, Secre.t So

cieties and Soci1al Organization of t:he Kwakiutl Indians, Rep. Amer. 
Nat. Mus., 1895 (dtaită în continuare Sec. Soc.), p. 469. în · C3.2jul 
iniţierii novicelui, ibid„ p. 55 1 ,  Koskimo. Shuswa.p : redistribuiff'e, 
BOAS, 7th Rep„ 1 890, p.  9 1 ; SWANTON, Tlingit Indians, 21st A nn-. 
Rep. Bur. of A m .  Ethn. (în continuare, Tlingit), p. 442 (înitir-un diSJoors) : 
, ,A ciheltuiit totuJJ. pentru ca să se vadă" (ne·potUJl său). Redistnibuiirea 
a .tot ce s-a cîştigait la joc, SWANTON, Texts and Myths of the Tlin{:it 
lndians, Bui., nr. 3 9, Bur. of Am .  Ethn . - (în cantinuare Tlingit T.M.), 
p. 1 3 9. 

135 Despre războiuil proprietăţii, vezi cîntecul foi Mia.a, Sec. Soc., 
p. 577, p. 602 ; „Ne vom lup.tJa cu propr.ie1atea". Opoziţ�a, războiul 
pentru bogăţii, război aa sîngelui, toate se reîntîlnesc în discursurile 
ţinute cu prilejul aceluiaşi potl.ait:ch de la Fort Rupert în 1 8 95.  
V. BOAS şi HUNT, Kwakiutl Texts, seria 1 ,  Jesup Expedition, vol. III 
(citat în continua.re Kwa., v·ol . III), p. 485, 482 ; cf. Sec. Soc., 
p. 668 şi 673 .  
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moş�enire, prin alianţă sau căsătorie. Dar totul - este conceput 
ca ş1 cum ar fi o „luptă pentru bogăţie" 136• Căsătoria copiilor, 
locul în confrerii nu se obţin decît cu ajutorul potlatch-ului, a 
darului primit sau oferit în schimb. La potlatch se pierde ca la 
război sau ca la jocurile de noroc, ca la curse sau ca în 
luptă 1 37• în anumite cazuri, nici măcar nu este vorba să dai sau 
să primeşti ci să distrugi 138 pentru a crea impresia că nu 

136 V. în s.peciial mitul l ui Haiya (H.aida Tex,ts, Jesup, VI, nr. 83,  
Masset), oare şi-a pierdut „faţa" la joc şi  moare. Suror.ile şi nepoţii 
ţin doliu şi, dînd un potlaitch pentru a se Tev,anşa, îl fac să reînvie. 

AI fi locul să studiem jocul care nici ,11a noi nu este considerat un 
contract, ci o situaţie în care este angajată onoairea, şi unde �e 
oferă bunuri care ar putea să nu fie diate. JocuJ esite o formă de 
potfaitich şi face pa!l".te din sistemul darurilor. Dezvoltarea lui în 
America de nord-vest es.te ·remarcabilă. Deşi Kwakiutl au cunoscut 
jocul (v. Ethn. Kwa„ p. 1 394, s.v. ebayu : zaruri (?) s.v. lepa, p. 1 435, 
cf. lep, p. 1 448, ,1second potlatch, dans" ; cf. p. 1 423,  s.v. maqwacte), 
acesta nu pare să fi avut l:a ei un rol comparabil celui pe care îl 
joaică la Haida, Tlingit şi Tsimshian. Aceş,tia sînt jucători inveteraţi 
şi perpetui. V. descrierile jooolui bas.tonaşelor la Haida : SWANTON, 
Haida (Jesup Exped„ V, I), .p. 58 sq„ 141 sq„ pentru figuri şi nume ; 
acelaşi joc la Tlingit, descr.iere şi numele b.astonaşelor : SWANTON, 
Tlingiit, p. 443 . Piesa cîştigătoare, 11aq la tlingit, echivalează cu djîl 
la haida. 

Istoriile abundă în legendelle unor jocuri în care şefii au pierdut 
totul. Un ·şef tsimshian şi-a pierout chia.r proprii lui copii şi părinţi 
la joc : Tsim. Myth., p. 207, 1 0 1  ; c:f. BOAS, ibid„ p. 409. O 
legendă haida poveşteşte istoria unui joc tota1l al popuJaţiei Tsimshian 
contir.a populaţiei Haida. V. Halda T.M„ p. 3 22. Of. aceleiaşi legende, 
jocuri'.e împotriva celor din Tl.ing.iit, ibid., p. 94. Un catalog al acestor 
teme în BOAS, Tsim. Myth „ p. 847 şi 843 . Eticheta şi morala vor ca 
învingătorul să lase în libertate pe cel ce pierde împreună cu soţia şi 
oopiii săi, Tlingit T.M„ p. 1 37 .  Inutil să subliniem înrudirea acestui 
fapt cu legendele asia;tice. 

De altfel, există influenţe de netăgăduit. Despre extindere.a j09u
rilor de noroc asiatice în America, v. ·lucrarea iremarcabilă a lui E. B. 
TYLOR, Bostian Festschr. în wpl. lnt. Arch. j. Ethn„ 1 8 96, p. 55 sq. 

137 DomnuJ DA VY a expus tema sfidării şi ia rivalităţii. Să 
adăugăm pe cea a par.iului. V. de ex. BOAS, lndianische Sagen, p. 
203-206. Pariu pe mincare, pariu pe luptă, pariu de ascensiune etc„ 
în legende. Cf. ibid„ p. 3 63,  pentru catailogul teme:lor. Pariul este şi 
tn zilele noastre urma acclor drepturi şi morale. El nu angajează 
decît onoarea şi creditul, făcînd totuşi să cirrule bogăţiile. 

1 38 Despre potJ.atch-ul de distirugere, v. DA VY, Foi juree, p. 224. 
Să-i adăugăm următoarele observaţii. A da, înseamnă deja să dis-

100 



ESEU DESPRE DAR 

doreişti să primeşti nimic în schimb. Sînt arse cutii întregi cu 
ulei de olachen (candle-fisch, peştele lumînare) sau de balenă 139, 
sînt incendiate casele şi . mii de pături sînt distruse ; obiecte din 

trugi, v. Sec. Soc., p. 334. Un număr de rituialmi de donaţie comportă 
distrugerea : ex. TituaJul rambursării zestrei sau, după cum îl denu
meşte Boas, „p� ata dator,iilor de căsătorie" include o scenă numită 
„curgerea bărcii' ; Sec. Soc., p. 5 1 8,  520. Ce,remooia este doar simbo
lică . Totuşi, vizi,tia 11a potl atch-ul haida şi tsirmsihiian include distru
gerea reală a bărcilor vizitaitorilor. La tsih:mshian bărdle sînt distruse 
]a sosire, după ce au fost golite cu grijă de 1ot conţinutrul. La plecare 
sint oferite în schimb alte bărci, cele mai frumoase : BOAS, 'Tsim. 
Myth_.,, p. 338 .  

Distrugerea .propriu-zisă pare să coostiituie o formă superioară 
de c.heltuiială. Ea se numeşte „uciderea proprie1tăţii" [1a Tsimshfan şi 
Tlingit . BOAS, Tsim. Myth ., p. 344 ; SWANTON, Tlingit, p. 442. Jn 
realiitaite, acest nume este dat şi distribuirii de pături : „iatîtea pături 
au fost pierdUJte peintru văz", Tligit, ibid., ibid. 

ln practica distrugerii în cadruJ unui potlaitch, mai intervin două 
mobile : 1° tema răZ!boiufoi : potlatch-ul este un ·război . El este numit 
„dansul războiului" l1a THngit, SWANTON, Tlingit, p. 458,  c.f. p. 436. 
Aşa după cum, în ·război, putem lua în stăpîniire măşt�le, numele şi 
privilegiile celor ucişi, l1a fel în războiul proprietăţiilor, proprietatea 
este ucisă : fie a t1a însuţ.i, penitiru oa alţii să nu o poată avea, fie pe 
a altora, dindu-le bunuri pe care ei vor fi obligaţi să le înapoieze 
sau nu vor puteia să le înapoieze. 2° A doua temă este cea a sacrificiufoi. 
V. mai sus. Dacă proprietatea este ucisă, înseamnă că ea este vie. 
V. mai departe. Un c:r.ainic spune : „Fie ca proprieitlawa noastră o;ă 
rămînă în viaţă prin efortul şefulllli nostru, fie ca obiectele noastre de 
cupru să ,rămînă nesfărîmaite". Ethn. Kwa„ p. 1 285, 1. 1. Poote 
chiar sensU1l cuvîntuJui yii.q, întins mort, a împă-rţi un potl.atch, cf. 
Kwa. T., III, p. 59, 1 .  3 ,  şi Index, Ethn. Kwa., se explică astfel. 

Dar, în principiu este vorba despre transmiterea - ca şi în cazul 
sacrificiului normal - obiectelor distruse către spirite, în speţă 
strămoşilor clanului. Desigur, , tema este mai dezvoltată la indigenii 
Tlingit (SWANTON, Tlingit, .p. 443 ,  462), la ca,re strămoşii  nu numai, 
că ·asistă l1a potl:atch şi profită de distrugeri, dar profită şi de darurile 
oferite omonimilor lor în viaţă. Distrugerea prin foc pa.Te a fi carac
iterisitică .acestei ,teme. La THngit, v. mitul foa,rte interesant în Tlingit T.M., 
p. 82. Hai!dia, sacrificiul prin foc (Skidegate) ; SWANTON, Haildia Texts 
and My.ths, Buii. Bur. Am. Ethn„ nr. 29 (citată în continuare Haida 
T.M.), p. 3 6, 28 şi 9 1 .  Tem.a este mai puţin evidentă la Kwa�iutl, la care 
totuşi asistă o divinitate numită „Cel aşezart: pe foc", căruia i se 
sacrifică, de exemplu, hainele copilului bolnav, drept plaită : Ethn. 
Kwa„ p. 705, 706. 

1 39 BOAS, Sec. Soc„ p. 353 etc. 
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cupru dintre cele mai scumpe, sînt aruncate în apă pentru a 
zdrobi, pentru a „reduce la tăcere" rivalul 140• Astfel, nu pro
gresează doar individul însuşi pe scara SDcială ci şi familia sa. 
Iată deci un sistem de drept şi de economie în care se cheltu
iesc şi se transferă permanent bogăţii considerabile. Dacă do
rim, putem să numim aceste transferuri schimb, chiar comerţ, 
sau vînzare 14 1 ; dar acest comerţ este nobil, plin de etichetă şi 
generoe.i·tate ; în oazul cînd, totusi, el este făcUJt într-un alt 
spirit, urmărindu-se un cîstig im�diat, devine obiectul unui 
profund dispreţ 1 42. , • 

Vom vedea că noţiunea de onoare, noţiune care acţionează 
din plin în Polinezia şi care este cvasiprezentă în Melanezia,  
exercită aici veritabile ravagii. Asupra acestui punct, preceptele 
clasice· �u acordă importanţa cuvenită scopurilor de care 
oamenii au fost animaţi, şi nici celor ce datorăm societăţilor 
care ne-au precedat. Chiar un savant atît de experimentat cum 

140 V. mai departe, referitor la cuvîntul p!Es. 
141 Chiar cuvinte eia „schimb" şi „vinzare" sînt, se pare, străine 

limb.ii kwakiutl. Nu găsesc cuvîntul „vinzare" în nici unul din glosarele 
dlomndui BOAS decît în legătură cu punere1a în vînziare a obiectelor 
de CUlpru. Da.r această vînz.aire cu liciuaţie nu este o vînziare, ci un �el 
de pariu, o luptă pen�ru generoziiuate. Cît despre cuvîntuil- „schimb re ,  
nu-J găsesc decit sub forma L'ay : dar î n  textul indicat Kwa. T., 
III, p. 77, 1. 41 , el es.te utiliza-t în legătură cu sohimbarea numeh1i. 

142 V. expresia „a1Vid de hrană", Ethn. Kwa„ p. 1 462, „doreau să 
facă rapid avere", ibid., p. 1 394 ; vezi imprecaţia împotriva „micilor 
şefi" : „Cei mici care deliberează ; cei mici care muncesc ; „.oare stnt 
învinşi ; „.oare promit să dea bărci ; „.care acceptă proprietate.a dată ; 
.„oare caUJtă proprietatea ; „.caTe muncesc doa.r pentru proprieuate (ter
menul ce traduce „property " este „ma111eq", a întoarce un favqr, 
ibid., p. 1 403), .tră·dătoriri". lbid., p. 1 287, .rîndU!l'He 15 la 1 8 , cf. 
unui alt discurs în ca:re se Sipune despre şeful care a dat un potlatch 
şi despre acei indiviz.i c.a.re nu oferă înapoi niciodlaită : „el le ia d·at 
de minca·re, i-a făcut să vină.„ îi ţine in spate„." ,  ibid., p. 1 293 ; 
cf. 1 29 1 .  V. o 1aHă impreoaţ·ie împotriva „celor mici", ibid., p. 1 3 8 1 .  

Să n u  se creadă că o morală de acest gen este contrarie economiei 
sau că ea corespunde leneviei comuni:Site. l111idigenii tsimshian blamează 
av.ar:iţi1a şi povestesc des.pre erou[ principal Corbul!. (oreaitorui'.), că a 
foot a1ungiat de taităl său pellltru că era avar : Tsim . Myth. ,  p. 6 1 ,  
cf. p. 444. Acelaşi mit există ş i  l·a Tlingit .  Aceştia blamează deopo
trivă lenea şi milogeala g;azdeilor şi povesresc cum iau fost pedepsiţi 
Cor:bul şi cei care mergeau din oraş în oraş pentru a fi invitaţi : 
T/ingit T.M., p. 260, cf. 2 17.  
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este Huvelin s-a crezut obligat Să deducă noţiunea de onoare, 
considerată fMă eficienţă, din noţţunea de eficacitate magică 143• 
El nu vede în onoarn (prestigiu) decît înlocuitorul acesteia. Rea
Jj.tatea este mai compli�ată . Noţiunea de onoare nu este mai 
străină acestor civilizaţii decît noţiunea de magie 144• Mana 
polinezian însuşi simbolizează nu numai forţa magică a 
fiecărei fiinte ci si onoarea ei. Una din cele mai bune traduceri 

·aJe acestui �uvînt este : autoritate, bogăţie"'145• Potlatch-ul tlingit 
şi cel haida, constă în a considera serviciile reciproce ca fiind 
„onoare" 1 46• Chiar şi în triburile cu adevărat primitive cum 

1 43 Injuria, Melanges App.'eton ; Magie et Omit individuel , A nnee 
Soc., X, p. 28 .  

144 La Tiingit s e  plăteşte pentru cinstea de a dansa : Tl. T.M., 
p. 1 41 .  Plaita şefllllui oare a compus un dans. La Tsimshian : „Facem 
totul pentn1 onoare. . .  Orice altceva este bogăţie şi etallare a deşe!rtă
ciunii" ; BOAS, Fifth Report, 1 899, p. 1 9 , Duncan în MAYNE, Four 
Years, p. 265 , spune deja : „din simpl a v.an1tiate a luc'fllrifor". In plus, 
nume,roase ritualuri, niu numai oole ale urcăr�i etc„ ci şi ceie care, de 
ex. , constau în „ină•lţ.arela obiectului ·de cupm" (Kwakiul11), Kwa. T.„ 
III, p. 499, 1. 26, „ridicarea lăncii" (Tl ingit), Tl. T.M., p. 1 1 7, 
„ridicarea vasului de potl;ait:ch", :ritualuri funerare şi totemice, "ridicarea 
grinzfr• de la ciasă, stî.Jp al bogăţiei, •toate traduc asemenea principii. 
Nu itrebuie să uităm că obiectil\11.l'l unui potJ.atch este acel1a de a afla 
ca·re este „familia cea mai sus pusă" (comentariul şefolui Katishan 
referitor la mitul Corbu:ui, Tiin.gH, Tl. T.M., p. 1 19,  n.a.). 

145 TREGEAR, Maori Comparative Dictionary, s.v. Mana. 
Ar fi momentul să sh1diem însăşi noţiunea de bogăţie. Din 

punctul de ve:dere în care ne si0hlăm, omul bogat esite omul care are 
mana, în Polinezia, auctoritas la Roma, iar în triburile americane 
este omul darnic, walas (Ethn. Kwa., p. 1 396). Nu ne rămîne decit 
să prezentăm ,raiportull între noţiunea de bogăţie, ceia de autoritate 
- dre·p.tul de a comanda pe cei ce primesc d.amri, şi noţiunea de 
potlaitc:h : este foarte limpede. De ex., la KwakiUJtJ, unul dintre cele 
mai i1I1,port1an1e clanuri este W.ai1asaka (care oo!e .totodată numele unei 
familii, al unui dans şi a•l unei confrerii) ; el înseamnă „cei mari 
care vin de sus", cei caire împart potlatch-ul ; walasila înseamnă nu 
numai bogăţii ci şi „distribuirea păturilor cu prÎ'lejUJl licitării unui 
obiect de cupru" .  O altă meta:foră este cea care consideră că individul 
devine „greu" după poitlatch : Sec. Soc„ p. 558, 559.  Se spune că 
şeful „înghite triburile" cărora eil le împarte bogăţii ; el „vomită 
rproprietaitea" etc. 

1 46 Despre fmtria Corbului, un cîntec tlingi.t spune : „Ba a făcut 
pe l up «valuable»". Tl. T.M., p. 398,  nr. 38 .  Esite foo.Tte dar în 
cele două triburi princip.iul conform căruia darnriile stau la baza „res
pe,c,tu!lui" şi •a „onoarei" . SWANTON, Tlingit, p. 45 1 ; SWANTON, 
Hai da, 'P· 1 62, permiite c.a unele daruri să nu fie întoarse. 
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sînt cele australiene, indivizii sînt la fel de sensibili la onoruri 
ca şi în triburile de care ne ocupăm ; onoarea le este satisfăcută 
nu numai prin daruri 147 ci, 

·
în aceeaşi măsură prin prestaţii, 

ofrande de alimente, priorităţi şi ritualuri. !nainte chiar de ij 
învăţa să se semneze, oamenii au aflat cum să-şi pună în 
joc onoarea şi numele. 

Potlatch-ul nord-vest american a fost suficient de studiat· 
în tot ceea ce priveşte însăşi forma contractului. Este totuşi 
necesar să situăm studiul făcut de domnul Davy si domnul 
Leonhard Adam 148 în cadrul mai larg în care acesta

' 
ar trebui 

privit din punctul nostru de vedere . Şi asta, deoarece pot
latch-ul este mai mult decît un fenomen juridic : el face 
parte din fenomenele pe care noi ne propunem să le numim 
„ totale" . Este religios, mitologic şi şamanistic, întrucît şefii 
ce se angajează într-un potlatch reprezintă şi încarnează pe 
strămoşi ş i pe zei. Ei le poartă numele, le dansează dansurile 
şi le posedă spiritele 1 49 • Este economic şi trebuie să măsurăm 

147 Cf. mai departe (Concluzii). 
Etioheta 11a aspăţ, fo primirea demnă a unui dar oare nu a 

fost solicitat, esite foa:rte olară la aceste triburi. Prezentăm doar trei 
asipeote - kwakiutl, haida şi tsimshian - instructive din punctul 
nostru de vedere : ia ospeţe, şefii şi nobil.ii mănîncă ·puţin în vreme 
ce vasalii şi mulţi.mea mănîncă mult ; din punct de vedere liiterair 
„ei au o gură fină" : BOAS, Kwa Ind. ,  Jesup. , V, II, p. 427, 430 ; 
pericolele îmbuibării, Tsim. Myth., p. 59, 149, 153  etc. (mituri) ; ei 
cintă la ospăţ, Kwa. Ind. ,  Jesup Exped., V, II, p. 430, 437. Se cintă 
din con.că, ,,pentru a se spune că nu murim de foame" . Kwa. T., III, 
p. 486. Nobi:lul nu cere niciodată. Şamanul tămăduitor nu spune 
niciod.aită un preţ, „spiritul " lui i-0 interzice . Ethn. Kwa., p. 73 1 ,  742 ; 
Haida T.M., p. 238,  239. La Kwakiutl exis,tă totuşi o ceremonie şi un 
dans numite „a.Je cerşi·tului" .  

148 V. Bibliografia de ma.ii sus, p. 43, n. 14.  
149 Potlatah-urile tlingit şi  haida au dezvoltat în mod spedal acest 

principiu. Cf. Tlingit lndians, p. 443 , 462. Cf. discursu.rilm din Tl. T.M., 
.p. 373 ; în timp ce invitaţii fumează, spiritele fumează şi ele. Cf. p. 38S ,  
1 .  9 : „Noi, cei care dansăm aici pentru voi, noi nu sîntem c u  ade
vărat noi înşine. " .  Invitaţii sînt spirite, ei poartă noroc , gona'qadet, 
ibid., p. 1 1 9, nota a. De fapt, avem în .acesit oaz o !ţimplă confuzie 
între principiul sacrificiului şi cel al darnlui ; ele sînt compar.abile, 
cu excepţia acţiunii asupra naturii, cf. •tuturor cazurHor citate mai sus . 
A da celor vii înseamnă a da morţilor. O remarcabiiă poveste tlingit 
(Tl. T.M., p. 227), arată că un individ reînviat ştia cum s-a desfăşurat 
un potlatch dat pentru el ; este curentă tema spiritelor ce reproşează 
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valoa rea, importanţa, cauzele şi efectele acestor tranzacţii 
enorme, chiar şi azi, cînd le transformăm în valori europene 1 50• 
Potlatch-ul es.te, de asemenea, un fenomen de morfologie 
socială ; reunirea triburilor, a clanurilor şi a familiilor, chiar a 
naţiunifor, produce o agitaţie .şi o excitaţie intensă·. Oamenii fra
ternizează şi totuşi rămîn străini : ei comunică, dar rivalizează 
într-un comerţ imens şi o întrecere permanentă 1 5 1 • Vom trece 
peste fenomenele estetice, care sînt foarte numeroase. In 
sfîrşit, chiar din punct de vedere juridic, în plus faţă de ceea 
ce am extras deja din forma acestor contracte şi din ceea ce 
am putea numi obiectul uman al contractului, în plus faţă de 
statutul juridic al contractanţilor (clanuri, familii, ranguri şi 
căsător�i) trebuie să adăugăm că obiectele materiale ale con
tractului, lucrurile ce sînt schimbate cu acest prilej au de ase
menea, o proprietate specială, propri etate care le face să fie 
oferite şi , mai ales, înapoiate. 

Notă : Ar fi fost util - dacă am fi avut suficient spaţiu -
să distingem în expunerea noastră, patru forme de potlatch nord
ve.st american : 1° un potlatch în care fratriile şi familiile de 
şefi sînt singurele, sau aproape singurele, incluse (Tlingit) ; 
2° un potlatch în care fratriile, clanurile, şefii şi familiile au un 
rol aproximativ egal ; 3° potlatch-ul între şefii rivali de clan 
(Tsimshian) ; 4° potlatch-ul şefilor şi al confreriilor (Kwakiutl). 
Ar dura însă prea mult dacă am proceda astfel şi, în plus, 
distincţia între trei din cele patru forme (forma tsimshian lip
sind) a fost făcut de domnul Davy 1 52. în fine, pentru studiul 

celor vii faptul că nu au oferit un potlatch. Indigenii Kwakiutl au cu 
siguranţă acefoaşi principii. Ex. discursurHe Ethn. Kwa., p. 788.  La 
TsimshiJan, cei vii îi reprezin,tă pe cei morţi : Ta·te îi scria domnului 
Boas : „Ofrandele apa!I' peste tot mai ailes ca daruri ofor:ite la să.rbători" . 
Tsim. Myth. , p. 452 (legende istorice), p. 287. O colecţie de teme în 
Boas, ibid., p. 486, pentru comparaţii cu Haida, Tiingit şi Tsimshian. 

150 V. rtmi departe cîteva exemple despre valoarea obiectelor de 
cupru. 

1 51 KRAUSE, Tlinkit lndianer, p. 240 descrie bine modurile în 
care triburile Tiingit se provoacă între ele . 

1 52 DAVY, Foi juree, p. 1 7 1  sq. , p. 25 1 .  Formula tsimshian nu 
se deosebeşte esenţial de cea haida. Doar c.Ianul are aici un rol mai 
important.  
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nostru, care priveşte cele trei teme ale darului , obligaţia de a da 
şi a primi, ca şi obligaţia de a înto·arce darurile primite, cele 
patru forme de potlatch sînt identice" 

Cele trei obligaţii : 
a da, a primi, a întoarce darul 

Obligaţia de a oferi este esenţa potlatch-ului. Un şef trebuie 
să dea potlatch-uri pentru el însuşi, pentru fiul său, pentru 
ginere sau fi ică 1 53, pentru morţii lui 154• El nu-şi păstrează 
aµtoritatea asupra tribului sau a satului, nici măcar asupra 
familiei, şi nu-'şi poate menţine rangul printre şefi 155 - ran
gul naţional şi internaţional - decît dacă dovedeşte că este 
favorizat de spirite şi avere 156, că este stăpînul spiritelor fiind 

1 53 Esite inuti·l să reîncepem demons.tmţia domnului Davy refe
ritoare fa relaţi.a dintre poHatch şi statutuJ politic, tn particul aT cel 
al ginerelui şi fiului. Este la fel de inutil să comentăm vialoarea OIS!Pă
ţului şi a schimbului din .punotul de vedere al comuniunii. De ex. ,  
schimbul de bărci înitre două &puite y,a face asitfol încît e i  să ai.bă 
„ o  singură inim ă', unul fiind socrul , celălalt ginerele : Sec. Soc., 
p. 387. Textuil din Kwa. T., III, p. 274 adaugă : „e ca şi cum şi-ar 
fi schimbat numele între ei". V. de asemenea ibid., III, p. 23 : înt·r-un 
mit al săPbătorii Nimkish (alt trib Kwakiutl), masia de nuntă are drept 
scop introducerea fetei în satul „unde va mînca pentru prima oară" .  

154 Potl1atch�ul fune·rair este atestat ş i  destul d e  studiat la Haida 
şi Tlingit ; l1a Tsimshi.an pare 1egat de sfîrşi.tul doliului, de inăJţarea 
stil.pului totemic şi de incinerare : Tsim. Myth. ,  p. 534 sq. Domnul 
Boas nu ne semnalează potlatch-tui funerare la Kwiakiutl dar găsini 
descrierea unui iastfeJ de potla-tc1h într-un mit : Kwa. T. , III, p. 407. 

1 55 PoUatch pentru menţinerea dreptUJ1ui l1a UJil bfazon, SWANTON, 
Haida, p. 107. Vezi povestea lui Legek, Tsim Myth., p. 3 8 6. Legek 
este titlul principaluilui şef .tsimshi1an. Vezi de asemenea ibid., p. 3 64, 
poveştile şefului Nes:ba.J.as, alt mare titlu de şef tsimshian, şi modul 
în care şi-a bătut joc de şeful H:aimas. Unul dintre ititlurhle cele mai 
importante I.a tribul Kwiakiutl (Leiwikifaq) este cell de Dabend (Kwa. T., 
p. 19 , 1 .  22 ·; cf. dabend-gal'ala, Ethn. Kwa. , p. 1 406, col 1)  care, 
înainte de potlatch are un nume ce semnifică „inoaipabiJ să-şi altingă 
scopul" iar după potlatc.h ia al.t nume ce înseamnă „capabil să-şi 
atingă scopul " .  

156 Un şef Kwakiutl spune : „Aceasta este vanitate.a mea ; numele, 
rădăcini1le fomiliei mele, toţi strămoşii mei ·au fost. . ."  (şi •aici el îşi 
declină numele ce este în acelaşi timp titlu şi nume comun), 
„�onatori de maxwa" (mare potlatch) : Ethn. Kwa., p. 887,  L 54 ; 
cf. p. 8 43 ,  1 .  70. 
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stăpînit de ele 1 57, şi nu poate dovedi această bogăţie decît 
cheltuind-o, împărţind-o şi umilind pe ceilalţi, punîndu-i la 
„umbra numelui său 158, Nobilul kwakiutl sau cel haida au 
aceeaşi părere despre „faţă" ca şi învăţatul sau ofiţerul chi
nez 1 59. Despre unul din şefii_ legendari ce nu dădea potlatch 
se spune că avea „faţă putredă " 160• Chiar şi expresia este aici 
mult mai exactă decît în China. Căci, în nord-vestul american, 
a-ţi pierde prestigiul echivalează cu a-ţi. pierde sufletul : faţa, 
masca de dans, dreptul de a încarna un spirit, de a purta un 
blazon, un totem, însăşi persana, sînt puse astfel în joc şi 
se pot pierde la potlatch 1 61 , la jocul darurilor 1 62 ; tot aşa cum 

1 57 Vezi mai departe într.:un discurs : „Sînt acoperit de proprietăţi .  
Eu sînt · bogat în proprietăţi . Eu îmi număr proprietăţile" . Ethn. Kwa., 
p. 1 280, 1. 1 8 .  

1 58 A cumpăra u n  obiect d i n  cupru, înseamnă ia-l pune „pe 
numele" cumpă.rătornlui, BOAS, Sec. Soc., p. 345. O altă metaforă, 
este că nume·:e donatorului de potlatch „capătă greutate" prin potlaitch-ul 
oferit, Sec. Soc„ p. 349 ; „pierde greutate" prin potlatch-uil acceptat, 
Sec. Soc„ p. 345. Sînt şi alte expresii are ace�eÎlaşi  i-dei, ta wperiorităţi i 
doniatoru'ui asupna cellui ce acceptă : noţiunea prin c.are acesta es·te într-un 
fel sclav atH timp cit nu s-a răscumpărat (timp în ca!l"e „ are nume rău", 
spun cei din tribul Haida, SWANTON, Haida, p. 70 ; cf. mai de
pa•rte) ; cei din tribul Tlingit spun că „ daruriJ.e sînt puse pe seama ceJor 
ce le primesc", SWANTON, Tlingit, p. 428 .  Haiidezeii oo două expresii 
simptomatice : ,„a face să meairgă", „să-·i alerge repede" acul său (cf. 
ex presiei neo-calledoniene de mai sus), şi care s-ar .părea că 

·
înseamnă 

„a combate un inferior'"', SWANTON, Haida, p. 1 62. 
159 Vez.i is:tori.a .Jui Haimras, oum şi-a pierdut el libe•rtatea, privile

gi>ile, măştille şi celel.aihe, spiritele aux iliare, familia şi proprietăţile, 
Tsim. Myth., p. 3 6 1 ,  362. 

1 60 Ethn. Kwa. ,  p. 805 ; Hunt, autorul kwakiutl al domnului 
Boos, îi scrie : „Nu ştiu de ce şeful M axuyailidze (în reallita.te, „ce•l cc 
oferă pct.:latch") nu a dat niciodată vreo serbare. Asta-i. I se spune 
deci Qe!lsem, adică Faţă Putredă. "  lbid., 1 .  1 3  pînă la 1 5 . 

1 6 1  PotJ.atch-uJ este într-adevăr un lucru periculos, fie că nu-l 
dai, fie că nu-.} primeş.ti . Persoanele venite la un potLatch mitic air fi 
murit (Ha1da T., Jesup, VI, p. 626 ; cf. p. 667 a1ee' -a�i mit, Tsimshi.an). 
Cf. , pentru comparaţie , BOAS, lndianische Sagen, p. 356, nr. 58 .  Este 
periculos să participi la substanţialitatea celuii ce dă potilatch-ul , spre 
exemp· u să consumi la un potl atch ail spiritelor, în lumea de jos. Le
genda Kwakiutl (Awikenoq), lnd. Sagen, p. 239. Vezi frumosul mit 
;::,l Corbu l1ui ce scoate din carnea sa alimentele (mai multe Vlariante), 
Ctatlcq, lnd. Sagen, p. 76 ; Nootk.a, ibid. , p. 1 06. Comparaţii în BOAS, 
Tsim. Myth., p. 694, 695. 

1 62 Potlatch-ul este într-adevăr un jcc şi o probă. Spre exemplu, 
proba cons'1:ă în a nu sughiţa în timpul fes�inului. „Mai bine să 
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se pot pierde ele la război 1 63 sau d atorită unei greşeli ri
tuale 164• In toate aceste societăţi, eşti obligat să oferi. Nu 
există vreun moment ce depăşeşte obişnuitul, în afara so
lemnităţilor şi adunărilor de iarnă, în care să nu ai obli
gaţia de a-ţi invita prietenii şi a împărţi ou ei rodele 
vînătorii sau ale culesului de fructe, roade ce vin de la zei şi 

mori decît să sughiţi" , se spooe. BOAS, Kwakiutl Ind�ans, Jesup 
Expedition, voi . V, partea •a II-.a, p. 428. fată o formulă de provooare : 
„Să încercăm să le golim prin oaspeţii noştri (farfuriile) . . . " Ethn. Kwa., 
s.v. yenesa, yenka : a oferi alimente, a recompensa, a-şi litia revaJll.Şa) . 

163 VeZJi mai sus echivalenţa potJ.aitch-ului cu războiul. Cuţitul 
la capătul băţului este un simbol al potlatch-ului Kwakiutl, Kwa. 11., 
p. 483.  La tribul Tiingit, este lancea ridicaltă, Tl. T.M., p. 1 1 7. Vezi 
ritua'lurile de potlaitch de compensare la tlingiţi. Războiul tribului Kloo 
împotriva tribului Tsims:hian, Tl. T.M., p. 432, 43 3 ,  llif. 34 ; d1ansuri 
pentiru a face pe cineva sclav ; potlaltch fără dans pentru a fi omorît 
pe cineva. Cf. mai departe, .rituatlul darului de aramă, p. 1 26, n. 2t B .  

1 64 Despre greşeiliile ritua'le l a  membrii •tribului Kwakiutl, v .  BOAS, 
Sec. Soc., p. 43 3 ,  S07 etc . lspăşireia oonstă în a d•a un potlatch sau 
cel puţin un dar. 

Aici, în aceste societăţi, există un principiu de drept foarte im
portant. Distribuirea bogăţiilor joacă rnLul unei amenzi, al unei 
intervenţii pe lîngă spirite şi al restabiJ.irii înţelegerii între oameni. 
LAMBERT, Mreurs des sauvages neo-caledoniens, p. 66, rernaroase 
deja, la membrii tribului Canaque, dreptul părinţ�lor din partea mamei 
de a cere despăgubiri atunci cînd unul d:init·re ai lor pierde singe în 
familiia taită'lui său. Instituţi a -se regăseşte identică ·lia tribul Tsiimshian, 
Duncan în MAYNE, Four Y ears, p. 265 ; cf. p. 296 (potlatch în cazul 
sîngerării fiului). Instituţia muru a 1ribului maori trebuie, probabil, 
să fie comparată cu aceasta. 

Potfatch-ul de răscumpărare a prizonierilor trebuie interpretat la 
feL Nu numai ·pentru a-şi recăpăta prizonierul ci şi pentru a-şi restabili 
„numele", familia ce l-a lăsa:t să fie făcut sclav trebuie să dea un 
potlatch. V. povestea lui Dzebasa, Tsim. Myth., p. 3 8 8 .  Aceeaşi 
regulă la ,tiJ.ingiţi, KRAUSE, Tlingit lndianer, p. 245 ; PORTER, Xlth 
Census, p. 54 ; SWANTON, Tlingit, p. 449 . 

Potfatoh-urHe de ispfuşire a greşelilor de ritual la indigeni i  kwakiutl 
sînt numeroase. Dar trebuie remarcat potl aitch-ul de expi1aţie pentru 
părinţii de gemeni cc merg la muncă , Ethn. Kwa., p. 69 1 .  Datorezi 
un potlatch tatălui socru atunoi cînd, din propria-ţi vină, te-a părăsit 
soţia. V. vooabul1arul , ibid., p. 1 423 ,  col. 1, jos. Principiul poate avea 

o folosire fictivă : atunci cînd un şef doreşte un prilej de potlaitch îşi 

trimite soţia la părinţi, avînd astfel un pretext pentru noi distribuiri de 
bunuri, BOAS, 5th Report, p. 42. 
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toteme 1 65 ; nu există ocazii în care să nu fii obligat să 
redistribui tot ce provine dintr-un potlatch, al cărui beneficiar 
ai fost 1 66 ; în care să nu existe obligaţia de a fi recunoscător, 
printr-un d ar, pentru un serviciu oarecare 1 67, serviciu al şefi
lor 168, al vasalilor, al părinţilor 169 ; totul cu teama, cel puţin 
pentru nobili ,  de a nu viola eticheta şi a-ţi pierde astfel 
rangul 170• " 

Obligaţia de a face invitaţii este cu totul evidentă atunci 
cînd se face de la clan la clan sau de- la trib la trib. Invitaţia 
nici nu are sens decît dacă este adresată altor persoane decît 
celor din familie, din clan sau fratrie 1 7 1 • Trebuie să profite 

1 65 O '1ungă listă .a acestor obligaţii, după pescuit, cules, vînă
toare, deschiderea cutiilor cu conserve este dată în primwl volum din 

Etlm. Kwa., p. 757 sq. ; cf. p. 607 sq., pentru etichetă etc. 
·1 66 Vezi mai sus. 
1 67 Vezi Tsim. Myth., p. 5 1 2, 439 ; cf. p. 534, .pentru plata servi

ciilor. Kwakiutl. ex. plata ·pe loc pentru cel ce numără cuverturile, 
Sec. Soc., p. 6 1 4, 629 (Nimkish, sărbătoare de V1a·ră). 

168 Indigenii Tsimshian au o remarcabilă instituţie ce impune îm
părţirea între .potlatch-ul şefilor şi cel al vasalilor, şi oare ţine se0ama 
şi . de unii şi de ceiiailţi. Cu toate că rivalii se înfruntă în interioru l 
diverselor clase feudale diferenţiare de clanuri şi fratrii, există totuşi 

drepturi c.e se exercită de la cl:asă la ol.asă, BOAS, Tsim. Myth ., p. S39 .  
169 Plaită către părinţi, Tsim. Myth., p. 534 ; of. DAVY, Foi jurnee, 

pentru organiziaţii;le rivale fo 11ingit şi Haida, repartizările de potlatch 
pe familii, p. 196. 

1 70 Un plit haida din MASSET (Haid:a Texlf:s, Jesup, VI, nr. 43) 
1ariaită un şef bă.trîn care nu dădea suficiente .pot:J..aroh-uri ; ceilailţi nu 
l�au mai invit•at şi el a murit ; nepoţii i-au ridioa:t o staituie, au dat 
zece ospeţe în numele său şi astfel a reînvi1at. Inlf:r-un alt mit din 
MASSET, ibid., p. 727, un spirit se adresează şefului, spunîndu-i : 
„Nu voi păs·trm nimic pentru mine", cf. mai departe : „ Voi da. potlatch 

în zece rînduri (wal)." 
1 71 Des.pre modul în care clanurile rivalizează în mod regulat 

(Kwakiutl), BOAS, Sec. Soc., p. 343 ; (Tsi1mshiian), BOAS, Tsim. Myth., 

p. 497. Lucrul este de }a sine înţeles în regiunile locuite de fratrii, v. 
SWANTON, Haida, p. 1 62 ; Tlingit, p. 424. Ptrincipittl este expus în 
mod remarcabil in mhul Corbului, TI. T. M�, p. 1 1 5 sq. 
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cine poate 1 72 şi vrea 173 sau cine vine 1 74 . să asiste la sărbătoare, 
la potlatch 1 75• Uitarea are consecinţe funeste 1 76. Un mit tsim
shian important 177 arată în ce stare de spirit s-a .născut una din 
temele esenţiale ale folclorului european : tema zînei rele care 
nu a fost chemată la botez şi la căsătorie. Urzeala de instituţii 
pe care s-a ţesut apare aici clar şi se vede în care anume 
civilizaţii a funcţionat ea. O prinţesă dintr-un sat tsimshian a 
rămas însărcinată în „ ţara lutriilor" născînd în mod miraculos 
pe „Micul Lutru". împreună cu copilul, ea revine în satul în 
c�re şef era tatăl ei. „Micul Lutru" pescuieşte cambule cu care 
bunicul său organizează o sărbătoare pentru toţi confraţii ,  şefii 
tuturor triburilor. Prezentîndu-·şi nepotul, le atrage tuturor 
atentia să nu-l omoare dacă îl vor întîlni la vînătoare sub înfă
ţişar� de lutru : „Iată-l pe nepotul meu, cel care a adus această 
hrană pentru voi, hrană pe care eu v-am servit-o, dragii �mei 
oaspeţi. " Astfel bunicul devine bogat, acumulînd tot felul- de 
bunuri pe care invitaţii i le aduceau cînd veneau să mănînce 
�ale.ne, foci şi peşte proaspăt aduse de „Micul Lutur'' 

1 72 Desigur, nu sînt invitaţi cei care au reifu:mt, cei caire nu au 
oferit osipeţe, cei ce nu au nume ce trebuie sărbă torit, HUNT în 
Ethn. Kwa. , p. 707 ; cei ce nu au oferit potlatch în schimb, cf. ibid., 
index, s .v. Waya şi Wayapo Le/a, p. 1 3 95 ; cf. p. 358 ,  1 .25. 

173 'De unde şi povestire a, comună şi  folcl orului nostru european 
şi  celui 1asfatic, des.pre periccdul. ce constă în a nu invita pe cel orfan, 
pe cel abandonat sau pe trecătorul sărac. Ex., Indianische Sagen, p.  
301,  303 ; v.  T.sim. Myth., p.  295, 292 : un cerşetor ca.re este totem, 
zeul totemic. Catalogllll tematic, BOAS, Tsim. Myth., p.  784 sq. 

1 74 Indigenii Tlingit au o remarcabilă expresie : invitaţii se con
sideră că „plutesc" , bărcile lor „ră.tăcesc pe mare",  vas.ul totemic pe 
care îl aduc este în derivă, �i doar .potlatch-iul, doa.r invitaţia, îi opresc, 
T,\ T. M., p. 394, nr. 22 ; 'P· 395, nr. 24 (în discurs). UnuJ din tiHurile 
destllil de uzua1e la şeful Kwakiutl este „cel către caire se vîs.leşte" , „lo
cul către care te îndrepţi", ex., Ethn. Kwa., p. 1 87, 1 . 1 0 şi 15 .  

175 Ofensa de i a  neglija p e  dneva face ca şi  pă:rinţii l u i  s ă  se 
abţină, în semn de solidairi.tate, să vină la pe>Hatch. într-un mit tsim
shian, spiritele nu vin atîta vreme cît nu este invi.tat şi  Marele Spirit, 
şi vin toate atunci cînd el este invitait, Tsim. Myth., p. 277. O po
veste ne spune că atunci cind marele şef NesbaJ. as nu a fost invitat, 
ceil a·lţi şefi tsimshian nu iau venit nici ei ; „este şef, nu ne putem 
ce.rta cu el" afirmau aceştia. I bid., p. 3 57 . 

1 76 Ofensa are consecinţe politice. Ex . ,  potl atch Tlingit cu Atha
pascanii din · est, SWANTON, Tfingit, p. 435 .  Cf. Tf. T. M., p. 1 1 7 .  

1 77 Tsim. Myth „ p. 1 70 şi 1 7 1 .  
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în timpul iernii, atunci cînd hraria era puţină. Uitase din neferi
cire să invite pe unul din şefi. Şi astfel, într-o zi, cînd echipajul 
unei bărci din tribul uitat 1-a întîlnit pe mare pe „Micul Lutru" 
ţinînd în gură o focă uriaşă, arcaşul l-a omorît ca să-i ia foca . 
„Micul Lutru" a fost căutat de bunicul său şi de membrii 
celorlalte triburi pînă ce cu toţii au aflat ce s-a întîmplat în 
tribul uitat. Seful tribului s-a scuzat arătîiid că nu-l cunoscuse 
pe „Micul L�tru".  Prinţesa mamă a murit de supărare ; şeful 
vinovat fără de voie îi aduse bunicului,  şef de trib, numeroase 
daruri ca ispăşir� . Povestea concluzionează 1 78 : „De aceea 
popoarele sărbătoresc cu fast nasterea fiului unui sef si acesta 
primeşte un nume, pentru ca nimeni să nu:-1 ignore. "

. 
Potlatch-ul, 

împărţirea bunurilor, este actul fundamental al „recunoaşterii" 
militare, juridice, economice· şi religioase , în toate sensurile 
cuvîntului.  Un şef sau fiul lui este astfel „recunoscut", şi lumea 
î i  devine „recunoscătoare" 179. 

Uneori, ritualul sărbătorilor kwakiutl 1 80 si al altor triburi 
din această grupă exprimă principiul invitaţiei obligatorii . O 
parte dintre ceremonii încep cu ceremonialul Cîinilor. Cîinii 
sînt reprezentaţi de bărbaţi mascaţi care pleacă dintr-o casă, 
pentru a intra cu forţa înti-o alta. Ei comemorează astfel acel 
eveniment petrecut cîndva, cînd membrii altor trei clanuri ale 
tribului Kwakiutl neglijaseră să invite clanul cel mai de seamă , 
clanu.I Guetela 181 • . Nevoind să rămînă „ageamii", aceştia intrară 
în casa de dansuri şi distruse.ră totul. 

Obligaţia de a primi nu este mai puţin restrictivă . Nu ai 
dreptul să refuzi un dar sau potlatch-ul 1 82• A refuza înseamnă 

178 Domnul Boas a pus această frază într-o notă a textului lui 
Tate, ·redactorul său indigen, ibid„ p. 1 7 1 ,  n. a. Trebuie legată moral a 
miitului cu mitul însuşi. 

1 79 Cf. detJa!Hilor din miitUJl tsimshian ·al J,ui Neg.unak.as, ibid. , p. 
287 sq. şi note�e de la pagina 846 pentru echivalenţe ale temei.  

1 8 0  De ex„ invitaţi·a la sărbătoarea coacăzelor (negre), la care 
crainicul spune : „vă iniv:irt:ăm şi pe voi ce nu aţi venit". Ethn, Kwa„ 
p. 752. 

1 0 1  BOAS, Sec. Soc., p. 543. 
1 02 La indige�ii · tlingi.t, cei ca.re au întîrziait doi ani înainte 

de a veni la potlatch-ul la care erau invitiaţi sînt numiţi „femei" . 
Tl. T. M„ p. 1 1 9, n.a.  
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să arăţi că îţi este teamă, teamă că va trebui să înapoiezi, 
teamă că vei fi „la pămînt" atî ta timp cît nu ai înapoiat. Îil 
realitate eşti deja „Ia pămînt". Ţi-ai „pierdut greutatea" nume
lui 1 83 ; e:şti dinainte învins 1 84 sau, din contra, în anumite cazuri , 
eşti învingător şi de neînvins 185• Ş i  asta deoarece, cel puţin 
la .tribul Kwakiutl, poziţia recunoscută în ie.rarhia dată de 
victoriile în potlatch-urile anterioare îţi permite să refuzi 
invitaţia, sau, dacă eşti prezent, să refuzi darul, fără pericolul 
de a se isca război. Şi totuşi, potlatch-ul este obligatoriu chiar 
şi pentru cel ce l-a refuzat ; în particular, la serbarea grăsimii, 
la care se poate observa un ritual de refuz 1 86• Un şef care se 
crede superior refuză lingura umplută cu grăsime ce i se oferă ; 
el iese, pleacă să-şi caute obiectul său de cupru şi revin� cu el 
ca „să stingă focul" (grăsimii). Urmează o serie de scene care 
exprimă neîncrederea şi care obligă şeful ce a refuzat să dea 
el însuşi un alt potlatch, o altă serbare a grăsimii 1 87• Dar, în 
principiu, orice dar este acceptat şi  chiar i se aduc laude 1 88• 

Mîncarea pregătită în mod special trebuie apreci
_
ată cu voce 

1 83 BOAS, Sec. Soc„ p. 345. 
184 Kwakiutl. Partidparea J,a potlatch-ul focilor este obligatorie, 

chiar dacă grăsimea de focă te :tiace să vomiţi, Eth11. Kwa., p. 1 046 ; 
cf. p. 1 048 : „încearcă să mănînci tot".  185 Este motivul penitrn care invitaţilor l i  se vorbeşte uneori cu 
teamă ; căci dacă ei -resping Qferta înseamnă că se consideră superiori . 
„Nu-mi refuza amabila ofertă căci sînt făcut de ruşine, nu-mi res
pinge inima etc. Nu sînt dintre cei oare cer siau dintre cei caire dau doar 
celor ce le vor dia. Asta.J, prieteni.", sînt cuvintele unui şef kwakiutl 
adresate unui şef koskimo (.ll"ib din aceeaşi naţiune). BOAS, Sec. Soc.,  
p. 546. 

186 BOAS, Sec. Soc„ p. 355. 
1 87 V. Ethn. Kwa., p. 774 sq. , o al.tă desoriere a sărbătorii ule

iului şi fruote'1or de salal ; este cea a lui Hunt şi pare mai bună ; se 
paire că ritualul este folosh şi în oazul în ciare cinevia nu inv&tă şi nu 
dă nimic . Un rHual al unei să·rbători de acelaşi gen, dată împotriv·a unui 
-rival, cuprinde cîntece la tamburine (ibid„ p. 770 ; cf. p. 764), ca la 
eschimoşi . 

188 Formulă haidia : fă ca şi mine, şi dă-mi rnîncăimri bune (în 
mit), Haida Texts , Jesup, VI, p. 685, 686 ; (Kwakiuitl.), Ethn. Kwa., p. 
767, 1 . 39 ; p. 738, 1 . 32 ; p. 770, povestea lui PoLel asa. 

-
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tare 1 89. Dar, acceptînd, eşti conştient că aceasta obligă 190. Că 
primeşti un dar „povară " 191 • îru;e,amnă mai mult decît că ai be
neficiat de un obiect şi de o serba.re : ai acceptat o provocare ; 
şi ai putut s-o accepţi pentru că ai certitudinea că vei da 
înapoi 192, vei dovedi că nu eşti mai prejos 193• · înfruntîndu-se 
astfel, şefii ajung în situaţii hilare, luate cu siguranţă ca atare, 
Ca şi în Galia antică sau în Germania, ca ''la petrecerile noa.st.re 
studenţeşti , militare sau ţărăneşti ,  participanţii se obligă să 
înghită mari cantităţi de alimente pentru a cinsti, într-o manieră 
grotescă, pe cel ce invită. Cinstire care se aduce chiar atunci 
cînd nu este vorba dooît despre moştenitorul celui ce a lansat 
provocarea 1 94• A te abţine să oferi daruri, a te abţine să 
prime:şti 195, înseamnă o derogare - ca şi a te abţine să îna
poiezi darul 196• 

1 89 Cîn�ecele ce ar.ată nemulţumi1 ea sînt foarte precise (Tlingit), 
Tl. T'.M., p. 396, nr. 26, nr. 29. 

190 La TsimSihian, şefii au drept regulă să trimi.tă un mesager 
pentru a examina darl.llf iile 1aduse de invitaţi la potl:atch, Tsim. Myth., 
p .  1 84 ; c:f p. 43-0 ş i  434. După un act din anul 803, l·a cwr.teia l ui 
Carol cel Mace, exista un fu111Cţionar însărcinat cu asemenea inspecţii. 
Fa.ptul, menţionat de Demeunier, îmi este semna:•a:t de domnul 
M a.unier. 

19 1 V. mai sus. Cf. expresiei latine cere obceratus, a îngloda în 
datorii. 

192 La Tlingiit, mlitul Corbului .arată cum acesta nu ia parte Ia 
sărbătorire deoarece ceiila·lţi (fr.atriile opuse, prost transoris de dom
nul Sw.anton) deveniseră gălăgioşi şi depăşiseră linia medianei ce se
pară ce·le doqă fratriii în oasa de dans. Corbului i-a fost teamă că ei 
sînt de neînvins, 11/. T. M., p. 1 1 8.  

193 Inegali.tiatea, ca Ulfffifffe .a acceptării, este bine prezentiată în 
discursurile kwakiu1'1, Sec. Soc„ p. 355, 667, 1 . 1 7  etc. ; Cf. p. 669, 1 . 9 .  

194 Ex.,  Tlingit, SWANTON, Tlingit, p. 440, 441 .  
195 L a  indigenii Tlingit u n  rrituarl permite plata î n  avians şi, de 

asemenea, dă ·posibilitiatea giazdei să oblige pe invitat să pnimească 
un dar : invitatul, . nemulţumit, se preface că vrea să plece ; atunci, 

donatorul îi oferă un d:ar de două ori mai vai1oros menţionînd numele 
unuia din părinţij,,morţ.i ,  SWANTON, Tlingit Indians, p. 442. 

196 V. disoursmile, Ethn. Kwa., p. 128 1  : „Şefii de trib nu dau 
înapoi niciod.ată . . .  ei  înşişi ar face să oadă în dizgraţie„. şi tu te 
ridici drept ma.re şef print.re cei căzuţi în dizgraţie."  
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Obligaţia de a înapoia 1 97 constituie adevăratul potlatch, 
în măsura în care el nu constă dintr-o dis trugere pură. Aceste 
distrugeri, privite deseori ca sacrificii şi în beneficiul spiritelor, 
s-ar părea că nu au nevoie să fie toate înapoiaite necondiţionat, 
mai cu seamă atunci cînd ele sînt opera unui şef superior 
din clan sau opera şefului unui clan dej a recunoscut ca supe
rior 1 98• Dar, în mod normal, potlatch"-ul trebuie întotdeauna 
înapoiat cu dobîndă, ba chiar orice dar trebuie înapoiat cu 
dobîndă. Dobînzile sînt în general de 30 pînă la 100 la 
sută pe an. Chiar dacă pentru un serviciu deja făcut .cineva 
primeşte de la !Şeful său o cuvertură, el îi va înapoia două cu 
ocazia unei eventuale căsătorii în familia sefului, a înscăunării 
fiului, etc. Este adevărat că acesta, la rîndul său, îi va repar
tiza din toate bunurile pe care le va obţine în potlatch-ul urmă
tor, potlatch în care clanurile rivale îi vor întoarce bine
facerile. 

Obligaţia de a înapoia cu demnitate este imperativă 199. Işi 
pierde „faţa " pentm totdeauna cel ce nu înapoiază sau nu 
distruge valori echivalente 200• 

Pedeapsa pentru nerespectarea obligaţiei de a înapoia este 
sclavia pe motiv de datorie. Ea funcţionează cel puţin la tri-

. 1 97 V. discursuri!-e (povestire istorică) din timpul potJ.atch-ului dat 
de şefu.I de trib Legek (titJul prinţul ui Tsimshian), Tsim. Myth., p. 386 ; 
el . le spune celor din -tribul Haida : „veţi fi ul.timii printre şefi pentru 
că nu veţi fi capabil i să aruncaţi în mare atîta cît a arunca t  ma.rele şef." 

198 Ideal'Ull a1r fi să ofori un potlatoh ce nu va fi întors. V. într-un 
discurs : „Doreşti să dai ceea ce nu-ţi va fi dat îna,poi." Ethn. Kwa., 
p. 1282, 1 .63 .  Cel ce a dat un potl atch es-te asemuit cu un arbore, 
cu un munte (of. mai sus p. 72) : „Sînt marele şef, arborele cel mare, 
voi toţi sînteţi sub mine„. balustradă a mea „.  eu vă diau averea." 
lbid., p. 1290, strofo 1. „Ridicaţi v,asul de potlatch, in.aitacabi:lul, este 
singurul copac falnic, singuria rădăcină g.roasă„ . "  I bid., strofa 2. In
digenii Haida exp11imă cele de mai sus prin metafora lăncii. Cei ce 
acceptă „trăiesc din fancea lui" (a şefuJ ui), Haida Texts (MASSET), 
p. 486. Acesta consiliituie un mit tipic. 

199 Vezi povesti.rea insultei datoriate unui polll.atch incorect recom
pensat, Tsim. Myth., p. 3 1 4. Indigenii TsimshÎlan îşi amintesc întot
deauna de ce-le două obiecte de cupru dlaitorate lor de tribul Wutsenaluk, 
ibid., p. 364. 

" 

200 „Numele" rămîne distrns („sfărîmat") atHa timp ctt nu este 
distrus un obieot din cupru de valoare ega!l.ă celui cu care s-a făcut 
provocarea, BOAS, Sec. Soc., p. 543. 
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burile Kwakiutl, Haida şi Tsimshian. Este o insti tuţie cu ade
vărat comparabilă, în natură şi funcţie, cu nexun-ul roman. 
Individul ce nu a putut înapoia împrumutul sau potlatch-ul 
îsi pierde rangul, chiar statutul de om liber. Cînd, la tribul 
K wakiutl, un individ se împrumută fără acoperire, se spune că 
„se vinde ca slav" . Este inutil să subliniem încă o dată iden
titatea. acestei expresii cu expresia romană 201 „„ 

Indigenii Haida spun chiar - ca şi cum ar fi regăsit în 
mod independent expresia latină - despre acea mamă ce dă 
din vreme un cadou de logodnă mamei unui tînăr şef : că · „a 
pus plasa pe el" 202. 

Dar, aşa după cum ,,kula" trobriandez nu este decît cazul 
cel mai concludent al schimbului de daruri, tot asa,  în socie
tăţile nord-ves t americane, potlatch-ul nu este <lecit un fel de 
produs monstruos al sistemului de daruri. Cel puţin în regiunile 
populate de fratrii, la Haida şi Tlingit, există însemnate vestigii 
ale fostelor prestaţii totale, atît de caracteristice de altfel la 
Athapascani, important grup de triburi înrudite. Sînt schim
bate daruri în legătură cu orice, pentru fiecare „serviciu" ; şi 
totul se înapoiază ulterior sau chiar pe loc, pentru a fi imediat 
redistribuit 203• Si tribul Tsimshian a conservat aceleasi re
guli 204• La tribuÎ Kwakiud 205, în numeroase cazuri, ele fu.Ilcţio-

201 Cînd un individ astfel discreditat împrumută ceile necesare 
pentru a face o distribuire sau o redistribuire oblig1aitorie, el „îşi an
gaje1ază numele ",  expresi1a silll()lnimă fiind „el vinde un scl·av", BOAS, 
Sec. Soc., p. 341 ; Cf. Tthn. Kwa., p. 145 1 , 1424, s.v. : kelgelgend ; 
cf. p. 1 420 . 

202 Tînăry.l poate f.i ipotecait chiar dacă viitoarea logodnică nu s-a 
născut, SWANTON ; Haida, p. 50. 

203 V. mai sus. In particu:l1a.r ritual uri·le de pace la Haida, Tsimshian 
şi Tlingit, constind din prestaţii şi contraprestaţii imediate ; de fapt, 
este un schimb de gajuri (obiecte bl1azonate din cupru) şi de ostateci, 
sclavi şi femei. Ex., războiul Tsirnshiian împotriva Haida, Haida T. M., 
p. 395 : „Cum fiecare parte îşi căsătorise femeHe cu cei din tabăra 
opusă, de teamă de a nu se supăra din nou, făcură pace" .  Intr-o luptă 
a tribului Haid1a împotriva tribului Tsimshian, a se vedea pot.Jatch-ul 
de compensaţie, ibid., p. 3 96. 

204 V. mai sus, în mod specia[ BOAS, Tsim. Myth., p. 5 1 1 ,  5 1 2. 
205 (Kwakiutl) : o dis-tribuţie succesivă de proprietiate in ambele 

sensuri, BOAS, Sec. Soc., p. 4 1 8 ; în anul următor sînt achi.t·aite amen
zile plătite pentru erorile de r�t, ibid., p. 596 ; plata cu dobîndă a pre
ţului de cumpă,rare ' de Ia nuntă, ibid., p. 365 ,  366, p. 5 1 8-520, 563,  
p. 423,  1 . 1 .  
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nează chiar şi în afara potlatch-ului. Nu vom insista asupra 
acestui punct evident : autorii din vechime descriu potlatch-ul 
în aceia.şi termeni, aşa încît se poate pune întrebarea dacă el 
constituie o institutie distinctă 206• Să mai amintim că la unul 
dintre triburile cel

· 
mai puţin cun0tscute, tribul Chinook, care 

ar fi printre cele mai importante de studiat, cuvîntul în
seamnă chiar dar 207. 

206 DeSipre cuvîntul potlaildl, v. mai sus. Se paire că nici noţiunea, 
nici nomenc'.·a·torul ce presupllille utilizarea termenului nu au în lfiln
bi1le din nord·vestul Americii acel gen de precizie conferiit de termenii 
anglo-indieni împrumutaţi din limba chinook . 

In orice caz, limba itsims.Man face distincţie între yaok, marele 
pot1atch intertribal (BOAS [Tate], Tsim. My th.,  p. 537 ; cf. p. 968, 
tmdus impropriu potllatch) şi  celelalte potl atch-uri. Haid!a fac deose
bire între walgal (potla•tch-ul fuinem:r) şi sitke (potlatch-ul dat din alt 
motiv), SWANTON, Haida, p. 35, 178 ,  1 7 9, p. 68 (texte de Masset). 

In limba kwakiut1l , cuvîntul este comun cu a1 triburilor chinook, 
poLa .(a săitum) (Kwa. T., III, p. 21 1 ,  1 . 1 3 . Pol, săturait, ibid., III, p. 25, 
1 .7) se pare că nru desemnează potlaroh-ul„ ci mai curînd ospăţul sau 
efectul lui. Cuvîntul poLas desemnează pe cel ce oferă un ospăţ 
(Kwa. T., seiria a II-a ; Jesup, vol. X, p. 79, 1 . 1 4 ; p. 43, 1 .2) şi, de ase
meni, locul. (Legenda numelui unuia din şefii DZiawadiaenoxu.). Cf. 
Ethn. Kwa., p. 770, 1 .30. Numerle obişnuit în ��mba kwaldutl eSll:e p ! Es, 
„înjosirea" (numelui rivalului) (index, Ethn. Kwa., s.v.), golirea pane
relor (Kwa. T., III, p. 93,  1 . 1 . ; p. 45 1 ,  1 .4). Mafiile potlatch-uri trri
bale şi intertrribale pa:r să aibă propriul nume, maxwa (Kwa. T., III, 
p. 45 1 ,  1 . 1 5) ; domnul Boas derivă din rădăcina ma alte două cu
vinte, înt1r-un mod nu tocmai demn de crezare : unul es.te mawil (ca
meră de iniţiere), iar celălalt es1te numele unei s.pecii de delfin (Ethn. 

Kwa., p., index, s.v.). - De fapt, găsim o mulţime de termeni teh
nici care definesc la Kwiakiutl itot felul ce potl.aitch-ur-i şi, de asemenea, 
diverse forme de plată şi recompense, s.au, mai1 curînd de daruri $i 
contira-da.ru1ri : de nuntă, pentru plata şamanilor, avansru.ri, adică pen
tru . orice fel de dJ.stribui-re şi redistribuire. Ex., „men(a)", „pick up", 

Ethn. Kwa. , ·p. 2 1 8 : un mic potl � în cU!f'S'U!l cămi.a sînt arunoate 
popomlui haineile unei tiinere fote pentru a fi adunate ; „payol", „.a dă
rui un obiect de cupru" ; un alt te·rmen pentru a oferi o barcă ; Ethn. 

Kwa., p. 1 448. Termenii sînt numeroşi, nesiguri şi concreţi, supr.apu

nîndu-se unul peste altul, iaşa după cum se întîmplă cu toa.te nomen
clatoarele whaice. 

207 V. BARBEAU, Le Potlatch, Bull. Soc. Geogr. Quebec, 1 9 H ,  
vot III, p .  278, n .  3 ,  pentru sens ş i  pentru referinţele indicate. 
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Forţa din lucruri 

Putem merge mai departe cu analiza noastră şi să de
monstrăm că în obiectele schimbate prin potlatch există o 
anume calitate care face ca darurile să circule, să fie date 
şi înapoiate. 

Mai întîi, cel puţin populaţiile Kwakiutl şi Tsimshian fac 
aceeaşi distincţie între diferitele tipuri de proprietate ca şi 
romanii sau populaţiile din Trobriand sau Samoa. Există 
pentru ei, pe de o parte, bunurile de consum şi cele ce se 
împart în mod .curent 208• (Nu am găsit urme ale schimbului). 
Pe de alta parte, . există obiectele· de preţ ale familiei 209, talis-

208 Poate şi de vînzare. 
209 Diferenţă dintre proprietate şi provizii este .foarte evidentă la 

tsimshian, Tsim. My th., p. 435. Domnul Boas afirmă, fă·ră îndoial ă, 
după cores.pondentuJ, lui, Tate : „Posesia a ceea ce numim «ric:h foocl», 
mîncare îndesturntmre, (Cf. ibid., p. 406) era esenţială pentru men
ţinerea demnităţii în familie. Dar provizii·'e nu erau socoti1te ca avere. 
Bogăţia este obţinută din vînzarea (vom spune în realitate : prin 
schimb de daruri) proviziil ill sau a ·altor bunuri ca•re, după ce au fost 
acumul·ate, sînt distribuite prin potlatch" (Cf. mai sus, p. 84, n. 9, 
Mel anezia). 

Indigenii i<.wakiutl dis.tiţig şi ei simplele provizii de bogăţie ·- pro
prietate. Aceste ultime dor..iă cuVJinte sînt echiva lente şi, se paire, au două 
denumiri , Ethn. Kwa., p. 1 454. Prima denumire este yaq, sau yăq (filo
logie nesigură a domnU!lui Boas), cf. index, p. 1 393 (cf. yaqu, a dis
tribui). Cuvîntul are . două derr-ivate : yeqafa (propr.ietiate) sau yăxulu 
(tadisman, paraf.arnalia), cf. cuvintelor derivate din yă, ibid., p. 1 406. 
Celăl a� t cuvînt este dadekas, d. index la Kwa. T„ p. 5 1 9 ; cf. ibid.� 
p. 47 3,  1 . 3 1  ; în· diaJect NewetJtee, da01na, dedemala (index la Ethn.  
Kwa., s.v.). Rădăcina acestui cuvînt este dâ , indo-european : a primi, 
a lua, a ţine în mină, a mînui etc . Chiar derivatele sînt semnificat�ve. 
Unuil înseamnă „a lua o bucată din haina inamicului pentru a-i face 
vrăji" ,  celălal t „a pune în mînă", „a duce acasă" (apropiere a sen
surilor lui inanus de fa__.milia, v. mai departe) (referitor la cuverturile 
da.te înainte de cumpărarea obiectelor de cupru, ce trebuiesc returnate) ; 
un a'.t cuvînt înseamnă „a aşeza un număr de cuvertur·i pe grămada 
advers:airului, a le accepta",  procedînd întocmai.  Un alt derivat al 
acestei răd ăcini este $i mai ourios : „dadeka, a fi invidios unul pe celă
lal t" , Kwa. T., p. 1 3 3 ,  1 .22 ; evident că sensul originar trebuie să fi 
fost : lucru luat care stîrneşte invidia ; cf. dadego, a lupta, deSiigur, cu 

proprietatea. Şi a:lte cuvinte au acelaşi sens, dar mai precis. De ex., 
„ proprietatea din casă", mamekas, Kwa. T., III, p. 169, 1 .20. 
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manele, blazoanele din cupru, acoperitoarele din piei si ţesă
turile cu blazoane. Această a doua clasă de obiecte se transmite 
la fel de ceremonios cum se transmit femeile în cadrul căsătoriei, 
„privilegiile" pentru gineri sau numele şi rangul pentru copii 
şi gineri 209bi s

. Este chiar inexact să vorbim în acest caz despre 
înstrăinare. Sînt mai curînd obiecte de valoare decît obiecte des
tina te VÎnzării sau concesiei. La populaţia Kwakiutl, parte dintre 
ele, deşi apar în cadrul potlatch-ului ,  nu pot fi cedate. De fapt, 

209 bis V. numeroasele discursuri prilejuite de transmiterea bunu
rilor, BOAS şi HUNT, Ethll .  Kwa., p. 706 sq. 

Nu există nimic preţios, moral. sau material, (în mod intenţionat 
nu fo! osesc ouvîntul „utH") care să nu fie ob:ect al credinţelor de 
acest gen. Mai înHi, lucrurile morale sînt într-adevăr bunuri, proprie
tăţi, obiecte de dar �i  schimb. De exempl u, la fel ca în societăţile 
mai primit.ive, - ceia austra.liană, de pildă - după potla.tch se lasă 
tribului căruia l�rul i-a fost tmnsmis o confirmare, o reprezentare 
cu care este el deprins ; I.a Tlingit, de asemenea, este „ l ăsat" un dans, 
SWANTON, Tfingit lndians, p. 442. Proprietatea esenţial ă pentru in
digenii Tlingit, cea mai irevocabilă, şi care trezeşte invidie, este cea 
a numelui şi blazon u l ui totemic, ibid. p. 4 1 6  etc. ; această proprietate 
îi face pe indivizi fericiţi şi bogaţi. 

Embelemele totemice, sărbătorile şi potlatch-uJ, numele cucerite 
în cadrul pot.Jatch-ului, c.adourile pe care ceilalţi le datore ază, af ate 
în legă.tură cu potla.tch-urile oferite, toate se succed : ex„ Kwakiutl , 
dintr-un discurs : „Şi acum sărbătoarea mea se îndrea ptă către el" 

(desemnîndu-1 pe ginere, Sec. Soc., p. 3 5 6). Sînt „sedi.i" şi totodată 
„spirite" •a:le societăţi�or secrete, oferite şi  da.te în schimb (v. discursul 
despre rangul proprietăţilor şi propriet a•tea ranguri·lor), Ethn. Kwa., 
p. 472. Cf. ibid., p.  708, un al.t disciirs : „Iată cîntu:l vostru de iarnă, 
dansul vostru de iarnă, toată lumea va dobîndi proprietatea asupra 
ei, asupra pă·turii de iarnă : acesta este cîntecul vostru, . acesta este 
dansul vostru."  In limba kwakiutl talismanele fami'liei nobile �i  privile
giile ei sînt desemnate cu un singur cuvînt : k ! ezo (blazon, privilegiu), 
ex., Kwa. n, p. 122, 1 .32.  

La indigenii Tsimshian, măştile şi pălării'e blazonate pentru dans 
şi paradă sînt numite „o oarecare cantitate de ' propriet<l!te" ,  conform 
celor donate I.a potfatch (conform cadouri.lor făcute de măt·uşile şefu
lui din partea mamei pentru „femeile tribului") : Ta·te în BOAS, Tsim. 
Myth., p. 5 4 1 .  

Reciproc, d e  e x „  la  Kwakiutl, lucrurile sînt morale, în particul ar, 
talismane1e esenţiale, ce� e două obiecte preţioase : „dătătoare de moarte" 
(hafayu) şi „apă a vieţii" (evident, un cristal de cuarţ), cuverturile 
etc., despre ca·re am discutat. într- o curioasă zicătoare Kwakiutl, toate 
aceste parapharnalia sînt identifioa.te cu bunicul, aşa cum este normal, ele 
nefiind împrumutate ginerului decît pentru a fi redate nepoţilor, BOAS, 
Sec. Soc., p. 507 .  
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aceste „proprietăţi" sînt sacra, familia nedespărţindu-se de ele 
decît cu mare greutate, sau niciodată. 

Observaţii mai atente ne vor face să constatăm o aceeaşi 
divizare a obiectelor şi la populaţia Haida. Intr-adevăr, aici 
noţiunea de proprietate, avere, este chiar divinizată în modal 
în care o făceau antici i .  Cu un efort mitologic religios rar 
întîlni t  în America, ei s-au ridicat pînă la subs.tanţializarea unei 
abstracţii : „Doamna Proprietate" (autorii englezi o numesc 
Property Woman) despre care avem miituri şi descrieri 210. 
Pentru ei esite chiar mama, zeiţa întemeietoare a fratriei do
minante, fratria VuMuriilor. Da1r-, pe de altă parte, ceea ce este 
straniu Ş-1 trezeşte reminiscenţe îndepărtate din lumea asiatică 
şi antică, seamănă pînă la identitate cu „regina" 21 1 ,  cu piesa 
principală din jocul măciucilor, cea care cîştigă tot şi căreia 
îi poartă numele. Aceeaşi zeitate se reîntîlneşte în regiunile 

21 0 Mit·ul lui Djîlaqons se găseşte în SWANTON, Haida, p. 92, 
95, 1 7 1 .  Versiunea lui MASSET este inclusă în Haida T., Jesup, VI, 
p. 94, 98 ; cea a lui SKIDEGATE, Haida T. M. , p. 458. Nume'.e său 
figu:reiază la un număr de familii haida a.parţinîn<l fraitiriei Vulturilor. 
V. SWANTON, Haida, p. 282, 283,  292 şi 293 . La Masset, numele 
zeiţei norocufo i este mai ·ales Skîl. Haida T., Jesup, VI, p. 665, 1 .28, 
p. 3 06 ; cf. index, p. 805. Cf. pasărea Skll, Skiril (SWANTON, Haida, 
p. 1 20). Skmagos înseianmă obiect de cupru propdetate, iar po
vestirea fabuloasă a modului în ca.re obiectele de cupru sînt găsite se 
alătură acestui nume, cf. p. 1 46, fig. 4. Un stîlp sculptat îl reprezintă 
pe Djîlgiada, obiectul de cupru, stî.Ipul ş i Mazoone11e siaile, SWANTON, 
Haida, p. 1 25 ; cf. pl. 3, fig. 3. Vezi descrierile lui Newcombe, ibid., 
p. 46. Cf. figurHor re.produse, ibid., fig. 4. Idolul său trebuie umplut 
cu lucruri furate apoi, el însuşi trebui.a furat . 

Titulatura ei exactă e�e , ibid„ p. 92, ,, prop-rictaite ce produce zgo
mot" avînd pa•tru denumiri suplimentare, ibid„ p. 95.  Are un fiu numit 
„Coaste de piatră" (în realitate din cupru, ibid., p. 1 1 0, 1 12). Cel care 
o întîlne·ş te, pe ea, pe fiul s.au fiica ei, va fi foridt la joc. Are 
o pl antă magkă ; mîncînd din ea, devii bogat ; devii bogat şi dacă 
atingi o piesă din îmbrăcămintea ei, sau o scoică înşiruită de ea etc., 
ibid., p, 29, 1 09, LJ 

Unul din numele ei este „prop rietate din casă ".  Un mare numar 
de oameni au titluri compuse cu Skîl : „Cel ce-o aşteaptă pe Skîl", 
„Calea spre Skîl". Vezi şi  lis,teJe genea.lcgice ha ida, E. 13, E. 1 4 ; şi 
fratriile corbului, R. 1 4, R. 1 5, R. 1 6. 

Pare că este opusiul „ femeii dezgustătoare", cf. Haida T.M., p. 299. 
2 1 1 Despre djîl l a  hiaidia şi niig la tlingit, v. mai sus, p. 1 00, n. 1 3 6. 
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tlingit 2 12, mitul ei, dacă nu chiar cul tul, regăsindu-se la Tsim
shian 213 şi Kwakiutl 214. 

Ansamblul acestor lucruri preţioa1se constituie moştenirea ma
gică, adesea identică donatorului şi recipiendarului precum şi 
spiritului care a încredintat talismanele eroului întemeietor al cla
nului 215• rn orice caz, a�samblul acestor 'lucruri este întotdeauna 
de origine şi de natură spiritua�ă, la toate triburile amintite 21 6• 

2 12 Mi�uJ se regăseşte în în:tiregirr:e La Tlingi;t, Tl. M., p. 1 7 3 ,  
-292, 368.  Cf. SWANTON, Tlingit, p. 4 60. La Sitka, numele lui  Skîl 
este, fără îndoială, Lenaxxidek. Este o femeie care are un copil. Se 
aude zgomotul făcut de copil cînd fuge ; oamenii îl urmăresc ; dacă 

-eşti z.gîriat de et, oic.atrid'e sînt păstra.te deoarece bncăţile de crust.'.i 
ii pot face pe ceilaiţi fericiţi. 

21 3 Mitul tsimshian est incomplet, Tsim. Myth., p.  1 54, 1 97. Com
pa'l1aţi notele l ui BOAS, ibid., p. 746, 760. Domnul Boas n-a făcut 
identificarea, dar ea este olairă. Zeiţa ts.imshian poartă un „veştmint 
al bogăţiei" (ganmerut of wealth). 

214 &te posibil ca mitul „bogatei" (femei), Qominoqa, să aibă 
aceeaşi origine. Prure că este obiectul unui cult rezervat unor clanuri 
Kwakiutl, ex., Ethn. Kwa., p. 862. Un erou Qcexso:enoq are nume�e 
„cor.p de pi'atră" şi devine „proprieta,te asupra corpuri·lor" „ Kwa. T., III, 
p. 1 87 ; ci. 247. 

21 5 Vezi, de ex., mitcl ci.anului Orque, BOAS, Handbook of Ame
rican Languages, I, · p. 5 5 4-5 59. Eroul înteffeie.tor a,J clanului es�e el 
însuşi membru al olanului Orque. „Caut logwa (un talisman, cf. p. 554,  
1 .49) de la tine" , îi spune unui spirit pe care î1 întîlneşte, spirit cu 
form ă de om, şi el u111 orque, p. 557,  1 . 1 22. Spi.ri.tul îl recunoaşte ca 
fiind din ol'anuil său ; el îi dă un harpon cu vîrf de cupru care omoară 
ba�enele (omis în .text p. 557) : indigenii Orque sînt „kiUer-whales". 
îi dă de asemenea numele lui (de potl atch). Se va numi „loc al fi
inţei satisfăcute", „îndestulatul " .  Casa lui va fi „casa Orque",  cu o 
„pictură orquă" în faţă ". „Şi totuşi orquă îţi V•a fi forfoda din casă (va 
avea forma celor din clanul Orque) şi talismanul halayu (dătă,torul de 
moairi'"..e) şi a·l «apei vieţii» şi cuţitul cu zimţi de cuq..rţ pentru t.'.iiat 
(vw fi şi ele de formă oirquă), p. 559.  

216 O cut1ie mirncu� oasă ce conţine o balenă, şi care a dat numele 
ei eroUJlui, se numeşte „bogăţ1a ce vine la ţărm",  BOAS, Sec. Soc., 
p. 374. Cf. „proprietatea se abate spre mine", ibid., ip. 247, 4 1 4. Pro
prietatea face zgomot" ,  v. mai sus. Titlul unuia dintre şefii principali 
la . Masset este „cel a cărui proprietate produce 1gomot", Haida Texts, 
Jesup, VI, p. 684. Proprietatea trăieşte (Kwakiutl) : „Fie ca proprie-
tatea să ne rămînă în viaţă prin efortul lui şi ca obiectele n-'.)astre 
de cult să rămînă nesparte", cîntă indigenii Maamtagila, Ethn. Kwa. ,  

p. 1 285,  1 . 1 .  
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El este închis într-o cutie, într-o mare casetă blazonată m, 
avînd ea însăşi putere individuală 2 18 , vorbind, ataşîndu-se de 
proprietar sau conţinînd sufletul său etc. 21 9. 

21 7 Pa:rafamaliile famil iei ,  cele care circulă între bărbaţi, fiicele 
şi ginerii lor, revenind l·a fii odaită cu initie-rei1 sau căsătoria, 
stau de obicei într-o cutie sau ciasetă, de·cora�tă şi bfarnn ată, ajus
tată, realizată şi fo'csită într-un mod caricter<istic civilizaţiei nord
vest americane (de la populaţ ia Yurok din Cailifomia pînă la strîm
toarea Behring) . în genera l , pe această cutie se vede figura şi ochii 
totemului sau ale spirite!or cărora le conţin atributele ; acestea sînt : 
cuverturi cu figurine, talismanele vieţii şi ale morţii, măştile, măşti.le
pă·- ării , pălăriile şi coroanele, arcul. Mitul confund ă adesea spiritul 
cu aceiastă-Jcutie şi cu conţinutul său. Ex„ Tl. T.M., p. 173 ; gonaqadeî, 
identic cutiei, obiectului din cupru, pălăriei sau zurgălăilor. 

21 8 Tocmai transferul sau donatia , ca în cazul fiecărei noi 
initie·ri s•au căsătorii, transformă un 'primitor într-un individ „supra
na.tural ", un iniţi·at siau un şaman, magi.cian, nob i.I, titular al dan
surilor si a1 la.eurilor d intr-·o confrerie. V. discursurile din unele 
is�odi a·-� farniliHor Kwakiutl, Ethn. Kwa., p. 965,  966 ; cf. p. 1 0 1 2 .  

219 Cuti·a miracud.oasă es.te înVotdeaun:a misterioasă, păs:tmtă . prin
t•:-e secretefo oasei. Pot ex·ista cutii în cutii, in:br:oduse în număr m3Jre 
unele în altele (Haida) , MASSET, Haida Texts, Jesup, VI, p. 3 9 5 .  
Ea închide spirite, de ex., „femeia şoarece" (Haida), H. T .  M., p. 3 40 ; 
sau Corbul oare scoate ochii deţinătorului infidel. Vezi caitalogul de 
exemple pe această temă în BOAS, Tsim. Myth., p. 854,  85 1 .  Mitul 
soarelui închis într-o cutie ce pluteşte este dintre ce·le mai răspîn
dite (.catalog în BOAS, Tsim. My th„ p. 64 1 ,  594). Este cunoscută ex
tinderea acestor mituri în lumea antică. 

Unul qintre episoadele cete mai obişnuite ale poveştilor despre 
eroi este cel al cutiei minus-cule, suficient de uşoară pentru erou, prea 
gre a pentru ceif alţi, în care se găseşte o balenă, BOAS, Sec. Soc., 
p. 374 ; Kwa. T„ seria a 2„a, Jesup, X, p. 1 7 1 ; a căirei hrană nu se 
epuizează,  ibid„ p. 223 . Cutia es!e însufleţ ită şi pluteşte prin ea în
săşi , Sec. Soc„ p. 374. Cutia lui Katlian aduce bogăţii, SWANTON, 
Tlingit Indians, p. 448 ; cf. p. 446. Florile , „b ălegar din soare",  „ouă 
din lemn pentru ars", „ cele ce te fa.c bogat", adică, în al ţi termeni, ta
Usmane.Je ce le conţin, ele însele boga1te, trebuiesc şi ele hrănite . 

Una oc111.ţine spiritul „prea puoornk pentru a putea fi însuş i·t '', a 
cărui mască E udd� pe cel ce o p01artă (Tl. T.M„ p. 341).  

Numele acestor cutii sînt adesea simptoma tke pentru utiliza.rea 
l or într-un p-otlatc.h . La Haida, o cutie mare pentru grăsime este nu
mită mama (MASSET, Haida Texts, Jesup, VI, p. 758). Cutia „cu 
fundul roşu" (soarele) „·răs·pîndeşte apa" în „ma.rea Triburilor" (apa, 
adic ă păturile împărţite de şef), BOAS, Sec. Soc., p. 5 5 1  şi n. 1, p. 5 64. 

Mitologia cutiei miraculoase este la fel de caracterisitică pentru 
societăţile Pacificului nord-asiatic. Găsim un frum-0s exemplu a� unui 
mit comparabil , în PILSUDSKI, Material for the Study of the Ai"nu 
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Fiecare dintre aceste obiecte preţioase, însemne ale bogă
ţiei, are - ca l a  trobriandezi - individualitatea sa, numele 
său 220, calitatea şi puterea lui 221 : marile cochilii de ureche-de
mare 222, scuturile pe care sînt desenaţi, centurile şi cuverturile 

Languages, Cracovia, 1 9 1 3 , p. 1 24 şi 1 25.  Această cutie este dată de 
un urs, eroul trebuind să cunoască tabuurilie ; cutia este P'1ină de obiecte 
din aur şi argint, cu taHsmane care conferă bogăţia. - De altfel, 
tehnic.a cutiei este aceeasi în tot Pacificul de nord. 

220 „Obiectele de familie sînt numite în mod individual" (Haid a), 
SWANTON, Haida, p. 1 1 7 ;  au nume : c.asel.e ,  porţile, farfuriile, ling u
riile, casa, cî.ine:Je, barca. Vezi Ethn. Kwa., p. 793 sq. ln această listă 
continuu al proprietăţilor" ,  SWANTON, Haida, p. 1 5. - Avem lista 
luoruridor căro.ra indigenii kwakiutl le�au dat nume, lista diferitelor 
titluri de nobleţe, de femei şi bă.rbaţi, şi a privilegiii!or lor : dansuri, 
potlatch etc„ care sînit totodată şi proprietăţi. Obiecte'le pe care le numim 
mobiile, obieotele care au un nume, fiind personificate, sînt : farfu
rii'le, cias1a cîinde, barca. Vezi Ethn. Kwa • .  p. 793 sq. în această listă 
Hunt a neglijat să menţioneze numele obiectelor de cupru, ai1 marilor 
cochilii de ureche de mare, a�l uşiJ.or. - Linguri·le trecute pe o sfoară 
agăţată de un fel de canoe figurată au titlul de „bîrnă de ancorat 
linguri" (v. BOAS, Sec. Soc., p. 422, într-un ritual de pliată a dato
riilor de la căsătorie). La Tsimshi·an, au nume : bărcile, obiectele de 
cupru, vase:e de piatră, cuţitele de piatră, farforii'1e ce aparţin soţi
ilor de şef, BOAS, Tsim. Myth„ p. 506. Sclavii şi cîinii sînt şi ei 
bunuri de valoare, fiinţe adoptate de familie. · · 

221 Singurul animal domestic al tribului este cîine.Je. El poartă 
un nume diferit după dan (probabiil după famiilila şefoil,ui) şi nu poate fi 
vîndut. "Sînt oameni ca şi noi" spun indigenii Kwakiutl, Etlrn. Kwa„ 
p. 1 260. ., Păzesc familfa" de vrăjitorie şi de atacurile inamice. Un 
mit povesteşte cum un şef koskimo şi  cîinele său Waned se transfor
mau unul în a•! tul şi aveau acelaşi nume, ibid., p. 8 3 5  ; cf. mai sus 
(Celebes). Cf. mrbului fanit.astic al celor patru cîini .  Kwa. T., p. 1 8  şi 20. 

222 „Abalon" este cuvîntul împrumutat din limba chinook ce de
semnează cochiliHe uriaşe de u.reche-de�mare ce servesc dre.pt ornamente 
şi cerce·i de pus în nas (BOAS, Kwa. lndians, Jesup, V, I, p. 484), sau 
drept pandlative pentru ure·chi (T.ingit şi Haida, v .  SWANTON, Haida, 
p. 1 46). Ele se pun şi pe învelitorile blaz.onate, pe centuri, pe pălării. 
Ex. (Kwakiutl), Etlm. Kwa. , p. 1 069. La indigenii ·Awikenoq şi Lasiqoala 
(triburi din grupu l Kwaki'll1l), cochilii,'e de ureohe -Oe-mare sînt dispuse în 
jurul unuii scut, o pavăză c,u o ciudată formă europeană, BOAS, 5-tlz 
Report, p. 43. Acea stă formă a scutului pare a fi forma primitivă sau 
ec.hivalentă a scuturil or de aroamă ce au si ele, o formă medievală stranie. 

Se pare că aceste cochilii de ureche de mare au avut cîndva va
loare de monedă, a,"Şa cum au astăzi obiectele de cupru. Un mi•t <;::tatlolq 
asociază cele două personaje, K'obois („cupru") şi Teadjas (ureche 
de mare) ; fiul şi fiica lor se căsătoresc iar nepotul ia „caseta de 
metal" de la urs, şi  pune stăpînire pe masca şi potlatch-ul său, India-
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decora tive ornate cu scoic i , cuverturile blazonate 223, pe care sînt 
desenaţi ochi ,  figuri de om sau animale, sau sînt brodate. Casele, 

n;sche Sogcn, p. 84. Un mit Awikenoq a:' ătură numele coohiliilor ca 
.i;; i pe ceJe ale obiectelor de c upru, unor „fete din l ună", ib;d., p. 

'
2 1 8  

ş i  2 1 9. 
La Haida cocihi!iile poartă fiecare propriu! nume, cel puţin a tunci 

cînd au o valoare mare şi recunoscută ; I a  fel şi în  Melanezia, SWAN
TON, Haida, p. 1 46. în alte Jocuri ele se utilizează ca denumire pen
tru indivizi şi spirite. Ex. ,  la  Tsimshian index de nume propriu, BOAS, 
Tsim. Myth., p. 960. Cf. „numelor de ureche de mare" la Kwaki utl 
pe cl anuri, .Ethn. Kwa., p . . 1 26 1  la 1 275, pentru triburile Awikenoq: 
N aqoatok ş1 Gwase! a. A ex1stait cu sigurantă un obicei intemational . 

Cutia din -' ureche de mare din Bel l a  Kul a  (cutie omamenta
'
tă cu 

cochiHi) este şi ea menţionată şi descrisă ex act în mitul awikenoq ; 
în pl us, ea închide o învelitoare de ureche de mare, şi ambele înglo
bează lumină din soare. Or, numele şefului despre care este vorba 
în mit este Legek, BOAS, lnd. Sag., p. 2 1 8  sq. Acest nume este cel 
al p1 incipa]ul u i  şef tsimshian. Ded ucem deci că mitul a călătorit con
comkent cu obiectuL - într-un mit hai.da,  cel al „Corbului creator", 
soarele pe care-l oferă soţ iei sale este o cochilie de ureche de mare, 
SWANTON, Haida Texts, Jesup, VI, p. 3 1 3 . p. 227. Pentru nume de 
e roi miitologici cu titlua de „abalon" (u re-che de mare), vezi de ex. ,  
Kwa. T., III,  p.  50, 222 etc. 

La ind�genii tlingi1t, acesite scoici sînt asocia.te colţilor de rechin, 
TI. T. M ., p. 1 29 (a s.e com para cu utilizarea dinţilor de oaşalot, cf. mai 
sus, Mel.aneziia). 

Toate aceste triburi mai au în plus şi cultul colierelor de dentalia 
(făcute din cochilii de dimensiuni reduse). V. în particular KRAUSE, 
Tlinkit Indianer, p. 1 8 6 .  Găsim deci, aici. aceleaşi forme de monedă, 
cu a.ce.Ieaşi credinţe �i folosind acel oraşi scopuri c•a în Melanezia 
şi, în general, în Pacific. 

Dive•rsele coc:hiilii er.au, de altfel, obieot al un ui comerţ practicat 
de ru.5 i în timpul. ocupării A'laskăi ; comerţ care se făcea în ambele 
sensuri, din golfu-I Californiei pînă Ia strîmtoarea Behring, SWAN
TON, Haida Texts, Jesup, VI, p. 3 1 3 . 

223 Păt urile ca şi cutiile sînt decorate cu figuri, ele imită chiar 
desenele cutiilor (v. fig. KRAUSE, Tlinkit Indianer, p. 200). Pătu
rile au întotdeauna cev a spiritual în ele, cf. expresiilor (Haida), „cin
gătorile spiritu':ui'' , pături deşirate, SWANTON, Haida, Jesup Exped., 
V. I, ·P· 1 65 ; c.f. p. 174. Unele mantii mitice sîn.t „mantii a�e l umii" : 
(Lilloet), mitul lui Qăls, BOAS, Ind. Sagen, p. 19 şi 20 : (Bellakula), 
„ manrtii din ware", lnd Sagen, p. 260 ; mantii pentru peşti : (Heiltsuq), 
Jnd. Sagen, p. 248, comparaţii de mostre de asemene:a teme, B OAS, 
ibid., p. 309, nr. 1 1 3 .  

Cf. rogojinii vorbitoare, Haida Texts ; MASSET, Jesup Expedition, 
VI, p. 430 şi 432. Cultul pături,J or, al rogoj.ini�or, al pieilor folosite 
dre pit înveolitori pare să fie apropiat de cultul rogojinilor blazonarte din 
Polinezia .  
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grinzile şi st.îlpii decorativi 224 sînt fiinţe. Toate vorbesc : şi 
acoperişul, şi focul, şi sculpturile, şi picturile ; casa magică a 
fost ridicată nu numai de şef 225 împreună cu oamenii lui sau 
cu cei din fratria de vis-a-vis , ci şi de zei şi străbuni ; această 
casă magică e·ste cea care primeşte şi vomită totodată spirite 
şi tineri iniţiaţi. 

Fiecare dintre aceste obiecte preţioas.e 226 posedă, de altfel, 
în sine, virtuţi 227. Obiectul nu este numai semn şi  gaj al 

224 La indigenii Tlingi1t se admite că în casă totul vorbeşte, că 
spifi.tele vorbeoc vaselor şi grinzilor casei, din '.'Temea cînd şi a.cestea 
vmbeau, pentru că si ele VQrbesic, şi că astfel dkrloguri1le se poartă 
între aniima1e1e totemice, între spirite'.le, cfamenii şi l,ucru6le din casă ; 
es.!e un principiu firesc al reaJ.ităţilor tlingit. Ex. ,  SWANTON, Tlingit, 
p. 458, 459. Ca sa ascufaă şi vorbeşte şi la Kwakiutl, Ethn. Kwa., 
p. 1279, 1 . 1 5. 

225 Casa este concepută ca şi cum ar. fi o mobHă. (Se ştie cl'l 
mult timp ea a fost 001I1sideraită a,stfe!l în dreptul german.). Este trans
portată şi ea se lasă tr.anspootată. V. foarte numeroasele mituri a]e 
„casei magice", oonstruită într-o clipă sau, în particular, dărniită de 
un bunic (mituri catalogate de B OAS, Tsim. Mvth., p. 852, 85 3). V. 
exemplele Kwakiut], BOAS, Sec. Soc., p. 376, figurile şi planşele, p. 
376 şi 38 0. 

226 Tot obieote preţioase, magice şi religioase sînt : 1° penele 
de vul tur, identificate adeseia cu ploaia, cu hrana, cu pi,at:ra de cu·arţ, 
sau cu „un bun medicament". Ex ., Tl. T. M., p. 38 3 , p. 128 etc. : 
Haida (MASSET), Haiida Texitis, Jesup, VI, p. 282 : 2° b.astoane şi 
piepteni, T!. T. M . .  p. 385. Haida, SWANTON, Haida. p. 38 : BOAS, 
Kw akiutl Indi·ans, Jesup, V, partea a II-a, p. 455 ; 3° brăţările, ex.,  
tribu] din Lower Friaser, BOAS, lndianische Sagen, p. 36 ; (Kwakiu.tl), 
BOAS, Kwa. Ind. , Jesup, V, II, p. 454. 

227 Tuate aceste obiec·te, inclusiv Hnguriile, farfuriile ş i  obiectele 
din C'l.lpTII au în Hrnba kwakiutl denumirea generică lo!{wa, cuvînt al 
cărui sens precis este tali.<>man, lucru supranaturaL (V. observiaţiile 
făcute de noi despre subiect în lucrarea Orir!ines de la notion de 
monnaie , şi în prefaţă, HUBERT şi MAUSS. Melanges d'histoire 
des Religions.) Noţiunea logwa este similară cele-i de mana. tn speţă, 
din punctul de vedere de c:are ne ocupăm, este „vir,tutea" bogăţiei �i 
a hranei, virtute care creează bogăţie şi hrană. într-un discurs se · 
vorbeşte despre tal isman (logwa) care este „cel ce- a  sporit proprie
flatea", Ethn. Kwa., p. 1 280, 1 .  1 8 .  Un mit povesteşte cum un logwa 
fu „încîntat flă cu.cernască propriet.a tea", iar patru logwa (logwa din 
c-ingărori etc.) o adunară. Unul dintre logwa purta numele „ceea ce 
face să se a·c'llmUileze propriefatea" , Kwa. T., p. 108 .  în realitate, 
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bogăţiei, princ1pm magic şi religios al rangului şi al abunden
ţei 228 • Farfuriile 229 şi lingurile 230 cu care se mănîncă la cere
monii, decorate şi sculptate, blazonate cu totemul clanului sau 
al rangului, sînt obiecte însufleţite. Sînt copiile unor instrumente 
inepuizabile, creatoare de hrană, ţncredinţate strămoşilor de 
către spirite. Sînt presupuse a fi miraculoase. Astfel, obiectele 
se confundă cu cei ce le-au creat, cu spiritele, iar instrumentele 
de mîncat ClL alimentele. Astfel farfuriile kwakiutl şi lingurile 
haida sînt bunuri esenţiale cu o circulaţie foarte strictă, fiind 
rep�rtizate 

-cu grijă între clanuri şi familii conducătoare 23 1 • 

bogăţia aduce bogăţie. Haida spun chiar „proprietatea care te face 
bogat" cu referi.re 'l a  oochiliile de ureche de mare purtate de fete�e 
pubere, SWANTON, Haida, p. 48. 

220 O ma.s.că este numită „cea care obţine hrană".  Cf. „5i voi 
veţi fi bog,aţi în hrană" (mi t nimkish), Kwa. T„ p. 3 6, 1 ,  8. Unul 
dintre cei mai de seamă nobili Kwakiutl poartă titlul de „ceI .::e 
invită", „cel ce dă hrană", „acel ce dă puf de vuiltuir" .  Cf. BOAS, 
Sec. Soc„ p. 4 1 5 . 

Panerele şi cutiile ornamentate cu figuri (de ex. cele utilizate 
la recol.ta de fructe) sînt şi ele magice ; ex. mi.tul haida (MASSET), 
Haida T„ Jesup, VI, p. 404 ; mitul foarte important a:l lui Qăls, cel 
ce înarucişează ştiuca, somonul şi pasărea tunet, un scuipat al 
a.cestei păsări făcînd să fie ump1ut un coş cu frn'.::te. (Tribul din Lower 
Fraser Rive<r, Ind. Sag.,. p.  34 ; mitul echivalent Awikenoq, 5th Rep., 
p. 28, un paner cu numele „nici:oda.tă gol" .  

229 F.aTfurHle erau denumite fiecare după ceea ce era încrus.tat 
pe ea. La KwakiuH pe ele erau reprezentate „mai marii animalelor" .  
Cf. mai sus, p. 1 1 5 .  Una dintre ele avea titl.ul de  „farfuria care rămîne 
plină", BOAS, Kwakiut! Tales (Columbia University), p. 264, 1 .  1 1 . 
La un anumit clan ele sînt logwa ; ele au v10rbj,t unui strămoş, Celui 
ce invită (v.  penuJ:tima notă), spunîndu-i să .!e ia, Kwa. T„ p. 809. 
Cf. mitului lui Kaniqfil1aku, lnd. Sag., p. 1 98 ; c.f. Kwa. T„ seria a II- a, 
J esup, X, p. 205 : cum '<(e.J ce poate preface i�a d at să mănînce 
socrului său (cel ce îl ameţea) fructe dintr-un paner miraculos. 
Acesta s-1a preschimbat în mărăcine, răsărindu-i pe întreg corpul. 

230 V. mai sus. 
231 V. mai sus, ibid. 
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, ,Moneda - faimă' '  232 

Mai ales obiectele din cupru blazonate 233, bunuri funda
mentale pentru potlatch, sînt cele importante pentru credinţă 
şi chiar pentru cult 234• în toate aceste triburi există un mit al 
cuprului ca fiinţă vie 235 • Cuprul, cel puţin la Haida şi Kwa-

232 Expres�a es1'.e împrum uta.tă din l�mba germană „Renommie·rge.Jd",  
fiind priimra diată util iz ată de domnul Krickeberg. Ea descrie foarte exact 
utilizarea acelor scutlllri-paveze, plăci care snît şi monede ş� obiecte de 
paradă purtate de şefi la potlach, �au de cei în folosul cărora era dat 
potlatch-ul. 

233 Oricît ar fi de discutată, producţia obiectel.or de cupru în 
nord-vestul american este încă insuficient cunoscută. Domnul RIVET, 
într-o remarc.abilă lucrare despre prel uorarea meta'elor preţioase în 
societatea preco[umbiană, Journal des A mericanistes, 1 923, a om is inten
ţionat subiec·tul. în or�e caz, se pare că această airtă este anterioar:i 
sosiri·i europenilor Triburile din nord, Tlingit şi Tsimshian c;1uta u,  
exploat·au şi primeau cupru de la Cop per River. Cf. vechi.lor au�ori ş i  
cf. KRAUSE, Tli11/.:it Indianer, p. 1 8 6. Toa.te aces'e triburi vorbesc 
desp'fe „muntele cel uriaş de cupru" ; (Tlingit). Tl. T.M„ p. 1 60 ; 
(Haid.a), SWANTON, Haicfa, Jesup, V, p. 130 ; (Tsimshi'an), Tsim. 
Myth ., p. 299. 

234 Profităm de ocazie pentru a îndrepta o greşeală pe care am 
comis-o în Note sur /'origine de la notion de monnaie. Am confunda t  
Laqa, Laqwa (ambeJe grafii a u  fost folosite d e  domnul Boas) c u  
logwa. Avem drept scuză faptul că p e  atunci domnul Boas scria 
adesea cele două cuvinte în acel.aşi mod. Dar de atunci, a devenit 
clar că unul înseamnă roşu, cupru, celălalt vrîn<l să spună doar 
obieot supranatural, obiect de preţ, talisman etc. Toate obiectele de 
cupru sînt logwa, ceea ce face oa demonstraţia noastră să rămînii 
val.abilă. Dar, în acest caz, cuvîntuJ e, într-un fel, un adjectiv, un 
sinonim. Ex. K wa. 11., III, p. 1 08 ,  două nume de /ogwa ca•re sînt 
obiecte de cupru : „cel bucuros să cuce.rească proprietate" şi „cel ce 
face să se acumuleze proprietaite". Dar nu toate logwa sînt obiecte 
de cupru. 

235 Cuprul este viu ; mina �i muntele de cupru sînt magice, 
pline de „plante de bogăţie", MASSET, Haida Texts, Jes11p, VI, 
p.  68 1 ,  692. Cf. SWANTON, Haida, p. 1 46, alt mit. Cuprul are 
mirosul său (ceea ce este adevărat), Kwa. T„ III, p. 64, 1 .  8. La 
Tsimshian, privilegiul de a munci la pre'. ucrarea cuprului constituie 
subiectul unui important ciclu de legende : mitul lui Tsauda şi Gao, 
Tsim. Myth., p. 306 sq. Pentru catalogul temelor echivalente, v. 
B OAS, Tsim. Myth., p. 856. Cup-rul pare să fi fost personalizat la 
Bellakula, Ind. Sag.,  p.  26 1 ; cf. BOAS, Mytho:ogy of the BelJin Coob 
lndians, Jesup Exp„ I. partea 2, p. 7 1 , în care mitul cuprul ui es•te 
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kiutl, este identificat cu somonul, el însus i  un obiect de cult 236• 
Dar, în afara acestui element de mitologie metafizică şi teh
nică 237, toate obiectele de cupru sînt, fiecare în parte, obiecte 
ale unor credinţe individuale şi speciale. Fiecare obiect de 
cupru mai important din familiile şefilor de clan are numele 

asociat cu mitul oochiliilor de ureche de mare. Mi tul tsimshian al lui 
Tsauda se asociază cu mitul somonului despre care vom vorbi.  

236 Fiind roşu, cuprul se identifică : Soarelui, ex. TI. T.M., rnr. 3 9, 
n. 8 1  ; „focului căzut din cer" (nume al ·unui obiect din cupru), BOAS, 
Tsimshian Texts and Myths, p. 467 ; şi somonu'. ui. Această identi
ficare este dară în special pentru cultul KwakiUJtl al gemenHor, 
fiinţe ale somonului şi cuprului, Ethn. Kwa., p. 685 sq. Secvenţa 
mitică pare următoarea : primăvara, sosirea somonului, soa:rele re
naşte, roşu, cupru. ldentit.a.te·a dintre somon şi cupru este ca
flaoteriStică naţiuniJor nor.dke (v. Catalogul ciclwi.1-0r echiv.a'1ente, 
BOAS, Tsim. Myth., p. 856). Ex. mitul haida din MASSET, Haida T . . 
Jesup, VI, 689, 69 1 ,  1 .  6 sq., n. 1 ; cf. p. 692, mitul nr. 73.  Aici 
găsim un echivaJent · exact al legendei inelului lui Poiicrate : un 
somon care înghite cupru, SIDEGATE (H. T.M., p. 82). La Tlingit 
şi ca urma�e şi .Ia Haida, există un mit al unei fiinţe al cărei nume 
se traduce în engleză prin M ou'1dy-e.nd (nume al somonului) ; v. miitul 
lui Sitka : lanţuri de cupru şi somon i, Tl. T. M., p. 307. Somonul 
într-o cutie devenit om, alită versiune a lui Wrange1, ibid., nr. 5. 
Pentru ech iv alenţe , y. BOAS, Tsim. Myth., p. 857.  Un obiect tsimshian 
are tittul de „cupru care urcă rîul '', aluzie evidentă la somon, B OAS, 
Tsim. Myth ., p. 857. 

Ar fi locul să căutăm ceea ce apropie cultul cuprului de cel 
al cuarţului, v. ·mai sus. Ex. mitul muntelui de cu arţ, Kwa. T., 
seria a II-a, lefup, X, p.  l l  1 .  

De asemenea, poaite fi M1ociat c u  cultul jadul ui, cel puţin l a  Tlingi t : 
Somonllll de j1a<l crure vicwbeşte, Tl. T.M., p. 5. O piait1ră din jad vor
beşte şi dă nume, SITKA, Tl. T.M., p. 4 1 6. 1n fine, să amintim şi 
cultul cochiliilor şi asocierea lui cu miitul cuprului. 

237 Am văzut că famma � ui Tsauda, la Tsimsihiian, pare să fie 
familia fondatoare sau cea deţinătoare a secretelor cuprului. Iar 
mitul (Kwakiutil) al familiei princiiare Dzaw.adaenoqu pare să fie de 
acelaşi gen. El alătură pe Laqwagila - cel ce produce cuprul - lui 
QomqomgUa, Bogatul şi Qomoqo�, Bogata, cea oare face obiecte.Ie din 
cupru care au cîte un nume" se �  spune în discursurile Kwakiutl. BOAS, 
albă (soarele), copil al păsării-tunet, pasăre care miroase cuprul -:;i 
se transformă în femeie, cea care naşte gemenii care simt cuprul după 
miros, Kwa. T., Ul, p. 61 la 67. 
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său 238, individualitatea şi valoarea sa proprie 239, în adevăratul 
înţeles al cuvîntului, valoarea magică şi economică, permanentă, 
perpetuată sub vicisitudinile transmiterii sau chiar distrugerii 
parţiale sau totale în cadrul potlatch-ului 240• 

238 Fieoare obiect are un nume al său. „Obiectele cele mari din 
cu.pru care aiu cite un nume" se spune în discursurile Kwakiutl, BOAS, 
Sec. Soc., p. p. 348, 3 49, 3 50. Lista acestor nume, din nefericire 
fă ră  indicarea clanului prop.<iertar permanent, în ibid., p. 3 44. Sîntem 
infmmaţi destul de bine despre nurrele obiecte•lor mari din cupru i·a 
Kwakiutl. Aces.te nume dovedesc cultele şi oredinţeile cărora le sînt 
ataşate. Un obiect se intitulează „Luna" (tribul Nisqa), Ethn. Kwa., 
p. 856. Altele au numele spiriitului pe care îl încame0ază, spirit care 
le-.a dărn�t. Ex. Dz.onoqoa, Ethn. Kwa. ,  p. 1 42 1 ; le reproduc chiar 
figura. Alte obiecte poartă nume:e spiritelor ce au întemefo.t toteme : 
de ex. „faţă de castor" , Ethn. Kwa., p. 1 427 ; „leu de mare" ,  ibid. , 
p. 894. Une�e Illllme :faic simplă aluzie la formă ; de ex. ,„obie�t în T" ; 
sau se numesc simplu „Marele obieot" , ibid., p. 1 289. „Obiectul care 
cîntă", ibid., p. 962 (în acel aşi timp nume de 'Şef). Altele fac aluzie 
la potlatch-u l  pe care îl înciarnează şi îi acumule.a:ză va'oarea. Numele 
lui Maxtoselem (obiect) este „cel de care celorliaiţi le este ruşine". 
Cf. Kwa. T„ III, p.  452, n. 1 : „ le este ruşine de datorii " (datorii : 
gagim). Alit nume : „caUJtă-gîke1ava" , Ethn. Kwa., p. 893, 1 0126 e�c. 

Desipre numele obiieotel.or din cupru la indienii tlingit, v. 
SWANTON, Tlingit, p. 42 1 ,  405. Majoritatea acestor nume sînt tote
mice. Pentru numele obiectelor haida şi tsimshian, nu cun:a-c:.ştem 
decît pe cele ce au ace.laşi nume ca a1 şefilor siau p:ioprietarilor. 

239 Valoarea obiectelor de cupru la Tângit se schimbă după
· 

înălţimea lor şi se măsoară în numărul sclavilor, Tl. T.M., p. 3 3 7, 
26-0, p. 1 3 1  (Sitka şi Skidegiate etc., Tsims.hi.an), Ta•te în BOAS, 
Tsim. Myt h., ip. 540 ; c.f. ibid., p. 436. Principi u echiV'ailent : (Haida), 
SWANTON, flaida, p. 146. 

Domnul Boas a stud�at modul în care fiecare obiect î � i  creşte 
valoarea prin potlatch- uri succesive : de exemplu, vafoarea mal ă pentru 
un vi2s Lesax afayo eria în 1 909- 1 9 1 0 : 9 OOO de p3turi de lină a 4 
do! ari fiecare, 50 de bărci , 6 OOO pături cu nasturi, 260 brăţări de 
a·rgint, 60 de aur, 7-0 perechi de cercei din aur, 40 maşini de cusut, 
25 fonogmfe, 50 de măşti ; şi crailllicu l via spune : „Voi da aceste 
mărunţişuri pentrn prinţul Laqwagila." Ethn. Kwa., p. 1 352 ; cf. 
ibid., 1 .  28, în oare obiectul de cupru este comparat cu un „corp 
de haJleină". 

240 Despre princ�piul dis•t.rugerii v. mai sus. �otuşi distrugerea 
obiectelor din cupru a.re un caracter spe.cific Ja Kwakiutl, distrugerea 
se face pe bucăţi, cî te un sfertt 1a fiecare potlatch . înwrcarea de a recu
ceri vreunul la uriul din următoaireile .potJa.tch-uri efla un act de onoare, 
urmînd ca . -aces.�ea să fie reunite pî-nă la completarea obiectului .  · unui 
asemenea obiect îi creşte valoarea, BOAS, Sec. Soc., p. 334.  
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Ele mai au o virtute : aceea de a atrage şi alte obiecte 
din cupru, tot aşa cum bogăţia atrage bogăţie, sau cum dem
nităţile antrenează onorurile, posesiunea spiritelor şi alian
ţele favorabile 241 , şi rec iproc . Trăind, au o mişcare 
autonomă 242, antrenînd alte obiecte 243• La Kwakiutl, unul 
dintre aceste ele 244 se numeşte „cel ce antrenează", for
mula descriind cum se ·adună obiectele •. de cupru în jurul lui, 

ln orice oaz, a le „C-01I1suma" şi „a le sparge" înseamnă să le 
omori, Ethn. Kwa., p. 1 285, 1. 8 şi 9. Expresia comună este „ să le 
arunci în mare" şi este uzua1lă şi la Tl,ingit, 11.J. T.M., p. 63 ; p. 399, 
cîntul 43. Da.că nu se îne·acă sau nu eşuează, dacă nu mor, atunci 
sînt false, fiind din lemn, deci plutesic. (Povesitea unui potLaitch 
Tsimshlan-Haida, Tsim. Myth., p. 3 69). O dată sparte, înseamnă „că 
au mmiot pe plajă" (Kwakiutl), BOAS, Sec. Soc„ p. 564 şi n. 5. 

241 Se pare că IT1a Kwakiutl existau două tipuri de obiecte de 
cupru : cele foarte importante ce nu puteau fi înstrămate de familie, 
neipwtînd fi sparte şi refăc'lllte, şi cele care cliirou1ia.u intaate, avînd o 
valoare mai mică şi mmîndu-le pe primele asemenea unui sateHt. 
Ex. BOAS, Sec. Soc., p. 564, 579. Posesiunea .asupra acestor obiecte 
seoundare corespunde, la Kwakiutl, .posesiunii titlurilor nobiliare şi a 
rangurilor de ordin doi împreună cu ·care ci.riculau de la şef la şef, 
de fa f.amiiie fa familie, intre generaţ ii şi sexe. ntlluri1e irnportiante şi 
obiecte·le mari de cupru se pare că rămineau fixe în interiorul cl·anu
ri lor şi triburidor. Ar fi fost şi di.ficil să fie altfeil. 

242 Un mit haida referitor la potlatch-ul dat de şe.ful Haya rela
tează cum un asemenea obiect cînta : „Acest luCifU este foarte rău. 
Opreşte-te Gomsiwa (mune de oraş şi de erou) ; în jurull acestui mic 
obiect sînt multe alte obiecte din cupru. " Haida Texts, Jesup, VI, 
p. 760. Este vorba despre „oo obiect mic de cupru" caire devine mare 
prin dl însuşi, în jurUll lui adunîndu-se altele. Cf. mai sus obieotul
somon. 

243 lntr-un · ctntec de copii, Ethn. Kwa., p. 1 3 1 2, 1 .  3, 1. 14, 
„obiectele de oupru cu nume importante de şefi de triburi se vor 
aduna în jurul său" . Se consideră că obieoteile oad „cu de la sine 
putere în casa şefului" (nume de şef haida, SWANTON, Haida, p. 274, 
E). Ele „se întîlnesc în oasă" ,  sînt „lucruri plate ce se reîntHnesc", 
Ethn. Kwa., p. 701 .  

Mitllll „Celui c e  aduce obiecte de cupru" în mitul „Celui ce 
invită" (Qoexsot'enox), Kwa. T„ III, p. 248, 1 .  25, 1. 26. Aceiaşi 
obiect este numit „cel ce adoce proprietatea", BOAS, Sec. Soc., p. 415. 
Cîntecul secret a1 nObilului care poairtă tiitlul „Cel ce invită" este : 

«Numele meu va fi „proprietaitea ce se îndreaptă către mine" , 
din cauza celui ce aduce obiecte din cupru. 

-
Obiectele din cupru se îndreaptă către mine din caUZJa cel.ui ce 
ad'Ulce obiecte din oupru.» 

Te:xitul kw.akiutll spune ex·act „aqwagila", „cel ce face obiecte din 
cupru" şi nu doar „cel ce aduce obiecte din cupru". 
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în acelaşi timp numele proprietarului său fiind „proprietate ce 
se scurge către mine" . Un alt nume frecvent al obie.ctului este 
„cel ce aduce proprietate". La Haida, la Tlingit, obiectele din 
cupru constituie „fortăreaţa" ce înconjoară prinţJesa ce le 
aduce 245_ ; de altfel, şeful care le posedă 246 devine de neînvins. 
Sînt luC['Urile plate 247 din casă. Deseori mitul le confundă pe 
toate : spirite care dăruiesc obieote de cupru 248, proprietarii aces
tor obiecte şi obiectele înseşi 249• ImposibiJ să deosebim în ce 

245 Ex. intr-un discurs de podatch illlingit, Tl. T.M., p. 379 ; 
(Tsimshi.an) obiwtul. esite un „scrut", Tsim. Myth., p. 386.  

2-46 lntr-un discurs referitor la donarea obiectelor de cupru In 
cinstea firului proaspăt in!iţiat, "obiectele da.te sfo1t O «Mmură», O 
armură a proprietăţii, BOAS, Sec. Soc., p. 557 (ailuzie la obiectele 
ce atîrnă la gît). Titlul tînărului este Yaqois „cel ce poartă pro
prietatea". 

247 Un rituaJ important, desfăşurat în perioada de ol,aiustriare a 
prinţeBelor pubere Kwakiutl, arată foarte bine aceste credinţe :  ele 
poartă obiecte de cupru şi cochilii de ureche de mare şi, în aceste 
oliipe Îlau numele OJbiiectelor de cupru, ale „luorurilor plate şi di
vine din oa.să" . Se spune atunci că împroonă cu soţ!ii lor vor avea 

lesne obiecte de cupru", Ethn. Kwa., p. 70 1 .  „Obiectele din casă" esite 
nwncle surorii un1Ui erou awikenoq, K wa T., HI, p. 430. Cîntecul 
uneia diniire fiicele nobile Kwakiwti , prevesitJ.ind un foi. de swayamvara 
(ailegerea soţului la hinduşi), aparţine probabfil areluÎlaşi ritu.al şi se 
exprimă a:st:ifel : "Stlau aşezată pe obiecteile de cupru. Mama îmi ţese 
centu11a pentru cind voi avea «·�airfuiriiile din casă» etc.". Ethn. Kwa., 
p. 1 3 14. 

248 Adesea obiectele sînt identice spiirÎltefor. Este binecunoscuta 
temă a scutului şi blazonului heraldic îilSIUlflleţiit. Identitatea dintre 

obiect „Dzonoqoa şi Qominoqa", Ethn. Kwa., p. 1 421,  860. Obiec

tele din cwpru fil[]Jt ,anima�e totemÎ!Ce, BOAS, Tsim - My,th., p. 460. 
In ·a:Lte cazuri 111nt doar atr�butele unor aniimaile mitice. „CeI1bul-fopătar 
de cupru" ş!i „coarnele !iiale ramificate de cupru" joacă un anwne rol 
in sărbătorile de vară Kwakiutll, BOAS, Sec. Soc., p. 630, 63 1 ; cf. 
p. 729 : „Măreţia coi:ip'Ullui său" (il:iterar, bogăţ,iJa de pe corpul său). 
Indigenii Tsimshian consiideră obiectele de cuipru oa fiind „părui 
spi.Pitel!.or", BOAS, Sec. Soo., p. 326- ; ca „excremente ale spiritelor" 
(caJtiailiog de teme în BOAS, Tsim. My th., p. 837) ; gheare de vidră 
de uscat, ibid., p. 563.  Obiootele de oupru sîlflit foJ:osiite de spirite 
I� potlliatcb-uriile pe care le oferă între ei, Tsim. Myth ., p. 285 ; TI. T.M., 
p. 5 1 .  Obieatelle „le fac plăcere" . Pellltru comparaţie, v. BOAS, Tsim. 
Myth., p. 846 ; v. mai sus p. 56. 

249 C1ntecul lui Neqapenkem (Faţa lui Zece-roţi) : „S1nt o piesă 
de cupru, iar şefii triburil,or s1nt obieote sfă.rlmate de cupru." BOAS, 
Sec. Soc., p. 482 ; cf. p. 667, pentru text şi pentru o traducere 
literară. 
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cons.tă forţa unui sipmt ori cea a bogăţiei altuia : obiectul 
de cupru vorbeşte, mormăie nemulţumit 250 ; el cere să fie 
oferit în dar, distrus, este învelit în cuverturi pentru a-i fi cald, 
aşa după cum şeful este înmormîntat în cuverturile pe care tre
buia să le distribuie 251 . 

Dar, pe de altă parte, o dată ca bunurile 252, se transmit 
şi bogăţiile şi norocul. Posesorul iniţial de asemenea obiecte 
din cupru (sau posesorul de talismane) dă ceva din propriul său 
spirit şi din ·spiritele ajutătoare, ele însde mijloace de a cuceri -
obiecte din cupru, bogăţii , rang, suflete ; toate acestea sint, de 
altfel, echivalente. ' De fapt, luînd în considerare atît obiectele 

250 Dandailiayu, obie6tul caire „bombăne nemulţllililit în oasă" pentru 
a fi dat, BOAS, Sec. Soc., p. 622 (discurs) . Maxtoslem, oibiectui „care 
plînge că nu es.te spart". Păturile cu oare este învelit „îi ţin de caild", 
BOAS, Sec. Soc., p. 572. Ne reamintim că el se numeşte „cel de care 
le este ruşine cefolfl.aJ,te obiec.tre să-l privească". Un alt obiect de 
cupru ia parte la potlatoh şi „îi este ruş.ine" , Ethn. K wa., p. 882, 1, 32. 

Un obiect haida (MASSET), H.a.ida Texts, Jesup, VI, p. 689, 
proprieta�e a u:nui şef supranumit „Cel a cărui propriebate produce 
zgomot", cîntă după ce a fost Sipa:rt : „Voi putrezi aici, eu am antrenat 
pe mulţi" (în moaine, dm cauza pot:Iiatch-uriilor). 

251 Cele două rituaJuri ale donatorului şi primiitoruJui înmor
mintaţi sub grămezei de pături sau păşind pe ele sînt echivalente : 
într-un caz eşti superior, în celăl1ail<t inferior propriei averi. 

252 Observaţie generală. Cunoaştem desitul de bine cum şi de ce 
se transmit bunuri'le la indienii nord-ves:t amerioani, în cursul ceiremo
niilor, al oheltuieUlor şi distrugerilor. Dar sîntem încă prost infor
maţi :asupra formei pe care o ia actul tradiţiei unor obiecte, în 
ptartÎCIU!1ar ' cele de cupru. Această problemă va trebui. să fie 
obieotuil unei anchete. Puţinu1l pe care-l ş.tim esite extrem de inite
resiant şi denotă cu si.gwanţă legătura proprietăţii cu proprietarii. 
Nu numai ceea ce coresipunde cedării unui obiect se numeşte „a pune 
obiectul de cupru I.a umbra numefoi" cuiv:a i1ar achiziţiona.rea lui se 
numeşte „a da greutate" noului proprietar (Kwakiutl), BOAS, Sec. Soc., 
p. 349 ; nu numai că la haiida atunci cînd se cwnpără un teren este 
riâioa,t un obiect de cupru, Haid{l) T.M., p. 86 ; dar obiectul · de cupru 
seirveşte ca instrument de percuţie, ca şi fa romani : cei căror:a li se dă 
sînt loviţii cu ell ; rituafol esite aitesitJait îrntx-o pove&te (Skidegate), ibid., 
p. 432. In acest caz, _luorurile atinse cu un obiec.t de cupru sînt anexate 
şi sânit ucise de acesta ; esite un ritual de „pace" <lm şi un „dar". 

Indienii Kwak.iutl păs.trează amintirea unui ritual de transmitere 
de bunuri caire se regăseşte şi la eschimoşi (un mit din BOAS, Sec. Soc., 
p. '284 şi 385 ; af. 677, 1. 10) : eroul muşcă din tot ce primeşte. 
Un mi.t haida descrie cum linge femeia-şoarece tot ceea ce dă, Haida 
Texts, Jesup, VI, p. 1 9 1 .  
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de cupru cît şi celelalte forme permanente de bogăţii, ce sînt 
în egală măsură obiecte de tezaur şi de potlatch (măşti, talis
mane etc.) , constatăm că toate se confnudă cu modul lor de 
întrebuinţare şi cu efectul pe care îl produc 253• Prin intermediul 
lor se obţin rangurile ; obţinînd bogăţi·a se va obţine şi spiritul ; 
iar acesta, la rîndul lui, posedă eroul învingător de obstacole ; 
acesta cere plata pentru transele sale şamanice, pentru dansurile 
rituale, pentru serviciile guvernă.fii sale. Totul se leagă şi se 
confundă ; lucrurile au personalitate, iar personalităţile fac 
parte oarecum dintre permanenţele clanului. Titluri, talismane, 
obiecte din cupru şi spiritele şefilor sînt omonime şi sinonime 254, 
au aceeaşi natură şi funcţie. Circulaţia bunurilor o urmează 
pe cea a bărbaţilor, a femeilor şi copiilor, a oaspeţilor, a ritu
alurilor, ceremoniilor şi dansurilor, chiar pe cea a glumelor şi 

253 Intr-o ceremonie de nuntă (spargerea simbolică a toiagului) 
se cintă : 

11 Voi sosi şi voi face bucăţi muntele Qatsai. II voi face pietre 
pentru foc. 
Din partea şefilor cei mari, bogăţiile tocmai se scurg către el . 
Bogăţi�le 1ocmai se scurg către el din toate părţile ; 
Toţi şefii cei mruri doresc protecţia pe care el o oferă." 

254 Ele sî.nt de 1ahfel identice, ce·l puţin la Kwaildutil. Unii nobili 
sint identifioaţi cu potlaitch-ul .pe care îl dau. Titlul cd mai impor
tant 00. celui mai important şef este Maxwa, care înseamnă „mare 
potlatch", Ethn. Kwa., p. 972, 976, 805. Cf., în acel.aşi clan, „cel. ce 
oferă potlatch" etc. Intr-un a.Jt ·trib, al aceleiia.şi naţiuni, la Dzawa
deenoxu, unui! din rtiitluri1le principale este „Pol.as".  v. Kwa T., III, 
p. 43 pentru genealogie. Şeful prindpail de la Heiil1tsuq se află în 
relaţie cu spiritul „Qominciaqa", „Hoga.ita", şi se nlllllleşte „cel 
ce face bogăţii" , ibid., p. 427, 424. Priinţii Qaqtsenoqu au 11oume 
de vară", adică IIllllme de clanuri ce desemnează exclusiv „.proprie
tăţi", nume „yaq" : „proprietia.it:e pe trup", „mare propziieitiateu, „de
ţinăto:rtl de proprietate", „locuii proprietăţ ii" , Kwa. T., III, p. 1 9 1  ; 
cf. p. 187, 1. 14. Un aJt trib Kwakiutl, tribuil Naqoatoq, dă 
şefilor titlui! de „Maxwa" şi „ Y.axlem", potliaitoh şi proprietare ; acest 
nwne figuirează în mituii „,Corpurilor de piatră" (Of. „Oooste de .pi.atră", 
fiul Furtunii, Haiid1a). Spiritul îi spune : „Numele tău va fi Proprie
tate, Yax!lem", Kwa. T., III, p. 2 1 5, 1 .  39 .  

La fel, un şef haida se  numeşte : „cel ce nu poait:e fi  cumpărat" 
(obiectul de cupru pe oare riv1ailuil. nu-l poait:e cumpăra), SWANTON, 
Haida, p. 294, XVI, I. Acelaşi şef se mai numeşte „Toate J.a un 
loc" ,  adică „aduniare pentru potlaitch", ibid., nr. 4. Cf. mai sus titlul 
» Proprie tă ţii din casă" .  
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injuriilor. De fapt, este o aceeaşi circulaţie. Dacă lucrurile sînt 
date şi înapoiate, asta se întîmplă deoarece se dă şi se retur
nează „semne de respect" adică „formule de politeţe".  Şi de 
asemenea, se dă pentru că fiecare - el şi bunurile lui - este 
dator celorlalţi. 

Prima concluzie 

Am găsit, deci, la patru grupuri importante de populaţii : 
mai întîi potlatch-ul în două s au trei grupuri ; apoi raţiunea 
principală şi forma lui normală ; dincolo de acestea, în toate 
grupurile, forma arhaică a schimbului : darul oferit şi întoar
cerea darului primit. în plus, am identificat circulaţia bunu
rilor din aceste societăţi cu circulaţia drepturilor şi a per
soanelor. Am putea să ne oprim aici. Nenumăratele aspecte 
importante precum şi dezvoltarea lor ne îndreptăţesc pe de
plin să ne închipuim acel mod de organizare care a fost specific 
unei mari părţi a omeniri1i , pentru o îndelungată perioadă de 
tranziţie, şi care mai exiSltă şi în alte părţi decît cele descrise. 
Putem să ne dăm seama că principiul schimbului de daruri a 
fos.t cel specific societaţilor ce au depăşit faza „prestaţiilor 
totale (de la clan la clan, de la famHie la famiilie) fără să 
ajungă la contractul pur individual, la piaţa pe care rulează 
banul, la vînzarea propriu-zisă şi, mai ales, la noţiunea de preţ 
estimat î!l monedă. 
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CAPITOLUL III 

Prezenţe ale acestor principii în 

drepturile �i economiile vechi 

Toate datele de mai sus au fost culese în domeniul pe care-l 
numim al etnografiei. Mai mult, ele au fost localizate în so
cietăţi care populează ţărmul Pacificului 1 •  De obicei, ele sînt 
utilizate cu caracter de curiozitate sau, la nevoie, de compa
raţie, pentru a vedea în ce măsură societatea noastră se înde
părtează sau se apropie de genul de instituţii pe care le 
numim „primitive".  

Totuşi, datele au o valoare sociologică, deoarece ne permit 
să înţelegem un moment al evoluţiei sociale. Mai mult : ele 
sînt importante pentru istoria socială. Sînt instituţii care au fa
cilitat tranziţia către sistemele noastre juridice şi economice, 
şi pot ajuta la explicarea din punct de vedere istoric a propri
ilor noastre societăţi. Morala şi practica schimburilor utilizate 
de societăţile care ne-au precedat mai pă,strează mărturii, mai 
mult sau mai puţin importante, ale pricipiilor pe care le-am 
analizat. Credem că vom putea demonstra că, de fapt, dreptul 
şi economia noastră s-au născut din instituţii similare prece
dente 2• 

Trăim în societăţi care fac o distincţie netă (opoziţia fiind 
astăzi criticată de juriştii înşişi) între drepturile reale şi cele 
personale, între indivizi şi bunuri. Această separaţie este fun
damentală : ea constituie chiar condiţia unei părţi a sistemului 
nostru de proprietate, înstrăinare şi schimb. Or, pentru drep
tul pe care l�am studiat, ea este străină. De asemenea, civili-

1 Evidoo.t, ştim că ele au şi o altă dezvo: t:ire şi doar în mod 
pravi:wr.iiu se opreşte aici cercetarea. 

2 MeiJlet şi Henri Uvy-Bruhl, c.a şi regretatul Huvelin, ne-au dat 
sfaturi preţioase pentru paragrafol ce urmează. 
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zaţiile noastre, începînd cu cele semită, greacă şi romană, fac 
o distincţie netă între obligaţia şi prestaţia non-gratuită, pe de 
o parte, şi dar, pe de alta. Dar nu sfat oare aceste distincţii 

de dată mai recentă în cadrul dreptului marilor civilizaţii ? 
N-au trecut ele printr-o fază anterioară, în care nu exista 
această mentalitate rece şi calculată ? N-'!_u practicat chiar aceste 
obiceiuri ale schimbului de daruri, obiceiuri în care oamenii şi 
bunurile se contopesc ? Analiza cîtorva trăsături ale sistemelor 
de drept indo-europene ne va permite să arătăm că şi acestea 
au traversat, ele-' însele, asemenea avatar. Vom găsi vestigii la 
Roma, iar în India şi Germania, vom vedea asemenea drep
turi, viguroase încă, funcţionînd pînă la o dată relativ recentă. 

I 

Drept personal şi drept real 

(Dreptul roman timpuriu) 

Apropierea dintre sistemele de drept arhaic şi dreptul ro
man de dinaintea epocii, relativ timpurii, în care acesta a pă
truns în �storie 3, şi dreptul general din epoca în care 4 istoria 
1-a consemnat ca atare, este în măsură să ne clarifice asupra 
celor două din unnă. In particular, asemenea analiză ne va 
permite să punem din nou în discuţie una din problemele cele 

3 Cunoaştem că, excepţie făcînd ipotetica recoilSltituire a celor 
Doui!sprezece Table, şi unele itexte de lege .păstrate pe inscripţii, avem 
surse foarte sărace pentru tot ceea ce se referă la primele patru secole 
ale dreptului roman. Totuşi, nu vom adopta poziţia thipercritică a 
domnului LAMBERT, Istori·a tradiţională . a celor Douăsprez.ece Table 
(Melanges Appleton) 1906. Trebuie să convenim însă că o mare parte 
din teoria romaniştilor, şi chiar gin teoria istoricilor antichităţii ro
ma.ne, treibuiesic tmtlaite dire·pt i.poteze. Nu ne putem permite să mai 
·adăugăm una pe listă. 

4 Despre dreptul germanic, ve�i mai depa.rte. 
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mai controversate din istoria dreptului, şi anume teoria lui 
nexum 5• 

Huvelin, într-o lucrare ce a clarificat problema 6, a apro
piat nexum de germanul wadium, şi, în general, de „gajurile 
suplimentare" (Togo, Caucaz etc.) oferite cu prilejul unui con
tract ; apoi l-a pus în legătură cu magia şi cu puterea ce o 
conferă celuilalt orice lucru venit în contact cu contractantul. 
Dar, această ultimă explicaţie nu are valoare decît în unele 
cazuri. Sancţiunea magică este doar posibilă, ea fiind doar o 
consecinţă a naturii şi a caracterului spiritual al unui lucru oferit. 
Mai întîi, gajul suplimentar şi, în particular, wadium la ger
mani 7, constituie mai mult decît un schimb de gajuri vitale 
destinate unei posibile luări în posesie de tip magic. Lucrul lăsat 
în gaj , de obicei nu are valoare : de exemplu, schimbul de beţe, 
stips în stipulaţia dreptului roman 8 şi festuca notata în stipu-

5 Despre nexum, vezi HUVELIN, Nexum, în Dict. des Ant. ; Magie 
şi drept individual (Annee, X), şi analizelle şi discuţiile &ale în Annee 
Sociologique, VII, p. 472 sq. ; IX, 412 sq. ; XI, p. 442 sq. ; XII , p. 
482 sq. ; DAVY, Foi juree, p. 1 35 ; pentru bibliografi.a şi teoria roma
niştilor, vezi GIRARD, Manual elementar de drept roman, ed. 7,  p. 3 54. 

Huvelin şi Girard ni se par foarte aproape <le adevăr din toate 
punctele de vedere. La teoria lui Huvelin .propunem un singur com
plement şi o obiecţie. „Cl auza de injurie" (Magie et Droit ind., p. 28, 
cf. Injuria, Mel. Appleton), după noi,  nu este numai magică, ci şi un 
caz clar, un veSltigiu al vechiului drept al potllatch-ului. Faptul că 
unul este debitor şi celălalt crediitor, dă celui superior posibilitatea de 
a-şi ofellSla adversiaruJ., cel ce îi este obligait. De aici, o serie cooside
mbiilă de relaţii asupra. cărora aitră.geam aitenţi1a în acel Annee Sociolo
gique, referitoare la Joking relationships, La „patemităţile glume" în 
particular Winnebago (Sioux). 

6. Huvelin, Magie e1 Droit individuelle, Annee, X. 

7 Vezi mai departe pag. 1 64. Despre wadiatio, vezi DA VY, Annee, 
XII, p. 522-523 . 

8 Această interpretare pentru cuvîntul stips are la bază cea a lui 
Isidore de Sevil11a, vezi p. 24, 30.  Vezi HUVELIN, Stiips, stipulatio etc. 
(Melanges Fadda), 1 9-06. GIRARD, Manuel, pag. 507, n. 4, după 
Savigny, opune texte'.ie luă. V1ariro şi Fest'US acestei initeripretări figurate 
pur şi simplu. Da,r Festus, după ce într-adevăr, a spus „stipulus" , „fir
mus", într-o frază, din nefericire, parţial distrusă, vorbeşte de un 
„[„. ?] defixus", poate beţe plantate în pămînt (d. aruncarea băţului 
cu prilejul vînzării pămîntului în contractele din epoca lui Hamurapi, 
în Babilon, vezi CUQ, Studii asupra contractelor etc., Nouvelle Re vue 
historique du Droit, 1 9 10, p. 467). 
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laţia germană ; chiar arvunele 9 de origine semită, constituie 
mai mult decît avansuri, fiind, mai des, reziduuri arhaice ale 
darului obligatoriu şi reciproc ; prin ele se realizează angajamen
tul între contractanţi. Şi de aceea, schimburile suplimentare 
imaginează acel du-te-vino al sufletelor şi lucrurilor ce se con
fundă între ele 1 0• Nexum-ul, ca legătură legitimă, îşi are ori
ginea a tît în lucruri cît şi în oameni. 

9 Vezi HUVELIN, loc. cit., in Annee Sociologique, X, p. 33 .  
io Nu ne vom amesteca î n  discuţiile romaniştilor ; adăugăm doar 

cîteva observaţii celor făcute de Huvelin şi Girard referitoare la 
nexum. 1° .Cuvîntul provine din nectare şi, referitor la acest ultim ter
men, Fesitus (ad verb. ; cf. s.v. obnectere) a pă:stmt U11JUJI din rarefo do
ou:m.e!llite pontiif:icaile oare ne-au parvenLt : Napuros stramentis necito. 
Documentul face evident aluzie la interdicţia proprie.tăţii, indica.Jtă de 
nodurile de paie. Deci lucrul transmis (tradita) era însemnat şi legat, 
sosind la accipiens purtînd aceas1ă legătură. Putea să-l lege deci. 
2°. Individul devenit nexus, este primitorul (accipiens). Or, formula 
ceremonială pentru nexum îl presupune emptus, cumpărat, în limbaj 
uzual. Dar (vezi mai departe) emptus înseamnă într-adevăr acceptus. 
Individul care a primit un obiect este el însuşi mai mult decît cum
păriait, este acceptat deoarece, odartă cu obiectul el a primÎlt şi un 
lingou de aramă. Se poortă discuţii pentru 1a şti dacă în acest act 
este damnatio, mancipatio, etc. (GIRARD, Man. ,  p. 503). Fără a ne 
pronunţa în această problemă în favoarea vreunei părţi, credem că 
toţi aceş•ti termeni sînt sinonimi, cf. expresiei nexo mancipioque şi 
emit mancipioque accepit de pe inscripţii, (vînzmrea sdavilor). Şi ni
mic nu e mai simplit decît această sinonimie, deoarece chiar faptul 
de a accepta ceva de la cineva ne obligă : damnatus, emptus, nexus. 
3°.  Mi Ee pare că romaniştii, chiar şi Huvelin, n-au da1 atenţie sufi
cientă I.a · un detaliu al nexum-ului : destinaţia lingoului de aramă, 
aes nexum, atit de discutat de Festus (ad verb. nexum). Acest lingou, 
pe .timpul1 ceremonialului nexum, se 1ransmite de la tradens la acci
piens. Dar, credem, atllillci cînd ool din urmă se el1iberează, nu numai că 
îndeplineşte prestaţiia promisă, livrează marfa sau plăteşte preţul, dar, 
cu aceeaşi balanţă şi în prezenţa aceloraşi martori, el returnează acel 
aes celui ce a vîndut sau a împrumutat etc. ; iar acesita U cumpără, 
adică îl primeşte la rîndul lui. Acest ritual de solutio al nexum-ului 
este descris perfect de GAIUS, III, 1 7  4 (1tex,tul este .reconstituit ; adop.tăm 
lecţia primi.tă de GIRARD, cf. Manuel, p. 501 ,  n. ; cf. ibid., 75 1). La 
o vî11Z1are cu plata pe loc, ceJe două aote se petrec, oa să zicem aşa, con
comitent, sau la intervale foarte scurte, simbolul dublu apărînd mai 
puţin <lecit în cazul vînzării pe termen sau a.I unui împrumut solemn ; 
din acest motiv jocul dublu nu a fost sesizat. Totuşi, el funcţionează. 
Dacă interpretarea noastră este exactă, în - afară de nexum ce provine 
din ceremonii, în .afară de nexum ce provine din Uucruri, există un alt 

nexum ce provine din lingoul dat �i primit de ambele părţi, cîntări.t 
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Chiar şi din punct de vedere formal, importanţa acestor lu
cruri poate fi demonstrată. In dreptul roman civil, tradiţia bu
nurilor - cele esenţiale fiind sclavii şi vitele, iar mai tîrziu 
păminturile şi clădirile - nu avea nimic comun, srimplu sau 
profan. întotdeauna tradiţia este solemnă �i reciprocă 1 1  ; ea 
se desfă·şoară în grup : cei cinci martori, cel puţin prieteni, şi 
„mînuitorul balanţei". In tir adiţia aceasta intervin consideraţii 
străine de conceptele noastre moderne, pur juridice sau pur 
economice. Un nexum asa cum este el stabilit, abundă de 
reprezentări religioase, după cum bine a observat Huvelin, 
doar că le-a considerat într-o prea mare măsură ca fiind ex
clusiv magice. 

Desigur, nexum-ul, cel mai vechi contract al dreptului ro
man, se detaşează de fondul contractelor colective şi, de ase
menea, de sistemul antic al darurilor care obligă. Preistoria sis
temului roman rle obligaţii nici nu va fi scrisă poate vreodată 
cu certitudine. Putem, totuşi, să indicăm, cred, în ce direcţie 
s-ar putea investiga. 

Există, cu siguranţă, o legătură în lucruri, în plus faţă de 
cele magice şi religioase, legăturile cuvintelor şi gesturilor for
malismului juridic. 

Această legătură este încă marcată de cîţiva termeni foarte 
vechi ai dreptului latin şi al popoarelor italice. Etimologia unora 
dintre aceşti termeni pare să încline în acest sens. Ceea ce 
urmează poate con�titui o ipoteză. 

cu aceeaşi b alanţă, liane tibi libram pr�mam postremamque, de către 
cei doi contractanţi, legaţi astfel rinei pe rînid. 4°. De alitfeil, să 
presupunem pentru un moment că am putea să ne reprezentăm un 
contract roman înainte de moneda din bronz, şi chiar înaintea 'l in.goului 
cintăriJt, sau înainte chiar de bucaita de airamă turnaită, aes /fatum, re
prezentînd o vacă (ştim că primele monede romane au fost bătute 
de gentes, şi reprezentau vitele, fiind, fără tndoială, titluri ce angajau 
animalele aces·tor gentes). Să presupunem o vînzare în care preţul e plă
tit în vite adevărate sau figur.aite. Ajunge să ţinem cont că livrarea 
acestor animale-preţ, sau a reprezentării acestora, apropie pe conttac
tanţi şi, în particular, pe vînzător de cumpărător ; ca la o vinzare 
sau ca la orice cedare de turme, cel ce cumpără sau ultimul posesor 
rămîne, cel puţin un timp (vicii redibitorii etc.) în legătură cu vtn
zătorul sau po5esorul precedent (vezi mai departe caracteristicele drep
tufoi hindus şi aile folclorului). 

1 1  VARRO, De re rustica, II , p. 1 ,  1 5 .  
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La ongme, lucrurile aveau cu siguranţă, ele însele, o per
sonalitate şi o virtute. 

Ele nu erau acele fiinţe inerte, aşa cum le considera drep-
tul lui Justinian sau cum le considerăm astăzi. In primul rînd, 
lucrurile făceau parte din familie : familia romană cuprindea 
şi res nu numai persoane. Definiţia o putem afla încă din 
Digeste 12, şi trebuie remarcat că, cu cît coborîm în timp, cu 
atît antichitatea socotea într-o mai mare măsură că res fac 
parte din familia, d�emnînd ch�arr alimentele şi mijloacele Je 
existenţă ale familiei 1 3. Etimologia cea mai corectă a cuvîn
tului familia este, fără îndoială, cea care îl apropie 1 4 de sanscri
tul dhâman (casă). 

Mai mult, lucrurile erau de două feluri. Se poate face dis
tincţi e între familia şi pecunia, între lucrurile ce aparţin de 
casă (sclavi, cai, asini, măgari) şi animalele care trăiesc pe cîmp, 
departe de grajduri 1 5. Se poate face, de asemenea, distincţie 
intre res mancipi (lucruri cedate în deplină proprietate, vîn
dute - n. tr.) şi res nec mancipi, în funcţie de forma de vîn-

12 Despre familia, vezi Dig., L, XVI, de verb. sign., nr. 1 95, § 1 .  
Familioe appellatio etc. , ş i  fn res. s i  în personas diducitur eitc. (Ulpianus) . 
Cf. Isidore de SEVILLA, XV, 9, 5. tn dreptllll roman, pînă într-o 
epocă foarte tîrzie, acţiunea în diviziune de m0$tenire a fost numită 
familiae erciscundae, Dig. XI, li. Şi în Cod, III, XXXVIII. Invers, 
res egalează familz'a ; în Cele douăsprezece tab le,  V, 3, super pecunia 
tutelave suae rei. Cf. GIRARD, Textes de droit romain, p. 869, n. ; 
Manuel, p. 322 ; CUQ, Institutions, I, p. 37. GAIUS II, 224, reproduce 
textul spunînd super familia pecuniaque. Familia ega.Jează res et sub
stantia, tot în Cod (Jw.ti111ian), VI, XXX, 5. Cf. încă familia rustica 
şi urbana. Di!!., L. XVI, de verb. sign., nr. 1 66.  

1 3 CICERO, De arat., 56 ; Pro Caecina, VII. - TERENTIU, De-
cem dierum vix mihi est familia. 

· 
14 WALDE, Latein. etymol. Wărterb., p. 70. Wa1lide ezită asupra 

eitimologiei pe caire o propune, dar fără motiv. ln plus, res prin
cipa'Iă, prin excelenţă mancipium de familie, este sciloavuJ, mancipium 
al cărni ailt nume, fam ulus, are aceeaşi etimologie cu familia. 

1 5 Aswpra deosebirii familia pecuniaque atestată de socratae leges 
(vezi FESTUS, ad verbum) şi de nwneroase texte, vezi GIRARD, Textes, 
p. 8 4 1 ,  n. 2 Manue!, p. 274, 263, n. 3. Este sigur că nomenclatura n-a 
fost întotdeauna prea sigură , dar, contrar părerii lui GIRARD, credem 
că în vechime, la origine, exista o distincţie foarte precisă. Diviziunea 
se regăseşte in limba oscă în famelo in eituo (Lex Bantia, 1 . 1 3).  
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zare 1 6• Pentru primele, constituind lucruri de preţ, inclusiv imo
bile sau chiar copii, nu poate exista înstrăinare decît într-o 
mancipatio (înmînare, vînzare sau cumpărare a unei proprie
tăţi prin împlinirea unor formaltăţi solemne - n. tr.). Se 
poartă multe discuţii pentru a se şti dacă distincţia între res 
manei pi şi res nec manei pi coincide cu cea dintre familia şi 
pecunia. în ceea ce ne priveşte, cel puţin la origine, nu avem 
nici o îndoială . Lucrurile necuprinse în mancipatio sînt toc
mai animalele de pe cîmp şi banii ( pecunia) al căror nume şi 
formă derivă din primele. Se spune că veteres romani făceau 
aceleaşi distincţii pe care le-am mai constatat în regimurile tsim
shian şi kwakiutl, unde se deosebesc bunurile permanente şi 
esenţiale din „casă" (cum se spune încă în Italia şi la noi) 
de bunurife trecătoare - alimente, vitele din preerie, metale, 
bani - bunuri pe care chiar şi fiii neemanoipaţi le pot comer
cializa. 

Apoi, la început, res n-a putut fi doar lucrul brut şi tan
gibil, simplul obiect pasibil de tranzacţii, aşa cum a devenit el 
mai tîrziu. Etimologia cea mai corectă pare a fi cea care-l asea
mănă cuvîntului sanscrit rah, ratib 1 8 (dar, cadou, lucru agrea
bil). Res trebuie să fi însemnat, înainte de orice, ceea ce face 
plăcere altuia 19• Pe de altă parte, lucrul poartă întotdeauna 
pecetea proprietăţii de familie. Inţelegem atunci că pornind 
de la aceste lucruri mancipi, tradiţia solemnă 20, mancipatio, 
a creat o legătură de drept. Şi asta deoarece în mîinile celui 

16 Deosebirea între res mancipi şi res nec mancipi n-a dispărut 
din dreptul roman <lecit în 532 e.n. printr-o .abrogare expresă din 
dreptul civil. 

17 Despre mancipatio · vezi mai dep:airte. Fiaiptul - că a fooit nece
sară, sau măoar licită, pînă îillt!r-0 epocă aitiit de tirzie, dovedeşte cu 
cită dificulitate se deS!pă:rţea familia de res mancipi. 

1 8 Despre această etimologie, vezi WALDE, p. 650, ad verb. Cf. 
raym, proprietate, lucru preţios, talisman ; cf. avesticului, rae, rayyi, 
acelaşi sens ; cf. vechiului irlandez rath, cadou plăcut. 

1 9 CuvîntwJ care desemnează res în limba oscă este egmo, cf. Lex 
Bant., 1 .6, 1 1 , etc. Walde alătură egmo lui egere, „lucru care ne lip
seŞ"te". Este foarte po6iibil cia vechile limbi italice să fi avut două cu
vinte corespunzătoare şi antitetice pentru a desemna lucrul dat care 
produce o -plăcere, res, şi lucrul care ne lipseşte, egmo, şi pe care îl 
a.5teptăm. 

20 Vezi mai departe. 
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care primeşte (accipiens) ramme, pentru un moment, ceva ce 
aparţine familiei" primului proprietar ; rămîne şi-l obligă pe 
actualul proprietar pînă ce acesta se va elibera prin îndepli
nirea contractului, adică prin tradiţia compensării bunului, a 
valorii sau a serviciului primit, compensare ce va lega la rîndul 
ei pe întîiul contractant. 

Scolie 

Noţiunea forţei inerente obiectelor aparţine dreptului ro
man în două cazuri : furtul (furtum) şi contractele (re). 

In ceea ce priveşte furtul 21 , acţiunile şi obligaţiile pe care 
le antrenează se datorează clar puterii din lucruri. Ea are o 
aecterna auctoritas prin ea însăşi 22, şi aceasta se face simţită 
cînd este furată. Sub acest aspect, noţiunea romană de res nu 
diferă de proprie

.
tatea hindusă sau haida 23. 

Contractele re formează patru dintre contractele cele mai 
importante : împrumut, depozitare, garanţie şi comodat. O se
rie de contracte nenumite - în particular cele pe care noi le 
credem a sta, împreună ou vînzarea, la originea contractului -
darul şi schimbul 24, se numesc tot re. Dar acest. fapt este fatal. 
într-adevăr, chiar şi astăzi, ca şi în dreptul roman, este impo
sibil sa ieşim din cadrul celor mai vechi reguli ale drep
tului 25 : pentru .un dar trebuie să existe un obiect sau un ser
viciu. Şi trebuie ca acest obiect sau serviciu să creeze obli-

21 Vezi HUVELIN, Fur.turn (Melanges Girard), p. 159-175. Etude 
sur le Frurtum 1. Les solllf'Ces, p. 272. 

22 Expresie dintr-o lege foalllte veohe, Lex Atinia, păstra1ă de 
AULUS�GELLIUS, XVII, 7, Quod subruptum erit ejus rei aeterna 
auctoritas esto. Cf. ex·tlf.aselor din ULPIANUS, III, p. 4 şi 6 ; cf. HU
VELLIN, Magie şi Drept individual, p. 19 . 

23 Vezi mai departe. La popu!laţ�a Haiida, păguibirtuJ nu are aJ1tceva 
de făO'Ult decîit să pună o farfurie la uşa hoţUJlui şi lu1erul, de obicei, 
revenea. 

24 GIRARD, Manuel, p. 256. Dig., XIX, IV, De permut., I ,  2 :  
permutatio autem ex re tradita initium ob ligationi praebet. 

25 Mod. Regul., în Dig., XLIV, VII, de Obl. et act., 52, re obli
gamur cum res ipsa intercedit. 
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gaţii. Este evident, de exemplu, că revocarea donaţiei pe mo
tiv de ingratitudine, revocare ce aparţine dreptului roman re
cent 26 şi care este uzuală în dreptul nostru, constituie un 
drept normal, am putea zice, chiar natural. 

Dar faptele de mai sus sînt doar parţiale, şi nu sînt vala
bile decît pentru unele contracte. Teza noastră este însă mai 
generală. Credem că, în epocile străvechi ale dreptului roman, 
n-a existat nici un singur caz în care transmiterea (traditio) 
unui res - chiar si a cuvintelor si a scrierilor - să nu fie 
unul dintre momentele importante. Dreptul roman a ezitat întot
deauna referitor la acest subiect 27• Pe de o parte el stipulează 
că solemnitatea schimburilor, cel puţin contractul, este nece
sară ca prescriind drepturile arhaice pe care l�am descris, spu
nînd nunquam nuda traditio transfert dominium 28 ;  pe de alta, 
într-o epocă tardivă, cea a lui Diocletian 29 (298 e.n.) , spune : 
Traditionibus et usucapionibus domini a, non pactis transf erun
tur. Res, ca prestaţie sau obiect, este un element esenţial al con
tractului. 

In plus, toate aceste probleme foarte dezbătute sînt pro
bleme de vocabular şi de concepte ; dată fiind sărăcia df'. surse 
vechi, ne aflăm într-o poziţie în care rezolvarea lor este di
ficilă . 

Pînă .�fa acest punct sîntem pe un teren sigur. Ne va fi to.; 
tuşi permis, să înaintăm şi să indicăm juriştilor şi lingviştilor 
o cale mai bună, pe care am putea face cercetări şi la capătul 
căreia va fi posibil să ne imaginăm un drept deja abandonat 
încă de pe vremea celor Douăsprezece Table şi, probabil, chiar 
dinainte. Alţi termeni, cum �înt familia sau res se pretează şi 
ei la un studiu mai aprofundat. V om schiţa o serie de ipoteze, 
nici una poat·e foarte importantă, dar, în ansamblu, avînd o 
oarecare greutate. 

Aproape toţi termenii contractului şi ai obligaţiei, precum. 
şi un număr oarecare de forme ale acestui contract par să fie 
în legătură cu acest sistem al legăturilor spirituale create de 
către un act de traditio. 
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26 JUSTINIAN, (523 e.n.), Codul VIII, LVI, 1 0. 
27 GIRARD, Manuel, p. 308 .  
28 PAUL, Dig., XLI, I ,  3 1 , 1 .  
29 Cod, II, III, D e  pactis, 20. 
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Inainte de toate, contractantul este reus 30 ; primind de la 
altul ceva (res), omul devine îndatorat (reus), legat de obiectul 
însuşi prin spiritul acestuia 31 • Etimologia a fost deja propusă. 
Deşi adesea eliminată pe motiv că nu ne-ar oferi vreun indi
ciu, etimologia, din contră, ne oferă unul foarte clar. Intr-ade
văr, aşa cum remarcă Hirn 32, la origine, reus este un genitiv 
în os al lui res, înlocuindu-l pe rei-jos. Omul este posedat de 
obiect. Este drept că Hirn, ca şi Walde care-l reia 33, traduce 
res prin „proces" şi rei-jos prin „implicat în proces" 34• Dar 
traducerea este arbitrară, presupunînd că res este înainte de 
orice, un termen de procedură. Din contra, dacă se acceptă de
rivarea „afacere", obiect al unui „proces" public , vom înţelege 
că sensul de „implicat în proces" este unul secundar. Vom re
trasa deci genealogia înţelesurilor pentru res în sms invers celui 
pe care îl urmăm de obicei, întrucît sensul de culpabil pen
tru reus este şi mai derivat. Spunem : 1°. individ posedat de 
un obiect ; 2°. individ implicat în afaceri determinate de un 

30 Despre sensul cuvîntuJui reus, vinovat, responsa:bil, vezi MOM
MSEN, Rămisches Strafrecht, ed. 3 ,  p. 189. Interpretarea clasică pro
vine dinitr-un fel de apr.ioris.rn istoric care face parte din dreptul! public 
individU1al -şi, în particular, criminal, dre.p�ul primitiv, şi care vede 1n 
drepturile rea:le şi în contracte fenomene moderne şi rafinate. Deşi ar 
fi atit Ide simplu să se deducă drepturile din contractul însuşi. 

31 Reus aparţine de altfel limbajului rel igios (vezi WISSOWA, Rel. 
u. Kultus der Ramer, p. 320, n. 3 şi 4), nu în mai mică măsură 
decît dreptului : voti reus, Eneida, V, 237 ; reus qui voto se numinibus 
obligat (SERVIUS, Ad �n.,  IV, v. 699). Echiv.afontul lui reus este 
voti damnatus (Virgiliu, Egl., V., v. 80) ; ceea ce este simptomatic de
oarece damnatus = nexus. Individul care a jurat se află in situaţia 
identică celui care a p�omis siau a primit un lll/Oru . Esite damnatus pînă 
în clipa cînd se va achita. 

32 lndo-germ. Forsch., XIV, p. 1 3 1 . 
33 Latein. Etymol. Wărterb., p. 65 1 ,  ad verb. reus. 
34 Este ch1ar interpretarea celor mai veahi jurişti. romani (CICERO, 

De Or., li, 1 8 3 ,  Rei omnes quorum de re disceptatur) ; sensul res = 
afacere c:a dar pent:iru sp.iiriit. Această inter.preta1re prezilnltă Îlliteresul de a 
păstm amintirea timpului celor Douăsprezece Table, li, 2, unde reus nu 
desemnează numai acuzatul ci ambele părţi ale întregii afaceri, actorul 
şi reus-ul procedurilor recente. Festus (ad verb. reus, cf. altui friag
ment „pro utroque ponitur", comentînd cele Douăsprezece Table, d· 
tează doi vechi juris-coosul ţi romani asupria subiectului. Cf. ULPIA
NUS, în Dig., li, XI, 2, 3, alteruter ex litigatoribus. Cele două părţi 
sînt deopotrivă legate prin proces. Este locul să presupunem că stnt 
legate dinainte în aceeaşi măsură, prin obiectul însuşi. 
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traditio de obiect ; 3° în fine, culpabilul şi cel responsabil 35. 
Din acest punct de vedere, toate teoriile „cvasi-delictului" ca 
origine a contractului ,  teoriile lui nexum şi actio, pot fi mai bine 
de·slu�iite. Simplul fapt de a avea un obiect îl pune pe pose
sor (accipiens) într-o stare de cvasi-culpabilitate (damnatus, 
nexus, cere abceratus), de inferioritate spirituală, de inegalitate 
morală (magister, minister) 36 faţă de cel care i l-a transmis 
(tradens). 

Alăturăm, de asemenea, acestui sistem de idei, un număr 
de caracteristici străvechi a căror formă se mai practică sau 
este sub-înţeleasă în mancipatio 37, în actul de vînzare-cumpă-

35 Noţiunea de reus, resiponsiaibil de un l ucru, făcut responsabil de 
un luoru, esite încă familiară străvechi lor j uris-consulţi romani citaţi 
de Festus (ad verb.), „reus stipulando est idem qui stipulator dicitur, 
.„reus promittendo qui suo nomine a/teri quid promisit" etc. Festus 
face în mod evident aluzie la modificarea sensului acestor cuvinte în 
acel sistem de cauţiuni pe care-l numim oorealitate, dar vechii autori 
vorbesc despre altcev a. De altfel, (ULPIANUS, în Dig., XIV, VI, 7, 1 ,  
!? Î  titlul Dig., XLV, II, de duo, reis const.) a păstrat sensul acestei legă
turi .indisolubile ce uneşte individul cu l ucrul, în speţă, afacerea, şi, 
odaită cu cl, „prieteniri. şi rudele" coreaile. 

36 în Lex Bantia, în limra os.că, minstreis = minoris partis ( 1 . 1 9), 
parte care sucombă în proces. Sensul acestor termeni n-a fost nicicînd 
pierdut în dialectele italice. 

37. Romaniştii se pare că au mers prea de.parte cu diviziunea 
mancipio şi emptio venditio. în eipoca oelor Douăsprezece Table şi 
probabil, mult după aceea, este greu de crezut că ar fi existat contrncte 
de vînzare care să fie pur consensuale, aş a cum au devenit maii tîr
ziu, pe vremea lui Q. M. Scaevol a. Cele Douăsprezece Table folosesc 
termenul venum duuit pentru a desemna cea mai solemnă vînzare ce 
poate fi făcută, şi care, cu siguranţă, se desfăşoară cu o mancipio, 
vînzarea unui fiu (XII, voi. IV, 2). Pe de all.tă parte, cel puţin penitru 
lucrurile mancipi, în epocă, vînzarea se făcea cu mancipatio (la 
fel şi contractul) ;  toţi aceş.ti .termeni sînt deci sinonimi. Anticii păstrau 
amintirea acesit:ei confuzii. Vezi POM.PONIUS, Digeste XL, VII, de 
statu/iberis : „quoniam Lex XII, T., emtionis verbo omnem alienatio
nem complexa videatur". Reciproc, muJ,t timp cuvîntul nzancipatio a de
semnat acte ce sînt contracte pur oonsensuale, cum este fiducia, cu 
C•Me esite oonfundaită uneori. Vezi documentele din GIRARD, Manuel, 
p. 545 ; cf. p. 299. Fără îndoială că foarte demult, mancipatio, ma11-
cipium şi nexum au fost termeni utilizaţi  fără a se face mare deo
sebire între ei. 

Totw;;i, cu excepţia acestor sinonimii, în ce.Ie oe urmează vom 
considera d01ar mancipatio de res, care face parte din familia, plecind 
de la principiul păstrat de ULPIANUS, XIX, 3 (cf. GIRARD Manuel, 
p. 3 03) : „mancipatio. „  propria alienatio rerum mancipi". 
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rare care va deveni emptio-venditio 38, în dreptul roman tim
puriu . Orice mancipatio implică o transferare de obiecte (tra
ditio) 39• Deţinătorul iniţial (tradens) îşi pune în evidenţă pro
prietatea, se desparte în mod solemn de obiect şi, cedîndu-1, 
îl „cumpără" pe cel ce primeşte obiectul (accipiens). In al 
doilea rînd, acestei operaţiuni îi corespunde o mancipatio pro
priu-zisă. Cel ce primeşte obiectul îl ia cu propra mină (manus) 
şi nu numai că recunoaşte acceptarea acestuia, dar se recu
noaşte pe sine însuşi „ vîndut" pînă în momentul în care „ va 
plăti". Urmînd prudenţa romanilor, obişnuim să considerăm 
că există o singură mancipatio, pe care o înţelegem ca o luare 

în posesie, deşi, în aceeaşi operaţiune, există mai multe acte 
de luare în posesie - de obiecte şi persoane - simetrice 40• 

Pe de altă parte, se discută mult problema pentru a şti dacă 
emptio venditio 41 corespunde la două acte separate sau la 
unul singur. După cum se vede, noi dăm un nou motiv să 
afirmăm că trebuie să considerăm două acte, chiar dacă ele 
urmează imediat unul altuia în cadrul unei vînzări cu plata 
pe loc. Ca şi în cazul drepturilor primitive, există darul oferit, 
apoi cel dat în schimb, aşa cum în dreptul roman antic exista 
punerea în vînzare, apoi plata. Nu vom avea nici o dificultate 

39 Pentru VARRO, De re rustica, II, 1, 1 5 ; II, 2, 5, ; li, V, 1 1  ; 
II, 10,  4, cuvintul emptio cuprinde nzancipatio. 

39 Ne putem chiar imagina că această traditio ern însoţită de ri
tualuri de genul ce1or care ni s-au păstrait în ceremoniiile eliberării 
scJ.avului ce s-a răscumpărait pe sine, manumissio. Sîn.tem puţin infor
maţi asupra gesturilor celor două părţi într-un mancipatio şi, pe de 
al.tă parte, este cu adevărat remarcabil faptul că formula manumissio 
(FESTUS, s.v. puri) este idenrtică în fond cu cea din emptio venditio, 
pentru viite. Poate că, după ce ia în mînă lucrul! pe care il livrează, 
tradens îl loveşte cu pumnul . Putem face o comparaţie între v us rave, 
lovirea porcului cu palma (insulele Banks, Mel anezia) şi lovirea crupei 
animalelor vîndute. Dar aceste1a sînt ipoteze pe care nu ni le-am per
mite dacă textele, în particular cele ale lui Gaius, n-a.r fi pline de 
lacune, în special î n  acest loc, lacune pe care descoperiri.le unor ma
nuscrise le vor umple într-o zi. 

Să ne .amintim că un formalism identic am regăsit în lovirea ste
melor de cupru la indigenii haida, vezi mai sus . 

40 Vezi mai sus observaţii.le despre nexum. 
41 CUQ, lnstitutions juridiques des Romains, vol. II, p. 454. 
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să înţelegem, în aceste condiţii ,  întregul sistem, chiar şi stipu
latia 42• 

· Ar fi suficient, de fapt, să remarcăm formulele solemne de 
care se face uz în acest caz : cea pentru mancipatio, referitoare 
la lingoul de aramă, formula acceptării aurului în cazul scla
vului ce se răscumpără 43 (aur ce trebuie să fie pur, de bună 
calitate şi profan lui",  puri, probi, profani, sui) ; aceste for
mule sînt identice. în plus, ambele sînt ecouri ale formulelor 
folosite cu prilejul unei emptio de cumpărare a animalelor şi 
sclavilor, aşa cum s-a conservat sub forma de jus civile 44• Cel 
de-al doilea deţinător acceptă obiectul doar dacă el este l ipsit 
de vicii, mai ales de cele magice ; .şi o face numai în măsura 
în care el poate să-l înapoieze sau să dea ceva în compensaţie, 
să-i compenseze preţul. Să notăm expresiile :  reddit pretium, 
reddere etc . ,  unde mai apare încă rădăcina dare 45 • 

De altfel, datorită lui Festus, s-a păstrat sensul termenului 
emere (a cumpăra) şi chiar forma de drept pe care o exprimă . 
El spune ),abemito significat demito vei auferto ; emere enimanti 
qui dicebant pro accipere•( (s.v. abemito) şi revine asupra sen
sului : ,,Emere quod nune est mercari antiqui accipiebant pro 
sumere(( (s .v. emere), sens care este, de altfel, cel indo-euro
pean, şi la care se alătură şi cuvîntul latin . Emere înseamnă 
a lua, a accepta ceva de la cineva 46• 

Celălal termen al cuplului emptio venditio pare să facă să 
rezoneze o altă muzică juridică decît cea a prudenţilor romani 47, 
care, în vremurHe cînd nu aveau preţ şi monedă ca semne 
ale vînzării, nu cunnşteau decît trocul şi donaţia. Vendere, 

42 Vezi m<!i sus, p. 1 3 6. Schimbul de beţe îlltre cele două tabere, 
stipulatio, coresplUlde nu numai anticelor gajuri  da,r �i ve:chillor daruri 
suplimentare. 

43 FESTUS, ad manu.missio. 
44 Vezi VARRO, De re rustica : 2, 1 ,  15 ; 2, 5 ; 1 1  : sanos, noxis 

solutos etc. 
45 Să notăm şi expresiile mut11i datio etc. De fapt, romanii nu 

aveau alt cuvînt decît dare, a da, care să desemneze toaite actele care 
constituie traditio. 

46 WALDE, ibid., p. 253 .  
47 Dig., XVIII, I ,  - 3 3 ,  Extrase din Paul. 
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la origine venurn-dare, este un cuvînt compus de tip arhaic 48, 
preistoric. Fără n ici un dubiu , el cuprinde elementul dare:>, 
amintind de dar şi transmi tere. Cît despre celălalt element, el 
pare a fi împrumutat un termen indo-european care semnifica 
deja  nu vî nzare , ci preţul aces teia �v� în sanscrită vasnah, ter
men pe care Hirn 49 l-a apropiat de un cuvînt bulgar ce desem
nează dota , preţul cu mpărării femeii . 

Alte drepturi indo-europene 

Ipotezele priv ind dreptul roman timpuriu sînt mai curînd 
preistorice. Este posibil ca dreptul , morala şi economia latinilor 
să fi avut un asemenea caracter, dar el a fost uitat de îndată 
ce aceste institutii au intrat în istorie. Aceasta întrucît tocmai 
romanii şi greci i 50 , poate ca urm are a semiţilor din nord şi 

48 Pentru cuvinte de acest tip, vezi ERNOUT, Credo CraddhA 
(Melanges Sylvain Levi, 1 9 1 1 ) . Ca şi pentru res şi pentru atîtea alte 
cuvinte. avem încă un caz de identitate a vocabularelor juridice italo
celtice şi indo-i:ran.iene. La toate aceste cuvinte să remarcăm forma 
arhaică : tradere, reddere. 

49 Vezi WALDE. ibid., s.v. Ven dere. 
Este totuşi posibil ca arhaicul termen licitatio să păstreze amin

turea echivalenţei dintre ră?boi · ş i vînLare (lidtare a) : „ Licitati în 
mercando sive p11g11ando contendentes", spune Fe&tus, ad verb. Lici
stati ; comparaţi expresiile tl ingit, kwakiutl : „război de prnprietate" ; 
cf. mai sus p. 102, n. 1 4 1 ,  pentru licitaţii şi potlatch-uri. 

so Nu am s�udiat suficient dreptul grec sau persistenţa elementelor 
de drept ce trebuie să fi precedat maril e coduri ioniene şi doriene, 
pentru a pute,a spune dacă într-'adevăr diversele popoare din Grecia 
au cunoscut sau nu regulile darului. Va trebui revăzută o întreagă 
l iteratură referi,toare la diverse probleme : daruri, căsătorii, gajuri (vezi 
GERNET, Eyyu-m, Re vue des Etudes grecques, 1 9 17 ; cf. VINOGRA
DOFF,Outlines of the II istory of Jurisprudence, I, p. 235), ospitaJitate, 
inte·rese şi contracrte, da·r vom regăsi numai unele fm,gmente. Iată 
unul, totuşi : ARISTOTEL, Etica nicomahă, 1 1 23 a 3, referitor la 
cetăţeanul mărinimos şi la cheltuielile sale publice şi pr.ivate, la înda
toririle şi însărcinările sale, menţionînd primirea străinilor, a soliilor, 
xal owpe ii<; xrx.l &: v-ctowpe& <;, cum depune el �'t' iX :x:oivcf, şi adaugă '"t'R 
�t l)(;;prx, 't'O� cX vrx.8 -fiµocaw E XEL '"t'Î oµotov. „Darmile 'aU cevia asemănă
.tor consacră rilor" (cf. mai sus pentru Tsimshian). 

Alte două drepturi indo-europene încă vii, prezintă instituţii de 
acelaşi gen : ceJ al banez şi cel cset. Ne mărginim să facem referiri 
la legile sau decretele moderne ce interzic ori limitează la aceste po-
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din vest 51 , au fost cei care au făcut distincţi a  între drepturile 
reale şi cele personale, separînd vînzarea de dar �i schimb, 
izolînd obligaţia morală de contract, şi, mai ales, înţelegînd 
diferenţa existentă între rituri, drept şi interese. Tot ei au fost 
cei care, printr-o revoluţie reală, importantă şi demnă de stimă, 
au depăşit vechea moralitate şi economie a darului prea no
rocos , prea costisitor şi prea somptuos, încărcat de prea mult 
respect personal, incompatibil cu dezvoltarea pieţei, a comer
ţului şi producţiei , şi care se dovede.şte a fi, în fond, în acea 
epocă, antieconomic. 

In plus, întreaga noastră reconstrucţie este doar o ipoteză 
plauzibilă . Totuşi , ea are o mare probabilitate datorită faptului 
că alte veritabile drepturi indo-europene, veritabile şi păst.riate 
în scris, au cunoscut şi ele în epoci istorice relativ apropiate 
nouă, acelaş i sis tem pe care l-am descris la soc ietăţile oceanice 
şi la cele americane pe care le numim în mod uzual primi
tive, şi care sînt mai curînd arhaice . .  Putem deci , cu oarecare 
certitudine, să general,izăm. 

Cele două drepturi indo-europene care au păstrat cel mai 
bine aceste caracteristici sînt dreptul german .şi cel hindus , ele 
fiind şi cele de la care ni s-au păstrat numeroase texte. 

II 

Dreptul clasic hindus 52 

Teoria darului 

N.B. - Utilizarea documentelor juridice hinduse prezintă 
o mare dificultate. Codurile şi cărţile epice care le conferă au-

poare excesele de risipă cu ocazia mmţii, a morţii etc. ,  ex. KO
V ALEWSKI, Coutume contemporaine et Loi ancienne, p. 187, n. 

51 Se ştie că mai ,toate formulele contractului sînt atestate prin 
papirusurile a111am•aice aJe evreiLor din PMl,ae (Egilpt, sec. V î.e.n.). Vezi 
COWLEY, A ramaic Papyri, Oxford, 1 923 .  Se cunosc, de asemene·a, lu
crările lui Ungnad despre contractele babifon�ene (veLi A nnee, XII, 
HUVELIN, p. 508, şi CUQ, Studii despre contractele din epoca primei 
dinasitii babiloniene, Nouv. Rev. Hist. du Dr., 1 9 1 0). 

52 Dreptul hindus antic ne e'site cunoscut prin două serii de cu
legeri de o redactare suficient de tîrzie în raport cu celelalte scrieri. 
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tori tatea au fost redactate de brahmani ; ei au făcut-o, putem 
spune, dacă nu pentru ei înşişi , cel puţin în folosul lor în 
epocă şi pentru propria lor izbîndă 53. Ne-au prezentat doar 

Cea mai veche serie este formată de Dl1 armasutra, căreia Blihler li 
aita-ibuie o dataife anterioară budismul ui (Sacred Laws în Sacred Books 
of th e East, intr.). Nu este însă ev;�dent că un oareoare număr dintre 
aceste sutre - dacă nu chiar tradiţi·a pe care se bazează - nu sînt 
uliterioare budismului. în orice caz, ele fac parte din ceea ce h induşii 
numesc <;ruti, Revelaţie. Cealaltă serie este cea a Tmdiţiei sm<rti. sau 
Dh,1rma{:âstra : Cărţile legii, în caire princip.�Jlul esite :tfaimosUJl cod al 
lui Manu, fiind de puţin pooterior sutrel,or. 

Mai curlnd ne-:am folosiit de un lung documenit, copie care , 
în t.riadiţi.a brahmanică, are valoare de sm.rti şi de Câstra (tradiţie şi 
lege învăţa tă). A 11 U{:âsanaparvan (cartea XIII a M ahâblzâratei) este 
mul1t mai explicită asupra moralei darului decît cărţile de legi, avtnd 
tot aitîta valoare şi fiind de aceeaşi inspiraţie ca şi aceste a . ln parti
cular, se pare că la baza redactării sale s.tă aceeaşi tradiţie a şcolii 
hraihman�ce Mânava, mai cmînd docît cea "din care se inspira Co
dul lui Mianu (vezi BUHLER, The Laws of Manu, în Sacred Books 
of the East, p. LXX sq.). De altfel , se spune că acest parvan şi Manu 
se citează reciproc. 

în orice caz, iace,sit ul.tim document este inestimabiJ. Este o carte 
enormă despre o epopee uri aşă a darul ui, dâna-dharmakathanam, cum 
spune comenta1riu� . în care m::i;:i bine de o treime, maii mul� de patru
zeci de lecţii „sînt consacrate".  în pl us . ea este roarte popul.ară tn 
India. Poemul povesteşte cum a fost recitată în ch ip tragic Legea, de 
că-tre marele Rege-prez.icăitor Bhîşm a, în faţa lui Yudhisthira, mare 
re.ge şi încarnare a Dharmei, în timp ce recitatorul era culcat pe patul 
său de săgeţi, gata să moară. 

O vom cita în cont.inuare astfel : A 1111r, indicînd în genera,1' cele 
două referinţe : numă rul versului şi numărul versului din adhydya. 
Caraote!fde tmnscrierii sînt înlocuite cu ca ractere ita�ice (s-a păstrat 
transli:terareia cuvintelor sansc�·ite propuse de M-auss, pentru sunetele 
specifice folosind litere drepte în cadrul ouvînitului scris cu i·taHce n. ed.). 

53 Este evident că, dacă nu regulile , ce.I puţin redaotările acesitor 
{:âstra şi ale epopeelor stnt posterioare luptei împotriva budismului des
pre oare vorbesc. Cel puţin penitru A llll{:âsanaparvan, care abundă 
de aluzii la această religie (vezi în particu,11a.r A dhyâya, 120). Este chiar 
posibil - atît de tardivă putînd fi data redactărilor definitive - că 
putem găsi o aluzie la cre ştinism, mai precis privind teori1a darului, tn 
acelaşi parvan (adhyâya 1 14, vers 1 0), în care Vyâsa adaugă „Astfel este 
legea propovăduită cu subtilitate (nipunena, Calcutta) (neipunena, 
Bombay)' : „să nu faci altui:a ce îţi este ţie împotrivă, iată dharma 
(legea) pe scurt' (vers 5673).  Dar, pe de altă parte, nu este imposibil 
ca brahm anii, aceşti producători de formule şi  proverbe, să fi putut 
ajunge ei însuşi la o asemenea invenţie. De fapt, versul precedent 
(vers 9 = 5672) are o alură profund brahmanică : „Asitfel , cine se 
călăuzeşte după dorinţă (şi se înşeală). în refuz şi în dar, în fericire 
şi în nefericire, în pl ăcere şi în neplăcere, prin raportarea la sine 
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dreptul teoretic. Doar printr-un efort de reconstrucţie, cu aju
torul numeroaselor mărturii ce le conţin,  am putea întrezări ceea 
ce însemna dreptul şi economia celorlalte două caste, kşatriya 
şi vaioa. In particular, teoria darului pe care o vom descrie, 
dânadharma, se aplică doar brahmanilor aşa cum ei solicită 
şi primesc . . .  înapoind darurile doar prin servici ile lor religioase ; 
ea ·se aplică de asemenea în măsura în care darul este o datorie 
faţă de brahmani. In mod natural, deci, obligaţia  de a face daruri 
brahmanilor. constituie obiect al numeroaselor prescripţii. Ea 
domină şi relaţiile dintre nobili , dintre familiile princiare şi, în 
interiorul numeroaselor caste şi rase, relaţiiile dintre indivizi i 
comuni. Abia de o ghicim. Dar nu are importanţă, căci faptele 
hinduse au o dimensiune considerabilă. 

V echea Indic era, imediat după coloniza reia ariană, o ţar:). 
cu un dublu potlatch 54. Primul se regăseşte în două dintre cele 
mai mari grupuri care, odinioară, erau foarte numeroase şi for
mau substratul unei mari părţi a populaţiei Indiei : triburile 
Assam (tibeto-birmane), si triburilor din ramura mîmda (austro
asiatice). Putem chiar să

· 
presupunem că tocmai tradiţiile aces

tor triburi sînt cele care au subzi stat în decorul brahmanic 55. 

(la propriul eu) omul le măsoară (l.ucruri le), etc. " .  Comentariul lui 
Nilakantha este formal şi foarte original , dar nu este creştin : „După 
cum ci111eva se poairtă faţă de ceila.l ţi, tot a.sit.foi (se poa111tă) ceilal ţi faţă 
de acela. Doar s1imţind c.um ar accepta sinere refuzul I ucrn1lui soliciitat . „  
etc. , am pu tea şti ceea c e  trebuie dăruit" . 

54 Nu vrem să spunem că din epoca străve<:he a redactăr ii  RiR
Vedei, arienii sos iţ i în Jndia de nord-est nu au cunoscut pi:<i ţa,  vînză
toml , preţul, rnone·da, vînzarea (vezi ZI MMERN. A lti11diclzes Le be11 ,  
p. 257 şi urm.ătoa.rele) : Rig Veda, l V. 24, 9. Mai ales A thorva V ed a 
este fam i·l i ară cu această economie. însuşi Indra es.te un vîn7ător (llymne, 
III, 1 5 , util izat în Kaurika-sutra. VII, 1 ; VII. 1 0  şi 1 2. în ritualu l 
emul ui IT'ergînid la o vînzare). Vezi totu�i dhaMda, ibid., v. 1. �i 1 ·âjin, 
epitetul lui Indra , ibid. 

Nu vrem s 3. spunem nici că în Indi a contractu.1• nu ar fi avut <lecit 
această origine , în pa·rte reală, în parte personală şi formală, a trans
miterii de bunu.ri, şi că India nu ar fi cunoscut •a l te forme de obligaţi i .  
de ex. : cvasi-delictul . Nu căutăm <lecit să demonstrăm sub1is.tenta unu i 
al,t drept, a unei alite economi i  şi a unei ahe rnentaJiităţi. 

' 

55 în particu l ar, el a treb uit �ă aibă - a <; a  cum mai există in 
triburile şi naţiunile aborigene - prest aţi i  totale de dan şi de sat. 
Interdicţia ca brahmanii (Vasiştha,  14, 10, şi Gautama, XIII, 1 7 ; 
MANU, IV, 2 1 7) să acce�e orice ar veni de la „mulţimi " şi mai a!es, 
să pariticipe la un fes.tin oferit de acestea, vizează desigur asemenea 
uz.anţe. 
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De exemplu , am putea observa unn e 56 ale unei instituţii similare 
cu acel indjok batak şi a:le altor principi i  ale ospitalităţii ma
laeziene în regulile care ne interzic să mîncăm înainte de 
a-l invita pe oaspetele ivit pe neaşteptate : „mănîncă peşte 
halahalah (cel care mănîncă) fără de prietenul său". Pe de 
altă parte, asemenea instituţii, dacă nu chiar de aceeaşi spe.ţă, 
au lăsat urme în cea mai veche vedă. Şi cum le găsim 
în mai toată lumea indo-europeană 57, avem motive să credem 
că tocmai arienii le-au adus şi în India 58. Cele două curente 

56 A nw;., versu l 505 1 şi 5045 ( =  A dh. 1 04. vers 98 şi 95) : „el să 
nu consume lichide a căror esenţă este substrasă.„  şi nici să nu facă 
daruri c.elui asezat l a masă cu el " (comentariu : cel pe care l-a făcut 
să se aşeze ş{ care trebuie s.ă rnănînce cu el). 

57 De exemrplu âdânam, dar făcrnt de prie1tooi rudellor ceilwi proas
păt tuns sau mdeilof' unui tînăr in iţ ia1t, l ogodnicei sirn logodinicu1ui 
etc., identic cu ge1rmanicul gaben despre care vom vorbi mai tîrziu 
(vezi grhyasutra, ritualur� ca snice), OLDENBERG, Sacred Books în 
index sub acesite diverse titlw-i. 

Alt exemp lu, cinstirea adusă de cadouri (de hrană), A nuţ., 1 22, 
vers 1 2, 13 şi 14 : „Ginsitiţil or, ei cinsteSiC ; pc cei împodobiţi, ei înfu-u
rnuseţează. A ici se află unul care dăruieşte, se zice, şi este cinstit de 
către toţi" (Anuf., vers. 58 50) .  

58 Un s tudiu etimologic ş i  semant ic ar perm ite, de al.tfel , să ob
ţinem aici rezultate analoge celm obţinute de noi la dreptul roman . 
Cele mai vechi documente vedice abundă de cuvinte ale căror etimo
logii sînt mai clare decît cele ale termenilor Ja.tini ; toate presupun, 
chiar şi cele referitoare la piaţă şi vînz ări, un alt sistem în ca re da
rurile, S('hirnburile, pariurile, tin loc de contracte'e la care ne gîndim 
de obice i cînd vo:-bim despre asemenea lucruri. S-a remarcat deseori 
incertitudinea (generală, de altfel , în toa te l imbile indo-europene) pri
vind sensul cuvîntului sanscrit tradus de noi prin a dia : dâ, precum � i  
cel al  numeroşil or săi derivaţii . Ex. âdâ . .  a primi, a J u a  etc. 

Un .alt exemplu : să alegem cel� 2 cuvinte vedice care descriu 
cel mai bine actul :tehnic al vînzării : paradâ pdkâya, a vinde pe un 
preţ, şi toate cuvintele derivate din verbul pan, ex. pcrni, vinzător. 
Paradâ, în afara faptului că-l include pe dâ, a da şi pe rufka, avînd 
sensul tehnic al latinescului pretium ,  mai înseiamnă nu numai valoare 
sau preţ ci şi : preţul J\uptei , preţul logodnicei , plata serviciului sexual , 
impozi1t, tribut. Şi pcn, care de la Rig-Veda a dat cuvîntul pani (vîn
zător, avar, cupid, nume de străin), precum şi pana ; monedă (mai 
ttrziu faimoasa karsâpana) etc . ,  înseamnă a vinde şi totodată a juca, 
a pari a ,  a se bate pentru ceva, a dona, a schimb.a, .a risca, a îndrăzni , 
a dştiga , a intra în joc. în plus , nu este desigur necesar să presupu
nem că pan, cinstire, laudă , ,�preciere, este un ve1rb diferit de primul . 
Pan.a, monedă, m ai înseamnă : lucru ce se vinde, recompensă, obiect 
de pariat sau de jucat, casă de jocuri ; chiar şi hanul suplinitor al ospi-
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s-au întîlnit într-o epocă pe care am putea-o estima ca fiind 
contemporană cu ultimele părţi ale Vedei şi cu colonizarea 
celor două mari cîmpii ale fluviHor Indus şi Gange ; ele s-a}l 
consolidat fără îndoială , unul pe celălalt . Părăsind timpul 
vedic al literaturii ,  vom regăsi această teorie dezvoltîndu-se, 
o dată cu obiceiurile . Mahâbhârata este istori a  unui potlatch 
uriaş ; jocul dintre zeităţile Kauravas împotriva Pândavaşilor ; 
turnirul lui Draupadi,  sora şi una dintre soţiile multiple ale 
Pândavaşilor 59 . Repetiţi i ale acelu iaşi ciclu legendar se re
întHnesc în cele mai frumoase episoade ale epopeii ,  de exem
plu, romanul lui Nala şi Dam ayanti povesteşte, ca şi întreaga 
Mahâbhârata, construcţi a unei case, joaca zeilor etc . . .  t:IJ. Totul 
este însă distorsionat de aspectul literar şi teologic al povestirii . 

Dar pentru demonstraţia noastră actuală nu e obligatoriu 
să-i stabilim aceste origini multiple şi să-i reconstituim în mod 
ipotetic sis temul complet 61 • Pentru un travaliu comparativ, nici 

taliităţii. Tot acest vocabular leagă idei oare nu sînt legate decît în 
potl.aitch ; totul decelează sistemul originar de care ne-am folosit pen
tru a concepe sistemul1 ulterior, al vînzării propriu-zise. Drur nu urmăm 
această înce'fc.are de reconSitrucţie etimologică, ea nefiind necesară în 
cazul Indiei şi care ne-a,r duce, fără îndoială, departe de I urnea indo
europe ană. 

59 Vezi rezumatul în Mhbh. Adiparwm, lect. 6. 
60 Vezi , de exemplu, legenda lui Harri<;candra, Sabhâparvan, Mah bh, 

cartea li, lect. 1 2 ; alt exempl u, v;râta Parvmi, 1iect. 72. 
61 Trebuie să cădem de aoord că, în ceea ce priveşte obliga ţia 

de a înapoia cadouri le, subiectul principal al demonstriaţiei noastre, 
-am găsit puţine fapte în dreptul hindus, exceptînd poate MANU, VIII, 
2 1 3 .  Ba chiar, faptul cel mai 'limpede constă în regula care îl initer
zke. S-ar păre,a că J.a origine, crâddha funerară, masa pentru mort, 
ca obicei dezvorltart de brahrnani, era ooazi,a de a fare sau a răs· 
punde invitaţmlor. Or, em formai} interzis să procedezi astfel. Anur . .  
veirsuri'le 43 1 1 , 43 1 5  = XIII, lec,t. 90 ,  v .  4 3  sq. : „Cel ce nu invită 
de-cît prieteni la frâddha nu merge în cer. Nu trebuiesc invitaţi nici 
prie,tenii, nici duşmaniri, ci oamenii neutri etc. Remunerarea oferită 
preoţi lor, acelor preoţi care ne sînt prieteni, poartă nume demonic" 
(pifâca), versul 43 1 6 .  Ace.aste) interdicţie constituie fără îndoi ală o ade
vămtă revol uţie în raipo:t cu obiceiurhle curente. Poeitul-jwf'ist, înslliŞi, 
.punînd-o în iegătură c u  un moment şi o şcoal ă determinate (Vaikhânasa 
<;ruti, ibid., versu� 4323 = lect. 90, vers. 5 1 ). Şireţi , �ahmanii au 
căutart:, într-adevăr, să determine zeii şi duhurile să dea înapoi daru
rile ce li se fac. Muritorii continuară să invite prieiteni la mesele 
funerare. în India , o fac şi astăzi. Brahmanul, nu dădea înapoi, nu 
invita şi chiar, în fapt, nu accepta nimic . Şi totuşi codurile lor de 
legi ne-au păs,tra:t destule documente pentru a il ustra cazul nostru . 
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clasele  interesate, mc1 epoca în care dreptul a înflorit nu tre
buiesc precizate exact. Mai tîrziu , din motive ce nu prezintă 
aici interes, acest drept avea să dispară, salvat în favoarea 
brahmanilor ; dar el a fost cu siguranţă în vigoare o perioadă 
de şase pînă la zece secole, începînd cu secolul al VIIl-lea 
î .e.n. pînă în  secolul doi sau trei al  erei noastre. Şi  este sufi
cient ; epopeea şi legea brahmanică se mai resimt în vechea 
a tmosferă : cadourile sînt încă obligatorii ,  obiectele mai păs
trează virtuţi speciale şi fac parte dintre fi inţele umane. Să ne 
mărginim la descrierea acestor forme de viaţă socială şi să 
le studiem raţiunea. Chi ar �i simpla descriere va fi suficient 
de grăitoare. 

Darul aduce recompense în viaţa prezentă sau în cea vi
i toare. Pe pămînt, obiectul oferit generează în mod automat 
pentru cel care dă un obiect similar celui oferit 62 : obiectul 
oferi t nu este pierdut, el se va reproduce ; dincolo, lucrul oferit 
se regăseşte amplificat. Hrana oferi tă înseamnă hrana de care 
donatorul va avea parte pc această lume ; şi mai înseamnă 
aceeaşi hrană în şi rul renaşterilor 63 : apa, puţurile sau fîntî
nile date în dar ţin de sete 64 ; veştmintele, aurul, umbrelele, 
sandalele ce fac pos ibil mersul pc pămîntul fierbinte, toate 
vor fi resti tuite în această viaţă sau într-o alta. Pămîntul pe 
care îl donaţi �i care produce recolte pentru toţi vă va mări 
folosul în această lume şi  în cealaltă, precum şi în renaşterile 
vii toare . „După cum creşterea luni i se împlineşte de la zi la  
zi , la  fel dăru i rea pămîntului ,  o dată făcută , cre�te din an în an 

62 Vas. D h .  su., XXIX, 1 ,  8 ,  9, 1 1  l a  1 9  = MANU, I V ,  2 2 9  s. cf. 
Â llUf., ledurile 64-69 cu citate din Parâ<;âra). Această par te a cărţi i  
pare să aibă în întTegime drept bază un an ume fel de litanie ; este 
pe jumă.fate asitrnl ogică �i debutează cu un danakalpa, Ject. 64, ce stabi
leşte constelaţiile sub care un individ sau altul trebuie să dea un 
anume lucru şi cui anume. 

63 A n uf., 32 1 2 ; chiiar �i cea daită cîinifor sau la rttdra, celui 
care „coace pentru cî ine" (s11sq11i c oace cîinele) p·âpâka ( = lect. 6 3 ,  
veTs. 1 3 ,  cf. ibid„ vers 4 5  = v. 3 24 3 ,  3 248). 

64 Vezi principiile generoase despre modul în care lucrurile date 
în dar se regăsesc în ciclul renaşterilor (XIII, leot. 1 45,  vers 1-8 ,  vers 
23 şi 3 0).  în acee aşi Jec.tură sînt prezentate sancţiunile date avarului 
(vers 15 �i 23) .  De exemplu, „el va renaşte într-o familie săracă " .  
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(de la recoltă la recoltă)" 65• Pămîntul generează grîne, rente 
şi impozite, mine şi animale. DăruiTea lui îmbogăţeşte cu ase
menea produse, atît pe cel care dă, cît şi pe cel care pri
meşte 66. Toată această teologie juridico-economică se dezvoltă 
la infinit în maxime maiestuoase, în ci tate versificate fără de 
număr, iar epoci le şi codexuri le nu încetează să ilustreze acest 
subiect 67• 

Pămîntul, hrana, tot ce este dat, sînt de altfel personifi
cate, sînt fiin ţe vi i  cu care se poate purta un dialog ş i  care 
iau parte la contract. Ele vor să fie date în dar. Cîndva, pă
mîntul i se adresa lui Rama, eroul solar, fiul lui Jamadagni ; 
si, auzindu-i cîntul, eroul îl clăruieste cu totul lui rsi Kâc;yapa ; 
pămîntul îi spune 68 în limbajul său,

· 
fărA îndoială arhaic : 

Primeşte-mă (celui ce primeşte) 
dă-mă (celui ce oferă) 
dîndu-mă mă vei obţine iar. 

şi adaugă, de această dată într-un limbaj brahmanic plat : „pc 
această lume şi în celelalte, ceea ce este dat în dar va fi cu-

65 Anuf., 3 1 35 ; cf. 3 1 62 ( =  lect. 62, vers 3 3 ,  90). 
66 Ver:s 3 1 62 ( = ib id., vers 90). 
67 De fa pt, întreg pr1rrnnul, întiregul cint al Mahâbhâratei este un 

răspuns la următoarea întrebaire : Cum să cucerreşti Bogăţia, cum s-o 
cucereşti pe �ri, 7eiţ.a atît de nestatornică ? Un prim răspuns este 
acela că �ri stă printre vaci, în balega şi în urina lor, acolo unde 
vacile, zeităţi şi ele, i-au permis să ,Jlocuiască. A dărui o vacă, aduce, 
din acest motiv noroc (lect. 82, vezi mai departe, n. 68). Cel de-al 
<.loi.Jea răspuns, fundamenrta1l hindus, oaire consitllituie o bază a turturor 
dootrinelor morale indiene, ·amit:ă că sec.re.tul Bogăţiei şi al Feridrii 
rJe<:·t . 1 63)  eSi�e ace.Ja de a da în da,r, de a nu păstra şi de a nu căuta 
Bogăţia ci, s-o dărui , pentru ca să rev:ină, ea însăşi, sub form a în oare 
a fost dăruită , în această lume dar şi în roalalită. Renunţarea de sine, 
să cîştigi doar pentrn ca să dai, iaită legea care este şi lege a naturii, 
sursa adevăratului profit (vers. 5657 = Ject. 1 1 2, vers 27) : „Fiecare 
să-şi facă zilele rodnice, distribuind al imente " .  

68 Versul 3 1 3 6  ( = leot. 62, vers 34) numeşte ace astă strofă gathâ. 
Ea nu esrte un ţ/oka ; provine deci din.tr-o tradiţie .antică. în plus, cred 
că pfiimul semi-vers mâmevâdattha, mâm dattha, mâm dattva 111âme-
1 ·âpsyaya (vers 3 1 3 7 = lect. 62, vers 35)  poate fi izolia:t de cel de-al 
doHea. Versul 3 1 32, de altfel, îl izolează cu anticipaţie ( = �ect. 62, 
vers 30). „Aşa după cum fuge o vacă către viţelul e.i, cu ugerul pl in 
lăsînd să-i scape laptele, la fel bi necuvîntatul pămînt fuge către cel 
ce dă1uieşte pămînt" . 
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cerit d in nou" .  Un foarte vechi cod 69 de legi arată că A nna, 
hrana zeificată :însăş i , decretă urrnătoarnle versuri : 

„Cel ce nu m ă  ofer2. zeilor, m ani lor, propriilor săi 
scrvitmi ş i oaspeţi , cel cc (mă) consumă preparată şi , 
în nebunia lui (astfol) înfulecă peşte , eu î1 consum, eu îi  
sînt moartea. 

Dar cel cc oferă agnilzotra, îndeplinind vaifvadeva 70, 
şi apoi măn încă - în mulţumire, puritate şi credinţă -
ceea ce rămîne după ce h răneşte pe toţi cei cc trebuie 
să-i hrănească, pentru el,  eu devin ambrozie şi el se 
bucură de mine. " 

Este în firea lucru rilor ca hrana să fie împărţită ; a nu o 
împărţi cu altul înseamnă „să-i ucizi esenţa proprie", să o 
d i strugi atît pentru tine cît şi pentru alţi i .  Aceasta este inter
pretarea , în acelaşi timp materialistă şi idealistă , pe care brah
manismul o oferă cari tăţii şi ospitalităţi i  71 •  Bogăţia a fost creată 
pentru a fi dăruită.  Dacă nu ar fi existat brahmanii care să 
o primească „vane ar fi fost bogăţiile celor bogaţi " 72• 

„ Cel ce mănîncă, fără să stie ucide hrana, si o dată 
mîncată , hrana î l  ucide 73• Avari ţi a întrerupe cercul de 

69 Baudhâyona Dit .  slÎ., 1 1 , 1 8, evident contemporan nu numai 
cu aces.te reguli de ospital ita.t.e. dcir şi  cu Cu1:tul Hranei, despre care 
pntem afirma că este contemporan formelor posterioare vedice, dăi
nuind pînă în vremea Vishnuismului ,  în care s-a integrat. 

70 Sacrificii bra hman ice în epoca vedică tîrz.ie. Cf. Baudh . Dh. sfi., 
1 1 ,  6. 41 şi  42. Cf. Taittiriya A ran.vaka, VIII, 2. 

71 întreaga teorie este prezentată în faim oasa convorbire dintre 
rsi Maitreya �i Vyâsa, încarnare a lui Krsna di•aipaâyana (A nuf.,  
XI II, 1 20, 1 2 1 ). Convorbirea, în care afl ăm urme ale luptei dintre 
brah manism şi  budism, vez i mai ales versul 5802 ( = XII I, 1 20, vers 
1 O), trebu ie să fi avut o deschidere iSitorică, făcînd aluzie la epoca in 

care învingea Krişnaismul. Dnr doctrina ce o predioa este cea din 
veche1a teol ogie brahmanică, poaite chiar cea a moralei indiene stră 
vechi, de dinaintea arienilor. 

72 Ibid .. vers 5 8 3 1 ( =  J,eot. 1 2 1 ,  vers 1 1 ) .  
73 lbid., vers 5832 ( = 1 2 1 . vers 1 2). Trebuie oi1tiit an nam, ca în 

ediţia de la Calcutt.a �i nu art!ul'ID (Bomba.y). Ce!l de-al doi1lea semi-vers 
este obscur şi, fără îndoială, s-a transmis .rău. Totuşi el semnifică 
ceva. „Această hran ă pe care el o consumă, prin ceea ce este eia hrană , 
tot prin aceea este ucigaşul ucis, el ignorantul". Urmă.toaire·le două 
ve r suri sînt ·tOlt enigmatice, dar exprimă mai clar ideea, făcînd aluzie 
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drept al virtuţilor, alimentele renăscînd mereu unele din 
altele 7"1 . "  

P e  d e  altă parte, în acest joc al schimburilor, ca ş i  î n  cazul 
furtului, brahmanismul a identificat cu claritate proprietatea şi 
individul. Proprietatea brahmanului  este însuşi brahmanul. 

„Vaca brahmanului este otravă, este un �arpe ve
ninos. " 

spune dej a  Veda magicienilor 75• Vechiul codex Baudhâyana 76 
decretează : „Proprietatea brahmanului ucide (pe cel culpabil) 
cu fiii şi nepoţii săi toţi ; otrava nu este (otravă) ; proprieta
tea brahmanului este numită otravă (prin excelenţă)".  Ea 
poartă în sine propria sancţiune pentru că ea însăeyi este ceea 
ce este înfdcoşător în brahman. Nici măcar nu trebuie ca fur
tul din proprietatea brahmanului să fie conştient şi voit. O în
treagă „lectură" de-a noastră din Parvan 71 din secţiunea Ma
hâbhâratei care ne interesează în cel mai înalt grad , povesteşte 
că Nrga, regele Yaduşilor, a fost prefăcut în şopîrlă deoarece , 
dintr-o greşeală a oamenilor săi, a dat unui brahman vaca apar
ţinînd unui alt brahman. Cel care, de bună credinţă fi ind,  a 
pÎimit-o, nu vrea nici el, s-o înapoi1eze, nici chiar pentru alte o 
su tă de mii de vaci ; ea face parte din casa lui,  din bunurile sale. 

la o dootrină ce trebuia să aibă un nume, cel al rsi-ului : vers 
5834 = ibid., 1 4 ,  „înţeleptul , savantul consumînd hrana, o face să 
renască". „Iată cum decurg (lucfUI'ile). Căci virtutea celui ce dă este 
şi virtutea celui ce primeşte (şi vice-versa), iar aici nu se află declt 
o roată ce se învîrlte într-un singur sens".  Tr:a1durerea lui Pratâp (M a
hâbh ârata) este plină de parafraze, dar se bazează pe comentarii exce
lente ce ar me•rfaa traduse (cu exce.pţia unei erori care îi scade din 
frumuseţe evam janayat/i, vers 1 4  : este brama şi  nu pmgeniitura cea 
care este procreiată din nou). Cf. = Ap. Dh. sît., 1 1 , 7 şi 3 .  „Cel ce 
mănîncă îna intea gazdei sa.Je distruge hrana, proprietate a, descendenţa, 
cirezile şi virtutea familiei". 

74 Vezi mai sus. 
75 A tharvaveda, v. 1 8 ,  3 ;  cf. ibid., v. 19 ,  1 0 . 
76 I, 5 şi 1 6  (cf. mai sus aeterna auctoritas a unei res furate). 
77 Led. 70 referitoare la da.tul vacilor ca dar (al cărui ritual îl gă

sim în lect. 69). 

1 5 6  



liSEU DES PRE DAR 

„Este deprinsă cu locurile şi vremea, şi dă mult lapte, 
este liniştită şi afectuoasă. Laptele ei este dulce, este un 
bun preţios şi permanent în casa mea (versul 3466) . 

Ea (vaca) îmi hrăneşte unul din copiii cei mici , care 
e.ste înţărcat şi slab. Nu pot s-o dau„ .  (versul 3467) . "  

Nici cel căruia i s-a luat vaca nu acceptă alta. E a  este, în 
mod irevocabil, proprietatea a doi brahmani. Aflat între două 
refuzuri, nefericitul rege rămîne vrăj it pentru mii de ani prin 
imprecaţie 78• 

Nicăieri nu există o legătură mai strînsă între lucrul oferit 
şi donator, între proprietate şi proprietar, decît cea din regu
lile privind dăruirea vadi 79. Aceste reguli s,fnt vestite. Confor
mîndu-se lor şi hrănindu-se cu orz şi balegă de vacă , culcîn
du-se pe pămînt, regele Dharma 80 (legea), Yudhis thira însuşi , 
eroul principal din epopee, devine un „taur" printre regi. Timp 
de trei zile şi trei nopţi, proprietarul vacii îl imită şi se con
formează „jurămîntului vacii" 81 • O noapte din trei se hră
neşte numai cu „sucul vacii" : apă, balegă şi urină. cm urină 
locuieşte însuşi <;ri, Destinul) . O altă noapte din cele trei, se 
culcă împreună cu vacile, întins pe pămîntul gol, asemenea 
lor, şi, adaugă comentatorul „nu se scarpină să nu tulbure 
insectele",  identificîndu-se astfel „într-un singur suflet cu va
cile" 82• lntrînd în grajd, el le cheamă după numele lor sacre 83 

78 Versetul 1 4  şi următoarele. „Proprietate a brahmanului ucide 
aşa după cum vaca brahmanului (ucide) Nrga", vers 3462 ( = ibid., 33)  
(cf. 35 1 9  = lect. 71 ,  vers 36). 

79 A nuţ., leot. 77, 72 ; lect. 76. Aceste reguli sînt relratate cu lux 
de de,tJaW, puţin credibile şi cu siguranţă ·teoretice . R·iitualUJl esite atri
buit unei şcoli determinate, şcoal a Brhaspa1ti (leot. 76). Ritualul du
rează 1trei ziile şi .trei nopţi înaintea actul ui şi treii zile după ; în anu
mite circumsfanţe, durează ohiar zece zile (vers 3532 = lect. 7 1 ,  49 ; 
vers 3597 = 73,  40 ; 3 5 1 7  = 7 1 ,  32). 

80 Care trăia într-un permanent „dar al vacii" (gavâm prodâna), 
vers 3 695 = leot. 76, vers 30. 

81 Este vorba aici de o adevăr:a:tă iniţiere .a vacilor cu cel ce dă 
şi a celui ce dă cu vacile ; este un foi: de mister, upânitesu gosu, vers 
3667 ( = 76, vers 2). 

82 Este în acelaşi timp un ritual purificator, de eliberare de 
orice păcat (vers 3 673  = leot. 76, vers 8). 

83 Samanga (avînd toate membrele) şi Bahula (lată, gt11asă), vers 
3670 (cf. vers 6042, vacile spun „Bahufa, Samangta. Eşt,i fără teamă, 
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şi adaugă : „vaca îmi este mamă iar  taurul tată etc ." .  In timpul 
actului de donaţie, el va repeta prima formulă. Şi iată momen
tul solemn al transferulu i .  După omagiul adus vacii, cel ce 
inmînează darul rosteşte : 

Cele ce sînteti, acelea sînt eu , devenit astăzi de-o 
na tură cu voi, dîndu-vă, mie însumi îmi dau 84 (versetul 
3676) .  

Iar cel cc primeşte (fJcînd pratigrahant 85) , ros teşte : 

Schimbări (transmise) în spirit, primite de spirit, glo
rifică-ne pe noi doi, voi cele avînd înfăţişări de Sonn 
(lunare) şi de Ugra (solare)86 (versul 3677). 

Alte principii ale dreptului brahmanic ne amintesc în mod 
straniu de obiceiurile polineziene, melaneziene şi americane 
descrise. Felul de a primi darul este, în mod curios, analog. 
Brahmanul are un orgoliu de neînvins .  El refuză orice tran
zacţie cu piaţa şi nu trebuie să accepte nimic ce-i parvine 
de acolo 87• într-o economie naţională, în care există oraşe, 
pieţe şi bani, brahmanul rămîne fidel economiei şi mora
lei vechilor preoţi in<lo-iranieni şi,  de asemenea, celei a agri
cultoriJor străini sau aborigeni din marile cîmpii. El păs
trează acea atitudine demnă a nob ilulu i 88 pe care am ofensa-o 

eşti liniştitoare, eşti o bună prietenă " .  Epopeea nu ui·tă să menţio
neze că acesite nume sînt rele din Veda, din <;ruti. Regăsim într-ade
văr numele sacre în Atharvaveda, V, 4, 1 8 , vers 3 şi 4. 

84 Mai precis : „ dona,tor pentru voi, donator pentru mine sînt" . 
as Actul de „a lua cu mîna", cuvînt riguros echivalent  lui accipere, 

)..aµf)avEt.V, take e<tc. 
86 Ritual u1 prevede că putem oferi „vaci din plăcinte cu susan 

sau cu unt rince:d" �i, de asemenea, vac,i „ din aur şi argint". în acest 
caz, ele ar fi considera.te aidoma vacilor adevăra,te , cf. 3 5 2 3 ,  3 8 39 .  
Ritllll"ile, mai ales cele ale tranzacţiei, devin atunci mai  perfecţionate. 
Vacilor li se dau nume rirtuaile : una dintre ele eSite „vi�tornl" .  Şederrea 
împreună cu vacile, „jurămîntul vacilor" ,  ·devine şi mai severă. 

87 A p. Dh. su., l ,  1 7  şi 14,  MANU, X, 86-95.  BmhmanuJ po:lte 
vinde ce nu a fost cump·ămt, cf. A p. D Iz. su ., 1 ,  1 9, 1 1 . 

88 A p. Dl! .  s1î . ,  1 ,  1 8, 1 ;  Gautama Dh.  slÎ„ XVII, 3 .  
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copleşindu-1 89• Două lecturi ale Mahâbhâratei povestesc des
pre cei şapte rsi , mari prezicători , şi despre grupul lor care, 
în timp de foamete , mîncînd trupurile fiilor regelui <;ibi, au refu
zat cadourile imense, chiar si smochinul de aur, cadouri ofc.
ri te de regele <;aivya Vrşada�bh a, răspunzîndu-i acestuia : 

„O rege, a pri mi de la regi este la început miere, iar  
la urmă otravă" (v .  4459 = lectura 93 ,  v. 34) .  

Urmează două serii  de imprecaţi i .  Aceas tă teori e es te chiar 
hazlie. O castă întreagă trăind din daruri , pretinde că le re
fuză 90• Apoi consimte şi acceptă acele daruri oferite în mod 
spontan 91 • Apoi alcătuieşte lungi liste 92 de oameni de la care, 
de ciroomstanţe în care, şi de lucruri 93 pe care le poate ac
cepta, şi admite în caz de foamete 94, condiţionat, este drept, 
de expiaţii uşoare 95. 

Aceasta deoarece legătura pe care darul o stabile.şte între 
cel care îl oferă şi cel care îl primeşte este foarte puternică 
pentru amîndoi. Ca în toate sjs temele s tudiate mai sus de noi ,  
ba chi ar mai mult, unul este puternic legat de celălalt. Cel ce 
primeşte se s ituează într-o poziţie puternic dependentă de cel 
ce oferă 96. Din acest motiv brahmanul nu trebuie să „accepte " 
sau să solicite ceva de la rege. Divinitate între divinităţi, el este 
superior regelui şi rangul său ar fi prej udiciat dacă ar face alt-

89 Cf. A nur;., lect. 93 şi 94. 
90 Ap. Dh. su., 1 ,  1 9 şi 1 3 ,  3 ,  în care es.te citată o aJtă şcoală 

b:ra:hmankă, Kanva. 

91 MANU IV, p. 2 3 3 .  

92 Gautama Dh. sfi., XVII, 6 ,  7 ; MANU, I V ,  25 3.  Lista oame
nilor de la care brahmanul nu poaite accepta, Gautama, XVII, 1 7 ; cf. 
MANU, IV, 2 1 5  la 2 1 7 .  

93 Lis·ta lucrwilor ce  trebuiesc refuzate. Ap. ,  1 ,  1 8 , 1 ; Gautama, 
XVII. Cf. MAN U, IV, 247 la 250. 

94 Vezi toată lect. 1 3 6  din A nur;. Cf. MANU, IV, p. 250 ; X, 
p. 1 0 1 ,  1 02. A p. Dh. su., I, 1 8 ,  5-8 ; 1 4- 1 5  ; Gaut., VII, 4, 5.  

95 Baudh. Dit .  su., 1 1 , 5, 8 ; IV, 2, 5 .  Reciit:area Târaits.amahdî 
Rigveda, IX, 5 8 .  

96 „Energi a şi strălucirea înţelepţilor au dispărut deoarece ei au 
primit (daruri)" (au acceptat, au luat). „De cei ce nu vor s ă  accepte, 
fereşte-te, O rege ! · ' ,  A n ur. (v. 2 1 64 = lect. 35,  vers 34). 
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ceva decît sa ia .  Pe de altă parte, pentru rege, atît modul cît 
ş i  ceea ce dărui eşte au aceeaşi importanţă 97. 

Darul este deci ,  în acelaşi t imp, gestul pe care trebuie să-l 
faci şi ceea ce trebuie să primeşti, fi ind totuşi periculos să-l 
iei. Lucrul dat în dar formează el însusi o legătură bilaterală 
si de nerevocat, mai ales atunci cînd este un aliment. Cel ce 
primeşte depinde de furia celui care dă 98, şi fiecare depinde 
de celălalt. De asemenea, nu trebui e  să iei masa la  adversar 99• 

Sînt luate tot felul de precauţii arha ice. Codexurile şi epo
peile prezintă tema pe larg, aşa cum face îndeobşte literatura 
hindusă, termeni ca : dar, a dăru i ,  cel ce dăruieste, trebuind 
să fie luaţi în considerare în mod relativ 100, cu precizie şi 
scrupule, astfel încît să nu apară nici o eroare în m odul de a 
dărui şi a primi. Totul este etichetă ; nu este ca la piaţă, unde, 
obiectiv vorbind, pentru un preţ i ei un anumit lucru . Nimic nu 
este în acest caz indiferent 1 0 1 • Contractele, ali anţele, transmi-
terea bunurilor, legăturile create prin bunurile transmise între 
cei ce primesc ş i  cei ce dau, această moralitate economică tr�
buie să ţină seama de întreg ansamblul. Natura ş i  intenţia con-

97 Gautama, XVI I, 1 9, 1 2  sq. ; Ap., I, 1 7 , 2. Formulă de eti
cheită a diarului, MANU, VlI, p. 86.  

98 Krodho banti y:ad dânam. „Furia ucide darul " ,  A 1111r.,  3 6 38 = 
1 .75, vers 1 6 . 

99 Ap., li ,  6, 1 9 ; cf. MANU, I II,  5, 8, cu o inte·rpretare teolo
gică absurdă : în acesrt caz, „el mănîncă greşeala gazdei sale". Inter
pretarea se .reforă lia faptul că în general leg;i•Iie inte:rzic brahmanilor să 
practice una din meseriile lor esenţiale , pe care e·i o mai practică : aceea 
de mîncător de păcaite. Cee·a ce înseamnă că nimic bun nu rezultă 
din donaţie, pentrn nici unul din contractanţi. 

100 Renaştem în cealiailtă lume, sub chipul aceL ui1a de l a care, 
în această viaţă , am accepbait hmnă, sau al acelui.a de la oare avem 
în stomac hrană, sau ne ... a foslt chi'ar el hrană. 

1 01 între aga teorie este rezumartă într-o lectură ce pare recentă . 
A nuf., 1 3 1 ,  cu titlul de dânadharma (vers 3 = 6278) : „ Ce daruri, 
cui, cînd, prin cine".  Sînt expuse aici ce�e cinci motive ale darului : 
cînd îl oferim brahmaniJor în mod spontan ; i!llJte<resull („el îmi dă, 
mi-ia dat, şi-mi va da"), rteama („nu sînt al lui, el nu este al meu, 
îmi poate face rău") ; iubirea („el îmi este drag, eu îi sînit drag·•), 
graba („îmi dă neintîrziat") ; mil a („sărac fiind, se mulţumeşte cu 
puţin") . Vezi şi lect . 3 7 .  
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tractanţilor, natura şi lucrul oferit sînt indivizibile 102• Poetul
jurist a ştiut să exprime perfect ceea ce noi vrem să descriem : 

„Este doar o roată (ce se învîrte într-un singur sens) 100. " 

II 

Dreptul germanic 

Gaj şi dar 

Chiar dacă societăţile germanice nu ne-au păstrat urme 
destul de vechi şi complete 104 ale teoriei lor asupra darului, ele 
au avut un sistem al schimburilor sub formă de dar atît de clar 
si de dezvoltat - daruri ce se făceau în mod voluntar sau din 
obligaţie, daruri primite sau date - cum puţine popoare au. 

Nici civilizaţia germanică 105, mult timp, nu a avut o piaţă. 
Ea a rămas, în esenţă, o civilizaţ ie feudală şi ţărănească ; ci-

102 Ar mai fi de studiat şi r.i:tualuJ, de purificare a darului, care 
constituie şi un m�jloc de dezlegairc de cel care l-a da1. Darul este 
stropit cu apă cu ajutorul unui fir de iarbă kura (pentru alimente, v. 
Gaut., V, 2 1 ,  1 8  şi 19, A p., II, 9, 8). Cf. apa care purifică de daJtorie, 
A nuf., lect. 69, vers 21 şi comentariile lui Prâitap (ad. !acum, p. 3 1 3). 

103 v� 5834. 
104 Faiptele sînt cunlQ&)UJte prin unele mtonumoote Hte[iaire destul. de 

tîrzii. Redactarea cînturilor din Edda este mulrt posterioară conver
siunii scandinavilor 'la creştinism. Dar, mai 1ntîi, virsta tradiţiei poate 
diferi de cea a redaotării ; apoi, chiar forma cea mai timp1llfie cunos
cută de către tradiţie poalte avea o vlrstă diferită de cea a institu
ţiei. Aceste două principii de cr.itică nu trebuie pierdute niciodată din 
vedere. 

ln speţă, nu există nici un pericol tn utilizarea acestor fapte. Mai 
în.tî i că o .parte dintre tipurile de daruri c a re  ocupă un asemenea loc 
în dreptul pe care îl descriem sînt p:r.imele instituţii care ne sînt atestate 
la gerrmani. Două dintre ele sînt descrise chiar de Tacit : darurile de 
nuntă şi modul în oare ele :revin în familia donatorilor (Germania, 
XVIII, într-un scurt cap�tol asupra căruia ne rezervăm dreptul să 
revenim) ; darurile nobile, în special cele primite de la şefi sau date 
şefilor (Germania, XV). în fine, faptul că obiceiurile acestea s-au păs· 
trat atîta rtimp tncît .am putuit să găsim atîtea vestigii, denotă că ele 
erau trainice şi cu rădădni puternice în orice suflet german. 

1os V. SCHRADER şi referinţele pe care le indică, Real.'exikon 
der indo-germanischen Altertumskunde, s.v. Markt, Kauf. 
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vilizaţie în care cuvinte precum „preţ de cumpărare" sau „de 
vînzare" par de dată recentă 1 06• Mai demult ea îşi dezvoltase 
un adevărat sistem de potlatch şi, mai ales, un sistem al darului. 
!n mare măsură, clanurile din interiorul tribului ,  marile familii 
din clan 107, triburile între ele, şefii între ei, şi chiar regii între 
ei. trăiau în afara grupului familial, din punct de vedere moral 
şi economic, toţi comunicau, se ajutau sau creau ali anţe prin 
daruri şi pacturi, prin gajuri şi ostateci, prin mese festive şi 
cadouri oricît de mari. Am văzut mai sus, luată din Havamal, 
o întreagă litanie a cadourilor. Faţă de ace1l frumos frag
ment din Edda, ar mai trebui  arătate alte treii lucrur i .  

Nu s-a făcut încă un studiu aprofundat al vocabularului, 
foarte dezvoltat la germani, referitor la cuvintele geben şi 
gaben 109• Sînt foarte numernase cuvinte : A usgabe, A lgabe, A n
gabe, Hingabe, Liebesgabe, Morgengabe, o curioaisă Trostgabe 
(premiu de consolare),vorgeben, vergeben (a jefui şi a ierta), wi
dergeben si wiedergeben ; studiul lui Gift, Mitgift etc. ; studiul 
instituţiilo; desemnate de aceste cuvinte rămîne şi el de făcut 109• 

106 Cuvîntul Kauf şi toaite deriva.tele lui vin din cuvîntul latin 
caupo, negusitor. Inceirititudinea asupra sensului unor cuvÎ!llte oa : leihen, 
lehnen, lohn, bilrgen, borgen etc., este bine cun06cută şi demonstrează 
că utiliz.are·a lor tehnică esite de dată recentă. 

107 Nu ridicăm aici problema economiei închise, geschlossene 
Hauswirtschaft, coof. Bticher, Entstehung der Volkswirtschaft. Pentru 
noi, este o problemă rău pusă. De cum apar într-o societaite două 
dllanuri, în mod necesar ele vor fiace cOIIlJttacte şi SfCJhirntblllri, nu nu
mai de femei (exogamie) şi ritualuri, ci şi de bunuri, cel puţin tn unele 
periioade ale anului şi în .anumite ocazii ale vieţi[. In rest'lll timpului, 
famiJ.:iJa, foante restrlnsă adese:a, trăieşte redusă la ea însăşi . Dar 
perioade în care s-a ·tră.itt ia&tfea nu au maii existat. 

108 Vezi aceste cuvinte la Kluge, şi în alte dicţionare etimologice 
ale diferitelor limbi germanice. Vezi VON AMIRA despre Abgabe, 
A usgabe, Morgengabe (Hdb. de Hermann PAUL) (paginile citate la 
index). 

109 Lucrările cele mai bune sînt încă : J. GRIMM, Schenken und 
Geben, Kleine Schriften , II, p. 174 � şi BRUNNER, Deutsche Rechtsbe
griffe besch Eigenturn . Vezi şi G RIMM, Deutsche Rechtsalterth iimer, 
I, p. 24 6, cf. p. 297, despre Bete = Gabe. Ipoteza că s-rur fi trecut 
de la un dar necondiţionat Ia unul obligatoriu este inutiliă. ln dreptul 

germanic cele două tipuri au existat dintotdeauna. şi, mai ales, cele 
două caracteristici s-au amestecat. 
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Din contră, întregul sistem al darurilor, importanţa lui în tra
diţie şi folclor, inclusiv obligaţia de a da înapoi daruri , sînt 
descrise în chip admirabil de Richard Meyer în una dintre 
cele mai savuronse lucrări c.le folclor din cîte cunoastem 1 1 0• Ne 
vom referi ] a  ea simplu �i nereuşind, pentru moment, decît re
marcile subtile referitoare la forţa legăturilor care obligă, A nge
binde, constituind schimbul, oferta, acceptarea ofertei şi obli
gaţia de a da un dar pentru cel primit. 

Există , de altfel, o instituţie care a persistat mult timp şi 
care mai persistă şi azi în morala şi cultura economică din sta
tele germane, in s ti tuţie care, din punct de vedere economic, pre
zintă o mare i m portanţă. : este vorba despre Geben 1 1 1 ,  echiva
lentul hindusului adanam. în timpul botezului,  al comuniunilor, 
al logodnelor şi nunţUor, invitaţii - adesea întreg satul - după 
masa de nuntă, de exemplu _ In ziua precedentă sau în cea ur
mătoare (Guldentag), oferă cadourile de nuntă a căror valoare 
depăşeşte, în general cu mult, cheltui elile pentru nuntă. în 
unele ţinuturi  gcrmflne, acest Gahen constituie chiar  zestrea mi
resei, zestre ce îi este prezentată în dimineaţa nunţii , purtînd 
numele Morgengabe. In unele locuri, generozitatea acestor da
ruri consti tuie cheză.şia fertilităţii tinămlui cuplu 1 1 2• Intrarea 
în relaţie de logodnă, darurile diverse făcute de naşi în dife
rite momente al e vieţii, pentru a le da nume şi a-i ajuta (He/fete) 
pe fini ,  sînt şi ele foarte im!Jortante. Recunoaştem această temă, 
care es.te încă familiară în obiceiurile noastre, în toate po
ves tirile şi legendele referitoare la invitaţie, la blestemarea in
divizilor neinvitaţi, la binecuvîntarea şi generozitatea invitaţilor, 
mai ales cînd aceştia sînt zîne. 

1 10 Zur Geschichte des Schenkens, Stei11hausen Zeitschr. f. Kultur
gesch, v. p. 1 8  sq. 

1 1 1  V. MEYER, Deutsche VoU.skunde, p. 1 1 5, 1 68, 1 8 1 , 183 
etc. în ace1astă problemă poate fi consultait orice manual de folclor ger
manic. (Wuttke, etc .). 

1 1 2 Găsim aici un alt răspuns la problema pusă (v. mai sus) de 
van Ossenbruggen despre natura magică şi juridică a „preţului mire
sei". V. despre subiect, remarcabila teorie a raporturilor între di/ver
sele servicii făcute soţiJ'or şi de către soţi în Mairoc (WESTERMARCK, 
Marriage cere111011ies in Morocw, p. 3 6 1  sq.,  şi părţile din oartea citată 
in ea). 
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O a doua instituţie cu aceeaşi ongme este cea a gajului 
obligatoriu în toate tipurile de contracte germanice 1 13• Chiar 
şi cuvîntul gaj vine de aici, de la wadium (cf. engl. wage, sala
riu), Huvelin 1 14 demonstrînd dej a că wadium germanic 1 1 5  fur
nizează milocul de a înţelege contractele, apropiindu-I de ro
manul nexum. Intr-adevăr, aşa cum interpreta Huveilin, gajul 
acceptat permite contractanţilor dreptului germanic să acţ ioneze 
unul asupra celuilalt, deoarece u nul posedă ceva de la celălalt, 
acel ceva pe care acesta din urmă, în calitate de fost proprietar 
al lucrului, l-ar fi putut vrăj i ; şi deoarece, adeseori , gajul , se
parat în două părţi , era pă·strat cîte o jumătate de către fiecare 
d in cei doi contractanţi. Acestei explicaţii î i putem suprapune, 
însă, o alta mai apropiaită . Sancţiunea magică nu este s ingura 
legătură ce-ar putea interveni . Obiectul în sine, d at şi angaj at ca 
gaj ,  constitui e, prin virtuţile lui propri i , o altă legătură . Mai 
întîi de toate, gajul este obligatoriu ; în dreptul german, orice 
contract, orice vînzare şi cumpărare, orice împrumut sau depo
zitare, presupune constituirea unui gaj . Se oferă celuilalt con
tractant un obiect în gaj� obiect a cărui valoare este, în general, 
redusă : o mănuşă, o monedă (Treugeld), un cuţit - chiar şi 
ace, la noi - obiect ce va fi  returnat la efectuarea plăţii lu
crului livrat. Huvelin remarcă deja  că gajul este de mică valoare, 
fiind, în general, un obiect personal ; pe bună dreptate, el 

1 13 în cele ce urmează, nu vom confunda gajul cu arvuna, deşi, 
aceasta, aşa oum o indică l1lumele în limba greacă şi latină, era de ori
gine semiită şi a fost cunoscută în dreptul ,german recent, oa şi in drep
turue noastre. Ma!i mu:H, în unele cazuri, gajUJrile s..1au confond:at cu 
vechfile daruri, de ex„ în U1I1el]e ,d�aile.cte dm Ti'l'Oil, la H andgeld se spune 
Harren. 

Nu vom insista nici asupra importanţe1i noţiunii de gaj în materie 
de căsă.tor(e. Vom remarca doar c ă  în dialectele germanice „preţul 
de cumpăr.are" poate fi numit în ace.Iaşi timp Pfand, Wetten, Trugge 
şi E!: ethaler. 

1 14 Annee Sociologique, IX, p. 29 sq: Cf. KOWALEWSKI, Cou
tume contemporaine et loi ancienne, p. 1 1 1  sq. 

1 1 5 Despre wadium ma i pot fi consul..tarte : THEVENIN, Contri
buţie la studiul dreptului ge['manic, Nouvel!e Revue Historique du 
Droit, IV, p. 72 ; GRIMM, Deutsche Rechtsalt„ I, p. 209-2 1 3 ; VON 
AMIRA, Obligationen Recht ; VON AMIRA, în Hdb., de Hermann 
PAUL, I, p. 254 �i 248. 

Despre wadiatio, cf. DAVY, A nnee. Soc„ XII, p. 522 sq. 
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apropie acest fapt de tema „gajului de viaţă" ,  lifetoken 1 1 6• Lu
crul astfel transmis, este, într-adevăr, unul purtînd pe deplin 
ind ividualitatea donatorului .  Faptul că el se găseşte în mîinile 
celui ce l-a primit îl determină pe contractant să îndeplinească 
contractul, să se răscump�re, răscumpărînd gajul. Astfel, 
nexum-uI se află în gaj , nu numai în actele magice sau în 
formele ceremonioase de contracte, adică în cuvinte, jurăminte 
şi rituri ale schimbului, în strîngerca de mîini ; el este şi în 
înscrisuri, în „actele" cu valoare magică, în „răbojurile" pe 
care fiecare parte le poate păstra , în mesele luate în comun, 
la care fiecare participă cu ceva din esenţa celuilah. 

Două caracteristici ale wadiatio demonstrează , de altfel, 
această forţă din lucru. Mai întî i ,  faptul că gajul nu numai 
că obligă şi leagă, dar implică şi onoarea 1 1 7, autoritatea şi 
„m ana" celui oare-I dă 1 1 8 • Acesta rămîne într-o poziţie infe
rioară pînă în momentul în care se eliberează de angaj amentul 
(pariul) luat. Căoi termenul wette, wetten 1 1 9, care traduce cuvîn
tul wadium din legi are atît sensul de pariu cit şi pe cel de gaj. 
Mai curînd · decît un mijloc de a-l constrînge pe debitor, el 
consti tuie  premiul concursului şi sancţiona rea unei provocări . 
Atîta vreme cît contractul nu este încheiat, el este asemenea 
celui care pierde pariul, cel de-al doilea alergător din cursă ; 
şi pierde cu cît se angajează mai puţin, căci cu atît va avea mai 
mult de plătit ; fără a mai socoti că el se expune pericolului 
de a pierde ceea ce a primit, ceea ce proprietarul va putea 
revendica atîta timp cît ga iul nu a fost retras. Celălalt fapt 
demonstrează pericolul creat prin primirea gaj ului . Nu numai 
cel ce îl dă se angajează, ci şi  cel c3re îl primeşte. El se îndo
ieşte de lucrul primit, ca �i cel ce primqte darul în Trobiand. 

1 1 6 HUVELIN, p. 3 1 .  
1 17 BRISAUD, Manuel d'Histoire du Droit fraru;ais, 1904, p. 1 3 8 1 .  
1 1 8 HUVELIN. p .  3 1 .  n. 4 ,  interpretează faptul exclusiv c a  dege-

nerescenţă a ritului magic pTimi,tiv ce ar fi devenit simpl ă temă de 
momlita,te. Dar aceas,tă interpreta:re es�e parţi al inutilă (v. mai sus) �i 
nu o exolude pe cea pe care o pDopunem. 

1 19 Despre paternitatea cuvintelor wette, wedding, ne rezeTVăm 
dreptul de a reveni. Amfibologia pariu)iui şi a cont:riac1Jului apar-e chiar 
şi în l imbile noastre, de ex . : se defier (a nu ave·a încredere), şi de/ier 
(a provoca). 
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Gajul i se amncă la picioare 1 20 , atunci cînd este o festuca 
notata 121 , avînd caracter runic sau secţionat - ca parte tăiată , 
din care se păstrează sau nu o parte - fiind luat de pe jos sau 
pus la sîn (in !ai.mm), şi nu dat în mînă. întregul ritual arc 
un caracter de provocare şi suspiciune de ambele părţi . Chiar şi 
astăzi , de altfel, limba engleză echivalează throw the gage cu 
throw the gauntle t (a arunca mănuşa) . Ca şi darul, gajul con
ţine în el un pericol pentru ambi i co-respondenţi. 

lată si cea de-a treia  caracteristicr'i : nicăieri nu se resimte 
mai bine 'pericolul reprezentat de Jucrul dăruit sau transmis <lecit 
în străvechiul drept şi în străvechile limbi germanice ; ceea ce 
explică sensul dublu al cuvîntulu i gift în ansamblul acestor lim
baje, de dar, pe de o p arte , şi de otravă, pe de alta . De altfel, 
am dezvoltat istoria semantică a acestu i  cuvînt 1 22• Tema da
rului funest, a cadoului sau bunului preschimbat în otravă, este 
fundamentală în folc:lorul german. Aurul Rinulu i este fatal 
pentru cine îl cucereşte, cupa lui Hagen este funebră pentru 
eroul care bea din ea ; mii  şi mi i  de povestiri şi romane de 
acest fel , atît germanice cît şi celte , ne zdruncină sensibili tatea. 

1 20 HUVELIN, p. 36,  n. 4. 
12 1 Despre festuca notata, v. HEUSLER, Institutio nen, I ,  p. 76 sq. : 

HUVEUN, 'P· 33,  pare că a uitat utilizarna secţionări i .  
122 Gift, gifit. Melanges Ch.  A nriler, Strasbourg. 1 924. Am fost 

întrebat de ce n-am examinat e.timologi.a cuvintulu i  gift, traducere din 
latină a l ui dosis, acesta la rîndul său transcripţie a greculu i oovLv, 
d oză de otravă . O asemenea etimologie p;esupune că dia.lee:!e.'e din 
nordul ş i sudul Germ<lniei ::ir rezerva un nume sav<ant pentru un lucru 
de utilitate comună ; ceea ce nu reprezintă lege a  se m antică obişnui t<'\ .  
în pilus. a,r mai t rebui exp!ic:a1e şi .aJe.gerea cuvîn!ului gift la  aceasU'i 
1raducere. precum �i tabu -ul l ingvist:ic invers care, în uncie l imbi 
germanice, a dete1 minat sens.ul de „dar" pentru cuvîntul gift. 

Am al Murat incertitudinea sensul u i  ,termenul,ui gift, ou ce a a ter
menului latin ven enum, sau q>LA"t'pO'V şi q>cx.pµir1..xou ; ar treb ui să adău
găm şi a1;te apropieri ( BR"f:AL, Melanges de la societe linRuistique, 
voi . III. p. 41 0), venia, l'en us, venenum, de 1·anati (sanscri tul a face 
plăcere) şi gewinnen, win (a cîştiga). 

Trebuie să consita:tăm şi o eroare de citare. Au !us- Gell i us a dize r
tat asupra aces.tm cuvinte dar nu el l-a citat pe HOMER (Odiseea, 
IV, p. 226) ; ci GAIUS, ohiar un jurist, în cartea sa despre cele Două-
sprezece Table (Digeste, L, XVI, De rerb. signif., 236). 
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Să cităm doar strofa în care un erou al Eddei  123, Hreidmar, 
răspunde astfel insultelor lui Loki : 

Ai oferit darur i, 
Nu şi dragoste-n dar , 
N-ai  dat cu inimă plină 
Nimic din viaţa ta, de-aş fi ştiut 
mai demul t  te-aş fi jupuit .  

Dreptul celtic 

Popoarele celtice consti tuie o altă familie de societăţi indo
curopene care, cu s iguranţă , au cunoscut aceste instituţii ; am 
începu ·: demonstraţia acestui fapt împreună cu domnul Hubert 124• 

Dreptul chinez 

In fine, o mare civilizaţie ,  cea chineză, a păstrat din tim
purile sale arhaice, principiul de drept ce ne interesează ; ea 
recunoa şte Jegătura indisoh1bi1ă a oricărui lucru cu proprieta
rul origina r. Şi astăzi, încă, individul care îşi vinde unul din 
bunurile sale 125, chiar şi mobila ,  păs trează , faţă de cumpără-

1 23 Reginsmal.  7. Ze i i  l-au ucis pe Otr. fiu al, l ui Hreidmar, şi 
au fost nevoiţ i să se răscumpere acope rind cu aur masiv pielea lui 
Otr. Da1r zeul Loki a blestemait acesit aur, iar Hreidmar- răspunde 
prin strofa citaită.  Datorăm indicaţia domnul ui Maurice Cahen, care, 
la versul 3, rem arcă : „cu o inimă binevoitoare" este traducerea cla
sică : af hei/0111 lllig înseamnă de fapt „în acea d ispoziţie a spiritului 
care aduce noroc". 

124 Vom găs.i acest s,tud�u (Sinuciderea şefului galez) !?Î notele dom
nului HUBERT într-unuli din numerele vii toare din Rel 'Ue Celtique. 

125 Dreptul chinez despre imobile, cel germanic şi dreptul nos
tru antic, de asemene a, cunoşteau vînzarea cu răscumpărare precum 
şi drepturile deţinute de pă,rinţi de a cumpăra bunurile şi fondurile 
vîndute ce nu ar fi trebuit separate de mo5,tenire, ceea ce se numeşte 
diminuarea neamul ui. Vezi HOANG (Varietăţi sinologice), Notions 
techiques sur la propriete en Chine, 1 8 97, p. 8 şi 9. (Dair nu ţinem 
cont de acest fapt : în istoria umană, în China în particular, vînzarea 
definitivă a sol ului este ceva recent, ea a exisitart: în direptul roman, apoi 
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tor, dreptul de a „plînge bunul său" pe toată durata vieţii. 
Părintele Hoang a consemnat modele ale acelor „bilete ale plîn
gerii" pe care vînzătorul le remite cumpărătorului 126• Este un 
fel de drept de urmărire a lucrului, amestecat cu dreptul de a 
urmări persoana, drept care aparţine vînzMorului mult timp 
după ce lucrul a intrat definitiv în alt patrimoniu şi după ce 
toţi termenii contractului au fost îndepliniţi în mod irevocabil. 
Prin lucrul transmis, chiar dacă acest"a este consumabil, alianţa 
contractuală nu este doar de moment, contractanţii fiind con
sideraţi în dependenţă perpetuă.  

In cadrul moralei anami te, să accepţi un dar înseamnă un 
pericol. 

Westermarck 1 27, semnalînd acest din urmă fapt, i-a văzut 
şi o parte a importanţei sale. 

în drepturile germanice şi franceze vechi, înconjurată de amea restric
ţii, proveni.te dii:n spiritul comunrirtiaa casnic şi din profundul ataşament al 

famHiei de pămînt, şi ail pămîl1JtuJui de famil ie, înc ît demonstraţia ar 
fi pre·a fadlă ; deoar�e fami11iia înseamnă să liaşul şi pămîntuil , este 
normal ca pămîntul să nu se supună eoonomiei capitalului. De fapt, 
legile mai noi şi mai vechi peninru ., homesrte.aid" şi cele mai recente 
legi franceze privind „bunurile de familie nesechestrnbile" sînt persis
tenţe aJe �taituilui a1ntic şi o reînitoarcere către el . Vom vorbi deci, mai 
ales despre bunurile mob ile. 

1 26 Vez:i HOANG, ibid„ p. 1 0 , 1 09, 1 33 .  
Daitoirez irnformaţ�a .amabi1Htăţi1i 1Iui Me·stre ş i  Grn:ne t, cme a u  con

Sltatart: fiaiptele ei însişi în China. 
1 27 Origin„. of the Moral ldeas, v. I, p. 594. Wesite.rmarck a pre

simţirt o problemă de genul oolei pe care o t.raităm. dar a traitat-o doar 
din punctul de ve.dere al dre.ptului şi ospi1ta1lităţii. Totuşi, trebuiesc 
dt:ate obse1rvaţiile lui foarte impmitante despre obiceiuJ mairocan ar (sa
crificiul constrîns al supliantului, ibid., p. 38 6) şi despre principiul 
„Dumnezeu şi hrania o vm pl ă.ti '' (expresii remairoa:bme, iden.trice celor din 
dreptui hindus). Vezi WESTERMARCK, Marriage Ceremonies in Mo
rocco, p. 365 ; cf. A nthr. Ess. E. B. Tylor, p. 373 sq. 
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CAPITOLUL IV 

Concluzii 

I 

Concluzii de morală 

Observaţiile de pînă acum pot fi extinse asupra propriilor 
noastre societăti . 

o parte considerabilă a moralei şi a vieţi i noastre însăşi  
staţionează în această atmosferă, în care darul, obligaţia şi 
l ibertatea sînt amalgamate. Din feric ire, nu totul poate fi cla
sifica t exclusiv în termeni rle vînzare şi cumpărare. Dincolo 
de valoarea lor venalii , 1n măsura în care există valori doar de 
acest gen, lucrurile mai au si o valoare sentimentală. Astăzi 
avem doar o morală a pieţei. Dar mai există încă indivizi şi 
clase cu morala de altădată, morală la care aderăm mai toţi, 
cel puţin în anumite perioade ale anului sau la anumite ocazii .  

A nu oferi un dar în schimbul darului primit aduce încă pe 
cel ce l-a acceptat într-o s,itua�ie de inferiori:tat,e, mai ales dacă 
darul a fost primit fără gîndul de a mai fi întors. Dacă ar fi 
doar să rămînem în spaţiul german, am putea aminti curiosul 
eseu al lui Emerson, On Gifts and Presents 1 . Caritatea ,  pentru 
ceJ ce o acceptă, mai poate răni 2, şi întregul efort al moralei 
noastre tinde să suprime patronajul inconştient şi injurios al bo
gatului ,, care dă de pomană" .  

Orice invitaţie trebuie urmată de  o invitaţie reciprocă, l a  
fel orice „amabilitate" .  Aici întrezărim caracteristica de potlatch 

1 Essais, seria a II�a, V. 
2 Cf. Coran, Surata IT, 265 ; cf. KOHLER in Jeivish Encyclopaedia, 

I. p. 465. 
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nobil din vechiul fond traditional, si, de asemenea ,  vedem ivin
du-se acele moti ve trad1tic�ale ale

' 
activitătii umane : emulatia 

între indivizi de acela şi  
'
sex 3, acest „impe�i alism fundamentă!" 

al oamenilor ; fondul soc ial pe de o parte, cel animal şi psiho
logic, pe de alta, iată ce putem vedea apărînd. In viaţa socială, 
ca parte a vi eţii noastre, nu putem „rămîne de căruţă",  cum 
se zice. Trebuie să dăm înapoi mai mult decît am primit ; ceva 
mai scump sau m ai mare . Aşa proceda, în copilăria  mea, o fa
milie oarecare de ţărani, undeva în Lorrena, familie care, deşi 
în cea mai marc parte a timpului ducea o viaţă dintre cele mai 
modeste, cu ocazia sărbătorilor sfinţilor, a căsătoriei, a împăr
tăşirii sau înmormîntări i ,  ajungea să se ruineze pentru oaspeţi . 
in aceste ocazii trebuia să fii „un domn" . Putem spune că o 
parte din poporul nostru se conduce după ?semenea principii, 
fără să mai ţină cont de bani atunci cînd este vorba despre 
musafiri , despre sărbători sau despre cadourile oferite la di
verse ocazi i .  

Invitaţia trebui e  făcută şi  trebuie acceptată . Mai păstrăm 
acest obicei , chiar şi în corporaţiile noastre liberale. Acum 
cincizeci de C!ni, poate chiar m ai recent, în anumite zone ale 
Germaniei şi Franţei, la sărbătorirea unei nunţi lua parte în
tregul sat ; lipsa unui individ era semn rău, previziune sau do
vadă de i nvidie, un semn al „sorţ i i" .  In numeroase locuri din 
Franţa, toată lumea ia încă parte la ·ceremonie. în Provenţa , 
l a naşterea unui copil , fiecare aduce cî te un ou şi alte cadouri 
simbolice. 

Lucmri l e  vîndu te au un  suflet al lor, sînt încă urmate de 
fostul lor proprietar, şi ele îl urmează la rîndul lor. Pe um 
din  văile munţilor Vosgi , la Cornimont, în unele famili i  mai era 
<ictu a] , şi poate c[t mai este, următorul obicei : pentru ca ani
malele cumpărate să-�i u i te fostul lor s.tăpîn şi să nu  fie ten
tate să se întoarcă „la el " ,  se desena o cruce deasupra uşii  graj
dulu i ,  păstrîndu-s·e căpăstrul vînzătoru!ui şi dîndu-li-sc tot
odată sare din mînă. La Raon-aux-Bois, li se oferă o tar
tină cu unt, plimbată de trei ori în jurul cîr11igului de deasu
pra focului din bucătărie, tartina  fiindu-le apoi dată în mîna 
dreaptă. Obiceiul este valabil pentru animalele mari, care fac 

3 Willi1am JAMES, P1 inciples of Psychology, I r, p. 409. 
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parte d in  fah1ilic, grajdul făcînd şi el parte din locuinţă . Alte 
numeroase obiceiuri din Franta arată , de asemenea, că lucrul 
vîndut trebuie despărţit de vÎnzătoru l său : lovirea cu palma 
a obiectului vîndut, şfichiuirea oi i  ce este vîndută , etc. 4• 

Am pute a chiar afirma că o întreagă parte a dreptulu i , drept 
al j ndustriasilor si comerciantilor, este astăzi în conflict cu 
morala . Pre_fudecăti le economice ale poporului , cele ale produ
cător ilor, provin din voinţa lor fermă de a însoţi lucrul pro-
dus şi d in convingerea că munca lor este revîndută fără ca 
ci să aibă vreun profit. 

in zi lele noastre, vechile principi i  acţionează împotriva ri
gori lor, a abstracţii lor şi a lipsei de um anism din codurile de 
legi. Din acest punct de vedere, putem spune că o întreagă 
parte di n legi le  care tocmai apar, precum şi anumite obiceiuri , 
d intre cele mai  recente, revin spre trecu t. Este o reacţ ie  împo
triva lipsei de sensibilitate de tip roman şi saxon a regimulu i 
nostru, o reacţie pu ternică şi sfîn tă . Unele noi princip ii de 
drept şi folosinţă pot fi interpretate astfel . 

A fost necesar un timp îndelungat pentru ca proprietatea 
artistică , li terară ş i şti inţifică , d incolo  de vînzarea brutală a 
manuscrisulu i , dincolo de prototip sau de opera de artă orjgi
nală , să fie totuşi recunoscu tă . într-adevăr , societăţile nu au 
interes în a recunoaşte moşteni torilor unu i au tor sau i nventator 
- acest binefăcă tor al omen i r i i , prea multe drepturi asupra celor 
create de el ; se afirmă că acestea ar fi produsul spiritului co
kctiv într-o aceeaşi măsură ca şi al celui individual ; cu toţii 
doresc i ntrarea cît nw i rapidă în domeniul publ i c sau în circu
laţi a generală de bunur i .  Totu�i scandalul referitor la creşterea 
V3 lori i unor p ictur i , sculptur i  sau obiecte de artă, la familiil e  
� 1rt :şti lor � i  l a  moştenitor i i di recţi a i  acestora, a inspirat o lege 
fr2nce?ă din 1 923 care dă artistulu i şi deţ ină torilor de drept , 

4 KRUYT, Koopen, etc. ,  citează asemenea ob iceiuri în Celebes , 
p. 1 2  din extras. Cf. De Toradja's . . .  Tijd. 1 ' .  Kon. Batav. Gen.,  LXII I, 
2 ; p. 299, ritul in troduce,rii bivolului în grajd ; p. 296, ri tul cum
părării unui cîine bucată cu bucată, parte cu parte, incluse în hrana 
care se scuipă ; p. 28 1 ,  pisica nu se vinde sub nici un pretext, ea doar 
se împrumută, etc. 
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dreptul de urmaş asupra creşterilor de valoare succesive în cazul 
vînzărilor succesive ale operelor de artă 5. 

întreaga noastră legislaţie de asigurări sociale, acest socia
lism de stat deja  realizat , se inspiră din următorul principiu : 
muncitoml .şi-a dăruit  viaţa şi munca sa colectivităţii şi patro
nului ; deci , dacă el trebuie să contribuie la asigurări , cei care 
au beneficiat de pe urma serviciilor sale nu pot înceta să-i plă
tească salariul, statul însuşi , ca reprezentant al comunităţii, da
torîndu-i - împreună cu patronii şi adăugînd propriul aport 
- o oarecare s·ecuritate în vi1aţă, securitate împotriva şomajului ,  
a bolii , a bătrîneţii ş i  a morţii.  

Chiar unele obiceiuri recente ş i ingenioase, de pildă casele 
de asistenţă familială, dezvoltate în mod liber şi cu vigoare de 
industriasii francezi în favoarea muncitorilor cu familie grea, 
răspund Într-un mod spontan nevoii de a-i ataşa pe indivizi , de 
a ţine cont de greutăţile şi de interesul material şi moral pe 
care aceste greu tăţi îi reprezintă 6. Asociaţii analoge funcţio
nează în Germani a,  Belgia şi cu acelaşi succes. - In Marea 
Bri tanie, în aceste timpuri de şomaj îndelungat şi teribil ,  care 
atinge milioane de muncitori - apare o mişcare în favoarea 
asigurării în caz de şomaj , asigurare obligatorie, organizată de 
eoirporn�ii .  Oraşele şi statul nu pot suporta cheltuielile imense 
pentru plata celor fără de lucru , cauza fiind industria şi condi
ţiile generale ale pieţei. Astfel, unii economişti distinşi, condu
cători de industr i i (domnuil Pybus, sir Lynden Macasisey) acţio
nează pentru ca întreprinderile însele să organizeze ajutorul de 
şomaj pe corporaţii ,  făcînd ele însele aceste sacrificii. Ei ar 

5 Aceiastă lege nu este ins.piraită de prin.oiipiul iilegi1timităţii bene
ficiilor realizate de deţinătorii guccesivi. Ea este aplicată într-o mă
sură redusă . 

Este curios de Situdiait din acesit punct de vedere legisl:aţia sovie
tică asupr:a p.roprieităţiJoir liternre şi modificările acestei'a ; mai întîi, 
t01tul a fost nation:ailiz1at ; s-1a văzut că asitfeil esite lez:ait a1rtiistul în vi1ată 
şi că nu sîn.t · ore.ate Siuficiente resurse pentru monopolul naţional 

'
al 

editării. Astfe,l , deci, au fost res1:abiHte drepturile de autor, chiar şi  
pentru cl asicii din vechime, aflaţi în domeniul public , cei de dinain
tea 1legllior mediocre ce protejau scriitorii în Rusi1a. Aoum, se poate 
spune că sovieticii au 0dopt1at o lege modernă. în realitate, ca şi in 
cazul moralei noastre asupra acesitui subiect, şi sovieticii ezi-tă ne5tiind 
pent,ru a1l cui drept să opteze : ceil aI1 persoane i  siau cei! asupra bunurifor. 

6 Dornnull Pirou a făcut deja asemenea remarci. 
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dori deci ca preţul securităţii muncitorilor, al protecţiei împo
triva lipsei de lucru, să facă parte din taxele generale ale fie
cărei industrii în parte. 

După părerea noastră, această morală şi legislaţie cores
punde nu unei confuzii , c i  une!Î. întoarceri la  drept 7• Pe de o 
parte, vedem cum apare şi intră în fapt morala profesională şi  
dreptuJ corporativ. Asemenea case de asigurare ş i  societăţi 
mutuale înfiinţate de grupurile industriale în favoarea uneia 
sau alteia dintre operele corporative nu sînt atinse de nici un 
viciu din punctul de vedere al moralei pure, doar că gestiona
rea lor este pur patronală. In plus, grupurile sînt cele care ac
ţionează, adică : statul,  comunele, stabilimentele publice de asis
tenţă, casele de pens ionari , casele de economii, societăţile mu
tuale, patronatul ,  salariaţii ; s-au reunit cu toţii, în legislaţia so
cială germană , de exemplu în Alsacia şi Lorena ; în asistenţa 
socială franceză, o vor face mî ine, la fel. Se revine deci la o 
morală a grupurilor. 

Pe de altă parte, statul şi  subgrupurile vor să poarte de grijă 
tocmai individului. Societatea doreşte să regăsească celula so
cială. Ea caută si dă ocol individului, într-o curioasă stare de 
spirit în care se 

·
amestecă sentimentul drepturilor pe care el le 

are cu alte elemente mai pure : caritatea, solidaritatea, sentimen
tul „utilului social" .  Darul, libertatea şi obligativitatea de a face 
daruri,  libertatea si interes:ul de a da, sînt temele ce revin, ase
menea unui motiv

' 
dominant, de pfiea mult timp uitat. 

Dar nu este suficient să constatăm faptul, trebuie să dedu
cem de aici o practică, un precept de morală. Nu ajunge să 
afirmăm că dreptul se află pe drumul debarasării sale de unele 
abstracţii : diferenţierea dintre dreptul reaJ şi cel individual ; -
că el se află în curs de a adăuga alte drepturi dreptului brutal 

7 Nu ne referim aid 1 a vreo di@tTugere. P,dncip1ii,Je de drept, ce 
prezidează piaţa, cumpărarea şi vînziaroa, constituie oondiţi1a indis
pensaibi1ă formării capi,talufoi, de pot şi trebuie să st11bzis1te alături 
de principiile noi şi de cde mai vechi. 

Totuşi nu trebuie ca moralistul şi legis1,atornl să fie reţinuţi de 
aşa-zisele principii de drept natural. De ex. ,  nu trebuie considerată 
decît ca o absitr acţie deosebirea dintre dreptul reiaJ. şi ool peirsona1, oa un 
extrias :teoretic al unora dintre drepturile noastre. Această deosebire 
trebuie lăsa�ă să subziste, cantonînd�o 1n colţul său. 
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al vînzării şi al plăţi i servic i ilor . Trebuie să spunem şi  că această 
revolutie este bună. 

Mai întîi ,  să revenim,  şi trebuie  s-o facem,  la  obiceiul „chel
tuielilor nobile " .  Ca şi în ţările anglo-saxone, ca şi în atî tea 
alte societăţi contemporane , barbare sau foarte civilizate, bo
gaţii trebuie să reînceapă să se considere de bună voie sau con
strînşi , ca fi ind trezorierii concetăţenilor lor. Civilizaţiile an
tice, civilizatii din care au rezultat cele de az i ,  cunosteau unele 
jubHeek, altele liturgiile , horegi ile ş i trierarh iile , sys:'>ties (mese 
în comun) , cheltu ieli obligatorii ce trebuiau făcute de edil şi de 
personaj ele consulare. Ar trebui să revenim la asemenea legi . 
Apoi, ar trebui mai mul tă grij ă  pentru individ , pentru viaţa 
şi sănătatea lu i ,  pentr.u educa ţia sa - lucru rentabil de alt
fel - pentru familia sa şi viitorul ei . Trebu ie mai multă în
credere, sensibilitate şi generozita te în con tractele de închiriere 
de servici i , de locaţie a imobilelor , de vînzare a bunuri!or de 
consum necesare. Şi ar trebu i să existe sufi ciente mijloace de 
a limita specula şi camăta. 

Cu toate aces tea, individul trebuie să m nncească. El trebuie 
obligat să se bizuie mai mult pe sine decît pe alţi i .  Pe de altă 
parte, el trebuie să-ş i apere interesele, cele personale şi de grup. 
Excesul de generozitate şi s pi ritul comunitar ar fi la fel de 
dăunătoare, lui şi societăţii , ca ş i  ego ismul contemporanilor sau 
individualismul legilor noastre . în Mahâbhârata, unul dintre ge
n iile malefice ale pădur ii explică unu i brahman că dăru ie prea 
mult : „Iată de ce eşti slab şi palid" . Viaţa monahală ca şi 
cea a lui Shylock trebuiesc deopotrivă evi tate. Această nouă 
morailă va cons ta desigur într-un amestec folositor dar cumpă
tat de realitate şi ideal. 

Astfel, este posibil şi trebuie să revenim la arhaic , la ele
mente ; vom regăsi motiveile v itale şi de acţiune cunoscu te dej a  
de numeroase societăti si clase sociale : bucuria d e  a d a  în pu
blic , bucuri a cheltui·eiilo.r generoase, efectuate cu talent, bucu
ria ospitalităţii şi a sărbători i publice sau private. Asigu
rarea socială , solicitudinea în ajutorul rec iproc , în cooperare, 
cea a grupului profes ional, a tuturor acelor persoane morale pe 
care dreptul englez le înfrumuseţează cu numele de „Friendly 
Societies" , toate valorează m a i mult decît simpla securitate. in
dividualii pe care nobilul o garantează micului  arendaş , mai 
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mult decî t viaţa calică dată de salariul zilnic as igurat de patro
nat, şi chiar mai mult decît agonisirea capi talistă, fondată şi 
ea  doar pe un credit schimbător. 

Ne-am pu tea închipui ce ar însemna o societate în care ar 
guverna asemenea principii . O asemenea economie şi morală 
funcţionează deja, oarecum, în profesiunile libere ale marilor 
naţiuni . Onoarea, dezinteresul şi sol idari tatea corporativă nu 
sînt aici cuvinte goale ş i  nici nu contrazic necesităţile munci i .  
A umaniza ş i  alte grupuri profesionale ş i  a perfecţiona ceea ce 
există, iată un mare progres realizat, pe care Durkheim adesea 
l-a preconizat. 

Acestea fiind spuse, să reven im la ceea ce, după noi, con
s tituie baza constantă a dreptului ,  la însuşi principiul vieţii so
ciale. Nu trebuie să ne dorim un cetăţean prea bun, prea subiec
tiv, nici prea insensibil sau prea realist. El trebuie să aibă sen
timentul a.cut al binelui , dar şi al binelui pentru toţi ,  să aibă 
simţul realităţii sociale (există însă, în chestiuni de morală, o 
altă reali tate ?). El trebuie să acţioneze ţinînd cont de sine, 
de grupurile sociale şi de societate în �nsamblu. O asemenea 
mornlă este eternă, fi ind comună celor mai evoluate societăţi ,  
cefor d in  viitorul imediat, d ar ş i  celor mai puţin evoluate pe 
care ni le-am putea imagina. Atingem astfel punctul esenţial. 
Nu mai vorbim în termeni juridici, ci vorbim despre oameni şi 
grupuri umane, pentru că aceştia, societatea în ansamblu, sen
timentele omeneşti din spirit, oamenii în carne şi oase, ei pun 
totul în mişcare . Ş i o fac oriunde şi oricînd. 

S-o demonstrăm. Sis temul pe care-l propunem cu numele 
de sistem al prestaţiilor totale, de la clan la clan, - în care 
indivizi şi grupuri schimbă totul între ei - constituie cel mai 
vechi sistem economic şi de drept pe care l-am putea constata 
şi concepe. El formează fondul din care s-a desprins morala 
darului-schimb. Or, păstrînd proporţiile, acest s istem este 
exact de acdaşi tip cu cel spre c are am dori să vedem că se 
îndreaptă societăţile noastre. Dar, pentru a face înţelese ase
menea faze îndepărtate ale dreptului ,  să prezentăm în conti
nuare două exemple împrumutate din două societăţi foarte deo
sebite. 
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Intr-un coroboree (dans dramatic public) din Pine Moun
tain 8 (localitate din estul statului Queensland), fie.oare indi
vid intră pe rînd în loool anume destinat, ţinînd într-o mînă 
aruncătorul de lănci, cealaltă mînă ţinînd-o la spate : el lan
sează arma într-un cerc aflat la celălalt capăt al terenului 
de dans, rostind în acelaşi timp cu voce tare locul de unde vine, 
de exemplu : „ţinutul meu este Kunyan" 9 ; apoi se opreşte şi, 
în acest timp, tovarăşii săi îi „pun un cadou" în cealaltă mînă 
- o lance, un bumerang, orice altă armă. Un bun războinic 
poate primi astfel mai muJt decît ar putea duce în mînă, mai 
ales dacă el are fete de măritat 1 0• 

in tribul indienilor Winnebago (tribul Sioux), şefii de clan 
adresează confraţilor 1 1 , şefi ai al tor clanuri, discursuri foarte 
caracteristice, modele ale acelei etichete 1 2 răspîndite în toate 
civilizaţiile indiene din America de Nord. Cu prilejul sărbătorii 
clanului , fiecare trib prepară alimentele şi tutunul pentru re
prezentanţii celorlalte triburi. Iată, ca exemplu, fragmente din 
discursul unui şef de clan, cel al Şerpilor 13 : „Vă salut ; e bine, 
cum aş putea spune altfel ? Sînt un biet om fără valoare, iar 
voi v-aţi amintit de mine. E bine. . .  V-aţi gîndit la spirite şi 
aţi venit să vă aşezaţi alături de mine . . .  In curînd vi se vor 
umple farfuriile, eu vă salut încă o dată pe voi, oameni ce 
luaţi locul spiritelor, etc. ".  După ce fiecare şef a mincat şi 
s-au ars ofrandele de tutun, formula finală ne arată efectul 
moral al sărbătorii şi al tuturor prestaţiilor : „Vă mulţumesc 
că aţi venit să ocupaţi acest loc, vă sînt recunoscător. Voi m-aţi 

8 ROTH, Games, Bui. Tthn. Queens/and, p. 23, nr. 28. 

9 Anunţarea niumellui ol1ainuJ.ui de un:de provine esite un obicei cu 
u n  oaracteT foarte general. în tot eS:tuJ. aUS1trria1l�an, fiind în legă.tură 
cu sisitemul privind onoarea şi virtutea m.1melui. 

10 Fapt notJabil care ne lasă să înţellegem că prin schimburlÎ. de 
oadouri contractăm aşadar angajamente matrimoni·al e. 

1 1 RADIN Wiruiebago Tribe, XXXVII th A nnuaJ Report of the 
Bureau of A merican Ethnology, p. 320 şi sq. 

12 Vezi articolul Etiquette, Handbook of American lndians, de 
HODGE. 

1 3 P. 326, prin exce1pţie, doi dintre şefii invillaţi sînt membrii ola
nul,ui ŞetfP�lor. 

Putem comp.am cu dilsoUtnmr1iJ'e de la o ceremonie funerară (tabac) ; 
ele se suprapun exact. Tlingit, SW ANTON, Tlingit My ths and Texts 
(Buii. of A m. Eth n., nr. 39), p. 372. 
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încurajat. . .  Binecuvîntările bunicilor voştri (care au avut revelaţii 
şi pe care voi îi încarnaţi) au aceeaşi valoare ca şi cele ale 
spiritelor. Este bine că aţi luat parte la sărbătorirea mea. Este 
aşa cum spun bătrînii nnştri : «Viaţa vă este firavă şi voi veţi 
fi mai puternici doar alături de sfatul bătrînilor» .  Mi-aţi dat 
sfaturi .. . Pentru mine ele înseamnă viată" .  

Astfel, de  la un  capăt la  celălait al evoluţiei umane, nu 
există o a doua înţelepciune. Să acceptăm deci ca principiu 
vital ceea ce  întotdeauna a fost şi va fi principiu : să priveşti 
dincolo de propria ta fiinţă ş i  să oferi neapărat şi de  bună 
voie daruri ; nu vom risca să ne înşelăm. Un frumos proverb 
maori spune : 

Ko Maru kai atu 
Ko Maru kai nai 
ka ngohe ngohe. 

„Oferă tot atît cît primeşti şi totul va fi minunat 14".  

II 

Concluzii de sociologie economică 

şi economie politică 

Aceste fapte nu luminează numai morala noastră şi nu ne 
ajută doar să ne mientăm ideHe ; prin ele putem analiza mai 
bine cele mai generale wtivităţi economice, analiză ce ne slu
jeşte să întrevedem procedee mai bune de  gestiune aplicabile 
societăţilor de azi. 

Am văzut în mai multe rînduri cum întreaga economie a 
schimbului-dar era departe de a se întoarce la cadrele econo
miei aşa-zis naturale, ale u tilitarismului. Toate aceste fenomene 
atît de importante ale vieţii economice a popoarelor, - să le 
spunem, pentru a ne fixa ideile, demne reprezentante ale marii 

14 Rev. TAYLOR, Te Ika a Maui, Old New Zealand, p. 1 3 0, 
prov. 42, tradus foarte concis „give as wel� as take and aU will be 
right", dar traducerea lite·mră es.te probabil următoairea : TOll: aitît cit 
dă Maru, tot atHa Î!a Maru, şi totul este bine, bine. (Maru este zeul 
războiiuilui şi al justiţiei). 
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civilizaţii neolitice - şi tot ce s-a păstrat din aceste tradiţii 
în societăţile imediat precedente sau în obiceiurile noastre, se 
sustrag schemelor oferi te de puţin numeroşii economişti ce au 
vrut să compare între ele diferitele economii cunoscute 15• Adău
găm deci propriile noastre observaţii care se alătură celor ale 
domnului Malinowski ,  cel care a consacrat o ,întreagă lucrare 
unei schimbări de optică a doctrinelor curente asupra econo
miei „prim itive." 1 6. 

Iată u n  şir de. fapte foarte solide : 

Noţiunea valorii funcţionează ·şi în aces1te societăţi ; sînt 
adunate, la modul absolut vorbind, surplusuri foarte mari ; ele 
sînt cheltu i te, deseori în pură pierdere, cu un lux enorm 1 7, fără 
nici un scop mercantil ; există însemne ale bogăţiei, care şi ele 
sint schimbate, avînd rol de monede 1 8 •  Dar toată această foarte 

bogată economie este încă plină de elemente religioase : mo
neda mai păstrează puterea sa magică , legată fiind de dar sau 
individ 1 9 ; diferitele activităţi economice, cum este piaţa, sînt 
impregnate cu ri turi şi mituri ; ele păstrează caracten1l cere
monios , obligatoriu şi eficient 20 ; ele abundă în rituri şi ele
mente de drept. Din ace,st punct de vedere, problema pusă 
de Durkheim, problemă referitoare la originea religioasă a no
ţiunii de valoare economică 2 1 , îşi găseşte şi ea răspuns. Aceste 
fapte răspund de asemene.a la o mulţime de probleme privind 
formele şi motivele a ceea ce numim, atît de impropriu, schimb, 

15 BUCHER, Entsteh ung der Volkswirtschaft (ed. 3), p.  73, vede 
aceste fenomene economice dar le sub�timează importanţa, reduc1n
du-le la ospitalitate. 

16 A rgonauts, p. 1 67 sq. ; Primitive Economics, Economic Journal, 
martie 1 92 1 ,  v. prefaţa l ui J. G. Frazer la Malinowski, Arg. 

17 Un asemenea exces pe care îl putem cita este siacrificiul cline
lui la popuil.1aţ,�a Chukchee (v. mai sus). Se ajunge pînă acolo incit 
proprietarii ceilor ma� fnunoase crescă,�o:rii de clini să-şi masacreze 
toate echipajele de tracţiune, fiind obligaţi să-f<;>i cumpere a1il:ele. 

18  V. mai sus. 
19 Cf. mai sus. 
20 MALINOWSKI, A rg„ p. 95. Cf. Frazer, prefaţa la cartea lui 

Malinowski .  
21 Formes elhnentaires de  la  l'ie religieuse, p.  598,  n. 2.  
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„troc" ,  permutatio 22 de lucruri folositoare, ceea ce economia 
istorică, urmîndu-i pe latini ,  iar aceştia pe Aristotel 23, pune 
la baza diviziunii muncii. Este cu totul altceva decît lucrul util 
care circulă în societăţile de acest tip, marea majoritate a lor 
fiind deja  destul de cultivate. Din cauza rapoartelor multiple 
stabilite ca urmare a contractelor, clanurile , generaţiile şi sexele 
sînt într-o efervescenţă economică permanentă, într-o stare de 
excitaţie prea puţin banală , mai puţin prozaică decît acţiunile 
noastre de vînzare, cumpărare sau închiriere, ori decît jocurile 
noastre la bursă. 

Putem merge ş i  mai departe. Putem discuta, putem mixa şi 
prezenta în culori diferite, sau putem defini într-un alt mod 
noţiunile principafo pe care le-am utilizat. Cuvintele folosite : 
dar, cadou, lucru oferit, nu sînt foarte precise. Pur şi simplu 
nu am găs.it altele. Unele concepte de drept şi de economie 
pe care ne place să le considerăm opuse : Libertate şi obligaţie ; 
liberalitate, generozitate, lux şi economie, interes , utilitate, ar 
trebui puse într-un creuzet. Putem da doar unele lămuriri des
pre acest subiect : să alegem, de exemplu 24, populaţia tro
briand. Toate faptele economice pe care le-am descris sînt inspi
rate de o noţiune complexă ; ea nu înseamnă nici prestaţie 
complet liberă şi gratuită, nici producţie şi schimb complet 
interesate de utiL Ceea ce s-a dezvoltat aici este un hibrid. 

Malinowski a depus un efort serios 25 ca să clasifice din 
punctul de vedere al mobi lului,  al interesului sau lipsei de in
teres, toate tranzacţii le pe care le-a constatat la populaţia tro
briand ; el le ordonează plecînd de la darul pur pînă la trocul 
pur de după negociere 26. Clasificarea este în fond , inaplicabilă. 

22 Digeste, XVIII, I ;  De Contr. Ernt., 1. PaUJ1us ne explică dezba
terna dintre înţelepţii romani pentru a se şti dacă „permutatio" era 
sau nu t1n act de vînzare . întreg pasajul este interesant, chiar şi eroarea 
făcută de savantul j urist în interpretarea lui Homer. I r, VII , 472 l a  
475 ; owwt o înseamnă a cumpăra, dar moneda ·pentru greci consta in 
bronz, fier, piie·i , vaci chi.a1 şi scfovi, toa1te avînd viafori bine detennirna.te . 

23 Pol„ c. I ,  1 257 a, 10 sq. ; remarcaţi cuvînbu� µE"tEOOCTL�, ibid., 25. 
24 Am putea alege l·a feil de bine sâdaqâ la arabi ; po mana, preţul 

logodnicei, j ustiţ�a , impozii1tul. Cf. mai sus. 
25 A rgonauts, p. 1 77. 
26 Este de remarcat că, în acest caz, nu avem o vînzare, căci nu 

există un schimb de monede, de vaygu'a. Economia la oaire au ajuns 
locuitorii Trnbriandului nu cunoa�te folosinţa monedei pentru schimb. 
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Astfel după domnul Malinowski , tipul darului  pur este cel din
tre soţi 27• Or, după noi, unul din faptele cele mai importante 
semnalate de Malinowski, şi care aduce lumină asupra rapor
turilor sexuale în lume, constă în apropierea noţiunii de 
mapula 28, plata „fixă" dată femeii de bărbat, de  o anume re
compensă plătită pentru serviciul sexual 29• Chiar şi cadourile 
făcute sefilor constituie un tribut ; distribuirile de hrană (sagali) 
constitu'.ie  indemniZJaţii pentru muncă, pentru îndeplinirea ritu
rilor, de exemplu, pentru priveghiul morţilor 30• De fapt, după 
cum aceste daruri nu sînt libere, ele nu sînt nici complet dez
interesate. Ele constituie contra-prestaţii pentru mulţime, contra
prestaţii făcute nu numai ca plată a serviciilor ci şi pentru 
menţinerea unor alianţe 31 ; aşa cum este alianţa dintre tri
burile de pescari 32 şi cele de agricultori şi olari ; asemenea 
alianţe nu pot fi refuzate. Ele au un caracter general şi noi 
le-am mai întîlnit, de exemplu, la populaţiile maori, tsimshian 33 
etc. lată deci în ce constă acea forţă, mistică şi practică tot
odată, care sudează şi divide în acelaşi timp clanurile, care le 
diferenţiază munca şi le obligă la schimb. Chiar şi în aceste 
societăţi, individul şi grupurile, sau mai degrabă subgrupurile, 
au simţit întotdeauna dreptul lor suveran de a refuza con
tractul : aceasta dă un aspect de generozitate circulaţiei bunu
rilor ; iar, pe de altă parte, în mod normal, nu există pentru 
un asemenea refuz vreun drept sau vreun interes, ceea ce face 

27 Pure gif t. 
28 lbid. 

29 Cuvîntul se aplică aceilei prosti1tuţii licite practioaită de fetele 
nemăritate ; cf. A rg., p. 1 8 3 .  

30 Cf. mai sus. Cuvîntul sagali (c.f. hakari) în�e1amnă distribuire. 

31 Cf. mai sus ; in particular oferire.a de urigubu cumnatu�ui : 
proouse .a!le recoltei în schimbul muncii. 

32 V. mai sus (wasi). 
33 Maori, v. mai sus. Diviziunea muncii (şi modul cum ea func

ţionează la clanurile tsirnshian pentru sărbătoare), este descrisă admi
rabil într-un mit al potlatch-ulu i, BOAS, Tsimshi,an Mythology, XXXI st 
Ann. Rep. Bur. A m . Ethn„ p. 274, 275 ; cf. p. 3 7 8 .  Exemple de acest 
gen ar putea fi multiplicate la infinit. Asemene,a instituţii economice 
există întir�adevăr chiar la socieităţile mult mai puţin evoluaite. V. de 
ex„ în Australia, poziţi:a remarcabilă a unui grup locali posesor de 
argilă �ie (AISTON şi HORNE, Savage Life in Central A ustralia, 
Londra, 1 924, p. 8 1 ,  1 3 0). 
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ca acele societăţi îndepărta te să fie, totuşi, „strămoşii" socie
tătilor noastre. ' 

Utilizarea monedei ne-ar putea sugera alte reflexi i . Brăţă
rile ş i colierele populaţiei trobriand, vaygu's, ca şi obiectele din 
cupru ale nord-vestului american, sau irochezele wampun, con
stituie în acelaşi timp averi , semne 34 de bogăţie, mij loace de 
schimb sau plată, dar ş i obiecte ce trebuiesc date sau distruse. 
Doar că ele constituie şi gajuri legate de persoanele care le 
întrebuinţează, gajuri care, la rîndul lor, le angajează. Dar 
oum, pe de altă parte, ele servesc dej a  ca simboluri monetare, 
există interesul să fie date pentru a poseda din nou altele, 
transformîndu-le în marfă sau servicii,  ce se vor transforma 
la rîndul lor în monede. Am putea spune că şefii trobriandezi 
sau cei tsimshian procedează în oarecare măsură ca şi capita
listul care ştie să se descotorosească de monedă în timp util, 
pentru a-şi reconstitu i  apoi capitalul său circulant. Interesul şi 
dezinteresul expr i mă în acelaşi grad forma de circulaţie a ave
rilor şi  cea arhaică, de c irculaţie a însemnelor de bogăţie ce 
le urmează . . 

Chiar şi simpla dis trugere a bogăţiilor nu se face cu acea 
completă detaşare pe care am crede-o. Asemenea acte de gran
doare nu sînt lipsi te de egoi sm . Form a ceremonioasă , aproape 
întotdeauna exagerată , adesea pur distructivă, în care ele se 
consumă, cînd nişte bunuri importante şi  îndelung adunate sînt 
dăruite deodată sau chiar distmse , mai ales în caz de potlatch 35, 
conferă acestor instituţi i u n  aer de cheltuială nebunească , de 
risipă copilărească. într- adevăr, de fapt, nu numai că sînt fă
cute să dispară cu acest prilej lucruri utile, alimente scumpe 
care se consumă în exces, ci se d is truge pentru plăcerea de a 

34 V. mai sus.  în l i mb a  germane:\, echivalenţa cuvintel or token 
�i zeiclzen, care desemnează mone da în genernl, păstrea?ă caracteris
tica acestor insti tuţii : moneda este un semn, poartă un semn şi este 
un gaj, toate reprezentînd unun şi acelaşi lucru, a ş a  după cum sem
nătura unui om reprezintă şi ceea ce îi angajează responsabilitatea. 

35 V. DA VY, Foi juree, p. 344 sq. ; DAVY (Des clans aux Em
pires ; Elements de Socioloiie, I) a e:\agerat importanţa acestor fapte. 
Potl aitch-u.l este util pentru a s tabil i ierarhia �i adesea o stabi îe'?te, 
da=r nu este absolut necesiar în acest sens. Astful, societăţile africane, 
nigeriene sau bantu, nu au potl a·tch , s a u  nu au unul foa·rte dezvoltat, 
siau poarte l -au pierdrnt - dar au toate forme.Je de org1anizare politică 
posibile. 
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distruge, de exemplu , obiecte din aramă, monezile pc care şefii 
tsimshian, tlingit şi haida le aruncă în apă sau cele pe care 
şefii kwakiutl şi cei din triburile aliate le rup în bucăţi. Dar 
motivul acestor daruri şi consu maţii nebuneşti , al acestor pier
deri şi distrugeri de averi,  nu este deloc dezinteresat, mai 
ales în societăţile cu potlatch. Prin aceste daruri se stabileşte 
ierarhi a  între şefi şi vasali , între vasali şi luptători. A dărui 
înseamnă să-ţi manif�ti superioritatea, să fii mai sus, să fii 
magister ; să accepţi fără să oferi înapoi mai mult, înseamnă 
să te subordonezi, să devi i client si servitor, să devii mic, să 
cobori (minister). 

· 

Ritualul magic al kulei numit  mwasila 36 abundă în fonnule 
si simboluri care demonstrează că viitorul contract urmăreste 
drept profit superioritatea socială,  şi , am putea spune, chiar 
pc cea brutală.  Astfel, după incantaţiile făcute pentru nuca 
de betel pe care o vor u tiliza împreună cu partenerii lor, după 
incantaţi,ile rostite pentru şef şi tovarăşii  lui, pentru porci, 
coliere, apoi pentru căpetenie şi „deschiderile" sale şi  pen
tru tot ceea ce aduce, pari, daru ri de deschidere etc . ,  după ce 
s-au L.lcut incantaţii pentru toate, magicianul cîntă, nu fără 
exagerare 37, u rmătoarele : 

„R5.storn m untele, muntele se clinteşte din loc , mun
tele se prăbuşeşte, etc. Descîntecul meu merge pe vîrful 
mu ntelui lui Dobu . . .  Barca mea porneşte la vale . . .  etc. 
Faima mea este asemenea tunetulu i ; pasul meu este ca 
zgomotul produs d e  vrăj i tor i i  zburători . Tudududu". 

Sc"t fi i pri mul , s{l fii cel mai frumos, cel ma i norocos , cel 
m ai pu ternic şi cel mai bogat, i ată ceea ce se caută şi  cum 
se obţine. Mai tîrziu,  şeful îşi dovedeşte mana, redistribuind 
vasalilor şi rudelor ceea ce toc m a i  a pri mit ; el î� i menţine nm-

36 A rg., p.  1 9 9 Ia 2 0 1  ; cf. p. 203 . 

37 lbid., p. 1 99. în această poezie cuvintul munte desemnează 
insulele d'Entrecasteiaux. Canoea plea<:ă încăroată de greutaitea măr
fur1lor schimbate l a  kula. Cf. unei alte formule, p. 200, text şi co
mentari i ,  p.  44 1 : cf. p .  442, remarcabil j()c de cuvinte referitor la 
ecumer. Cf. formul ă ,  p.  205. 
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gul său printre ceilalţi şefi, oferind brăţări pentru colierele 
primite, oferind ospitalitate celor ce au venit să-l viziteze, şi 
aşa m ai departe . . .  în cazui de faţă bogăţia esite, din toate punc
tele cc vedere, un m ijloc de realizare a prestigiului şi, totodată, 
un lucru util. Putem însă fi siguri că printre noi, chiar şi în 
noi înşine, bogăţia nu înseamnă, înainte de orice, mijlocul prin 
c�, :·e putem dispune de ceiJ.alţi ? 

Să analizăm acum o altă noţiune pe care am opus-o 
celei de dar si dezinteresare : notiunea de interes, de cău
tare individuală a utilulu i .  Nici ea nu se pre21intă aşa cum 
funcţionează la noi, în spiritul nostru. Dacă există vreo no
ţiune echivalentă, oare să motiveze, la şefii trobriandezi sau 
americani, la clanurile andam an etc . ,  ori să fi motivat aHă
dată pe generoşii  hinduşi , pe nobili i germani şi celţi, oferirea 
darurilor şi cheltuielile, această noţiune nu este raţionamen

tul vînzătorului,  făcut la rece, raţionamentul bancherului sau 

al capi1talistului. in aceste civilizaţii există interes, dar într-un 
alt mod docît în timpurile noastre. Se tezaurizează pentru chel
tuieli ce se fac în scopul de „a obliga", de a avea „supuşi". Pc 
de altă parte, sînt schimbate mai ales obiectele de lux, ornamente 
şi veştminte , sau se practică consumul imediat cu ocazia săr
bătorilor. Se oferă cadouri cu dobîndă, şi aceasta pentru a umili 
pe donatorul iniţial sau pe cel ce a schimbat primul, şi nu 
pentru a- i compensa „pierderea" ce i-a fos t pricinuită de o 
„consumaţie diferită". Exi stă deci interes, dar el este a11alog, 
să spunem, interesului care ne conduce. 

Intre economia relativ amorfă şi  dezi nteresată din interio
rul subgrupurilor, economie care reglează viaţa clanurilor austra
liene sau a celor din America de nord (est şi prerie) , pe de o 
parte, �i economia individu ală ,  a interesului pur, economie cu
noscută în societatea noastră măcar în parte - cunoscută 
însă populaţiilor semite şi greceşti , pe de altă p arte, între 
aceste două tipuri de economii ,  se situează o serie imensă de 
instituţii şi evenimente economice, serie care nu este însă gu
vernată de raţiunile economice pe care ne place să le teo

retizăm .  
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Cuvîntul in teres �, este şi el recent, de ongme tehnică şi 
contabilă : vine din latinescul interest, scris pe cărţile conta
bile în faţa rentelor ce se percep. In cele mai epicuriene morale 
antice sînt căutate în special binele şi plăcerea şi nu utilitatea 
materială. A fost necesară victoria raţional ismului şi a mercan
tiHsmului pentru ca noţiunile de profit  şi individ să fie revigo
rate şi ridicate la rangul de principii .  Am putea chiar data 
- după Mandeville (Fabula alblnelor) - triumful noţiunii de 
profit individual . Noţiunea nu poate fi tradusă în latină, greacă 
sau arabă decît cu dificultate, şi numai printr-o perifrază. Chiar 
cei ce scriau în sanscrita clasică, utilizînd cuvîntul artha, destul 
de apropiat de conceptul nostru de interes , aveau o cu totul 
altă idee despre interes şi alte asemenea categorii decH avem 
noi. Cărţile sacre ale Indiei împărţeau dej a aotivităţile ome
neşti în următoarele domenii : legea (dharma), interesul (artha) 
şi dorinţa (kama). Era vorba însă mai ales de interesul poli
tic : al regelui şi al brahmanilor, al m iniş trilor, interesele re
gatului s i  ale fiecărei caste. Considerabila li tera tură din Nîti
<;âstra n� are caracter economic . 

Societăţile care
-

au făcut din om un „anim al economic", şi 
asta foarte recent, sînt societăţile noastre din Occident. Nu 
sîntem însă, cu toţii, fiinţe de acest gen. Cheltuiala gratuită 
şi neraţională se practică în mod curent atît de cMre mase cît şi 
de el ite ; chiar şi de „fosilele" unei anumite nobilimi .  HomofEco
nomicus nu se află înapoia noastră c iîn faţa noastră ; ca şi omul 
moral şi cu simţul datoriei ; ca şi omul ştiinţei ş i al raţiona
mentului .  Mult timp, omul a însemnat altceva ; nu demult, a 
devenit o ma.şină, una complicată ,  incluzînd şi o maş ină de 
calcul. 

De altfel, sît:Jtem , din fericire , departe de acest calcul uti
litar, constant şi glacial . Să analizăm în mod aprofundat, sta
tis tic, aşa cum a făcut-o Halbwachs pentru clasele muncitoare , 
ce înseamnă pentru noi , occidentali i claselor medii, consumul 
şi costul. Cite necesităţi 'satisfacem ? şi cite atracţii care nu 
au drept ul tim scop utilul ? Cît alocă omul bogat, cît poate 
el aloca din venitul său necesităţilor person:ile ? Cheltuielile 
de lux, pentru artă, cheltuieli le nebune, cele cu servitorii, nu-l 

* în foanceză interet = intere�. dar şi doblndă, profit (n. Ir.). 
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aseamănă pe el nobililor de altă dată sau şefilor barbari , că
rora le-am descris obiceiuriile ? 

Es1te bine astfol ? E o altă întrebare. Este bine, poate, să 
existe mijloace pentru alte cheltuieli şi pentru schimb, altele 
decît costul simplu al vieţii .  Totuşi, după noi, nu în calculul 
necesităţilor individuale vom găsi metoda celei mai bune eco
nomii. Chiar dacă vrem să sporim propria noastră avere, cred 
că trebuie să fim şi altceva decît simpli finanţişti : trebuie, mai 
înainte, să fim mai buni contabili şi mai buni gestionari . Urmă
rirea brutală a scopurilor individuaie este vătămătoare acestor 
scopuri ş i păcii în ansamblu, este vătămătoare ritmului muncii 
şi bucurii.for şi - prin efect invers - individului însuşi. 

Am văzut dej a  că părţi importante, şi chiar asociaţiile din 
întreprinderHe noas1tre capitaliste, se unesc pentru a-şi atrage 
angajaţ.ii în grup .  Pe de altă parte, toate grupările sindicale, 
ce:le patronale, dar şi cele salariale, pretind că apără şi re
prezintă intereseile generale cu aceeaşi fervoare cu care o fac 
şi pentru interesul individual al aderenţilor sau schiar al 
corporaţiilor lor. Frumoasele di soursuri, este adevărat, sînt po
leite cu metafore. Trebuie să constatăm cum nu numai mo
rala şi filosofia, dar şi opinia şi arta economică înseşi ,  încep 
să se ridice la nivelul „social " .  Se simte că pentru a munci 
bine, oamenii trebui esc convinşi că vor fi plă tiţi corect toată 
viaţa, pentru o muncă pe care au executat-o corect, în folosul 

altora dar şi al lor înşişi .  Producătornl care practică schimbul 

simte şi el - a simţit-o ] n totdeauna, dar de această dată o 
simte într-un mod acut - că schimbă nu atît un produs, un 

timp de muncă, ci oferă ceva din sine însuşi ,  oferă timpul, 

viaţa sa,  şi  doreşte să fie recompens.8 t, chiar şi cu m oderaţie, 
pentru ceea cc oferă . A-i refuza această recompensă înseamnă 
a-l incita la delăsare şi randament redus. 

Poate că am putea formula o concluzie soc1iologică şi prac
tică în acela şi timp. In fa imoasa surată LXV, „decepţia reci
procă" (Judecata de Apoi) ,  relevată lui Mahomed la Mecca,  
se zice : 

1 5 . Bogăţiile !)i copi ii sînt tentaţiile voastre, în vreme 
ce Dumnezeu vă rezervă o recompensă m agnifică . 
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16. Temeţi-vă de Dumnezeu ; ascultaţi, fiţi supuşi,  
<laţi pomană (sâdaqâ) în propriul vostru interes. Cel cc 
se fernşte de propria avariţie va fi fericit. 

1 7 .  Oferiţi-i lu i Dumnezeu cu generozitate şi, vă va 
plăti dublu, vă va ierta căci Dumnezeu este recunoscătcr 
si atot-milostiv. ' 

1 8 . El ştie pe cele văzute şi pe cele nevăzute, el este 
cel puternic şi înţelept. 

!nlocuiţi numele lui Al lah cu cel de societate şi cu cel de 
grup profesional, sau adunaţi-le pe toate trei, dacă sînteţi cre
dincios ; înlocuiţi conceptul de pomană cu cel de cooperare, 
cu o muncă sau o prestaţie făcută pentru altul : veţi avea ast
fel o bună idee despre arta economică care dă să se nască. 
O vedem deja funcţionînd în unele grupări cu caracter econo
mic, în sufletul celor mulţi, cei care au, adesea, sensul pro
priului lor interes şi cel al interesului comun într-o măsură 
m ai mare decît conducătorii lor. 

Studiind aceste părţi obscure ale vi eţH sociale, vom ajunge 
poate să luminăm drumul pe care trebuie să se înscrie naţiu
nile�  morala şi totodată econcmia acestora. 

III 

Concluzie de economie generală şi de morală 

Fie-ne perm isă încă o rem arcă de metodă referitoare la 
cca pe ca re am urm at-o. 

Nu dor i m să propunem această l ucrare drept model . Ea 
este doar lă m uri toa re. Este sufici ent de incompletă ,  analiza pu
tînd fi dusă mai departe 38• în fond , problemele sînt cele ce ar 

38 Aria pe c ;u-e ar fi putut fi efect uate cercetări supl imentare în 
legătură c u cele s tud iate este Micronezi a. Aici  există un sistem monet :i r 
:',>i contractual foarte important, mai ales J,a Yap �i Pal1 aos. în Indochina, 
mai ales printre man-khmeri, în Assam şi la b irmanii din Tibet, există 
de asemenea, instituţii de acest gen. în fine, berberii au dezvoltat fo[,osirea 
de thaoussa (v. WESTERMARCK, ll1arriage Ceremonies in l'tforocco, 
Vezi ind. s.v. Presen!). Doutte şi Maunier, mai competenţi ca noi, 
au studiat aces.t fapt. Documente preţioase ne furnizează vechiul drept 
semit şi  tradiţia bed u ină. 

186 



ESEU DESP RE DAR 

putea fi puse mai  curînd i storic ilor şi etnografilor, sînt mai 
curînd obiecte de a nchetă, noi nerezolvînd problema şi nedînd 
răspunsuri definitive . Ne este suficientă , pentru moment, con
vingerea că, în această direcţie, sînt multe lucruri de aflat. 

Într-un a semenea mod de a trata faptele, există însă un 
principiu eur istic pe care am dori să-l desprindem. Faptele stu
di ate de noi sînt - permis fie-ne să spunem - fapte sociale 
totale sau, dacă vreţi,  dar cuvîntul ne place mai puţ in , gene
rale : ele pun în chestiune, în unele cazuri, întreaga soci etate 
şi instituţii 1e sale (potlatch, ch:nuri rivale, triburi ce se vizi
tează etc. ) ,  iar în alte cazuri doar un mare num ăr de i nstitutii , 
în particular în cazul schimburi lor si contractelor stabilite între 
indivizi .  

· 

Toate aceste fenomene s,înt, în acelaşi timp, juridice, econo
mice şi religioase şi chiar e,stetice , morfologice, etc.  Sînt feno
mene ale dreptul u i pr ivat şi public, de moralitate organizaU1 şi  
difuză , strict obliga torii , lăudate .sau blamate ; sînt poli tice şi tot
odată casnice , interesînd în aceeasi  măsură clasele sociale, cla
nurile şi fam i li ile . Sînt religioase : ' aparţin religiei propriu-zise, 
magiei , an imismulu i sau unei mental i tăţi religioase difuze. Sînt 
economice, întrucî t concepte.Je de valoare, de uti.J i tate, de profit, 
de lux, de bogăţie , de achiziţie, de acumulare, şi, pe de altă 
parte, cel de consum, cel de cheltuială pură, fastuoasă,  
sînt  prezen te peste tot, ch iar dacă as,tăzi le înţelegem alt
fel . Pe ele altă parte, aceste insti t uţi i  au . o latură estetică 
i mport antă , de care am făcut în mod deliberat abstracţie în 
acest studiu : dansurile ce se execută succesiv, cîntecele si 
ceremonii le <le tot felu] ,  reprezentaţi ile dramatice date di� 
tabără în tabără si din asociatie în asociatie, diversele obiecte 
fabricate, folosite,

· 
decorate, şiefui te, primhc şi transmise cu 

toată dragostea , tot ceea ce este primit  cu bucurie şi prezentat 
cu succes, ospeţe le  la care participă toţi ; totul, hrană, bunuri 
�i servici i , ch i ar �i � ' respec tul" cu m îl numeşte populaţia tl ingl t , 
totul produce emoţie es te tice) , nu numa i o emoţie de ordin  
moral sau un profit 39•  Faptul este valabil nu numai în  Mela-

39 A se vedea „ri.tualul Frumuseţii" în Kula trobriandez, MALI
NOWSKI, p. 3 3 4  şi următoarele, 3 3 6, „partenerul ne vede, obse·rvă cit 
de frumos ne este chipul, ne aruncă vaygu'a". Cf. THURNWALD 
despre folc�ire a  banilor ca ornament, Forsch ungen, III, p. 39 ; cf. 
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nezia, ci şi în cadrul potlatch-ului nord-vest american, sau în 
speci al aici ; si mai adevărat este în cazul tîrgurilor sărbătorite 
în lumea indo-europeană 40 • în fine, acestea sînt în mod clar 
fenomene morfologice. Totul se petrece în cadrul unor adu
nări,  tîrguri ş i  i armaroace, sau cel puţin cu ocazia sărbătorilor 
care le prilejuiesc. Toate presupun anumite congregaţii a căror 
durată poate depăşi un anotimp de concentrare socială, cum 
este cazul potlatch-ului de iarnă la kwakiutl, s au poate dura 
mai mult de cîteva săptămîni, ca expediţiile maritime mela
neziene. Ele trebuie să aibă la dispoziţie anumite drumuri, sau 
cel puţin piste , intertribale sau internaţionale, comercium şi 
connubium 4 1 . 

Toate sînt, dec i ,  mai mult decît teme, mai mult decît cle
mente insti tuţ ionale, instituţii complexe sau sisteme de insti
tuţii  divizate, de exemplu, după religie, drept, economie etc . 
Sînt „întreguri" ,  sisteme sociaJe complete, noi descri indu-le mo
dul în care functionează. Am observat societătile în starea lor 
dinamică sau fiziologică , şi nu îngheţate, în �tare statică sau 
c adaverică sau, cu atît mai puţin, nu le-am descompus ş i  
disecat după regul i le de  drept, mituri , valori şi  preţ. Doar con
siderîndu-le în ansamblu, am putut observa esenţialul, mişca
rea întregului ,  aspectul viu, cl ipa fugitivă în care societatea şi 
oameni i iau cunoştinţă sentimentală despre ei înşişi şi  de sta
tutul lor vis-a-vis de ceilalti . în această obse1rvare concretă 
a vieţii sociailc exi stă mi_iloC'ttl de a descoperi noi fapte pe oare 
abia începem să le întrezărim. După părerea noastră , nimic nu 
poate fi mai rodnic şi mai urgent ca studierea unor asemenea 
fapte sociale. 

Acest studiu a rc u n  dublu avanta_i . Unul al generali tăţi i ,  
întrucît asemenea fapte funcţional generale au şansa de a fi 
m a i  universale decî t alte diferite instituţii sau teme ce poartă 
o tentă mai mult sau mai puţin accidentală de culoare locală. 
Dar studiul are mai ales avantajul realităţii. Putem observa în
seşi faptele scciale, concrete, aşa cum sînt ele. !n societate, nu 

expresiei Prachtba1 1111 ,  voi .  I I I ,  p. 1 44, v. 6,  v. 13  ; 1 5 6, v. 1 2 ; pentru 
a desemna un bărbat sau o femeie împodobiţi cu monede. Atunci, şeful 
este numit „arbore ", I, p. 298, v. 3.  Omul împodobi1t emană un parfum 
I, p. 1 92, V. 7 ; v. 1 3 ,  14. 
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numai conceptele şi regulile trebuiesc observate, ci şi oamenii , 
grupurile şi comportamentul acestora. Le urmărim cum se 
miscă, asemenea maselor s i sistemelor mecanice, sau la fel ca 
animalele si carncatite.Je  din mări. Observăm nenumărnti indi
vizi, forţe 'mobile care plutesc în mediul lor, printre p�opriile 
lor sentimente. 

Istoricii  simt şi obiectează întemeiat faptul că sociologii exa
gerează în abstractizarea şi separarea diverselor elemente so
ciale unele faţă de altele. Trebuie să procedăm ca şi ei : să 
observăm ceea ce este dat. Or, datul înseamnă Roma, Atena , 
francezul mediu sau melanezianul din cutare sau cutare insulă, 
nu rugăciunea sau dreptul în sine. După ce, de nevoie, au fă
cut prea multă diviziune şi abstractizare, sociologii trebuie să 
depună eforturi pentru a recompune întregul. Vor afla astfel 
date fecunde ; vor afla as.tfel mijloace de care psihologii vor 
fi satisfăcuţi. Aceştia îşi cunosc privilegiul pe care îl au, mai 
ales psihopatologii ,  cei care au certitudinea că studiază con
cretul. Cu toţii studiază şi ar trebui să observe comporta
mentul fiinţelor totale şi nu al celor divizate în facultăţi. Tre
buie să-i imităm. Studiul concretului, adică al întregului ,  este 
posibil, în sociologie el fiind mai captivant şi mai explicativ. 
Observăm reacţiile complete şi complexe ale unui număr de
fini t de oameni, de fi inţe complete şi complexe. Descriem ceea 
ce este în organismele lor şi în psychai, şi, în acelaţ;i timp, 
descriem comportamentul maselor şi psihozele care le cores
pund : sentimente, idei, voliţiunea mulţimii ,  a societăţilor orga
nizate şi a sub-grupurilor. Vedem corpuri şi reacţii ale acestor 
corpuri, idei şi sentimente ce sînt de obicei interpretări, şi 
mai rar cauze ale acestor reacţii. Principiul şi scopul sociolo
giei este observaţia asupra întregului grup şi asupra compor
tamentului său complet. 

Nu am awt timpul - ar fi însemnat desigur să extindem un 
subiect restrîns - să încercăm observarea adîncului morfo
logic al tuturor faptelor ce le-am prezentat. Este, poate util 
să prezentăm, măcar ca exemplu, metoda pe care am dori s-o 
urmăm, direcţia în care am îndrepta această cercetare. 

Toate societăţile descrise de noi mai sus, exceptînd pe cele 
europene, sînt societăţi segmentate. Chiar societăţile indo-euro
pene, cea romană de dinaintea celor Douăsprezece Table, so
cietăţile germanice pînă foarte recent, cînd s-a redactat Edda, 
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societatea irlandeză pînă la  redactarea principalei sale opere 
literare, toate aveau la bază cl anuri sau cd puţin mari famili i ,  
mai mult  sau mai puţin divizate în interior, mai mult sau mai 
puţin izol ate una de alta la exterior. Toate sînt, sau erau , de
parte de unificarea şi u nitatea pc care o istorie insuficient'\ 
le-o atribuie. Pe de altă parte, în interiorul grupurilor, indi
vizi i, deş i putern ic marcaţ i , erau mai puţin tr işti , mai  puţ in 
serioşi şi mai puţin indiv idual iş t i  ca noi ; în exterior însă, ei 
erau, sau sînt, mai generoş i ,  mai darnici decî t noi .  Atunci cînd , 
cu prilejul sărbătorilor tribale, la cereri1 oniile clanur ilor rivale 
şi ale famili ilor ce se ali ază sau se iniţiază reciproc, grupurile 
se vizitează ; atunci cînd, în societăţile mai avansate, o dată cu 
dezvoltarea legilor ospital ităţii ,  legea pri eteniei şi  a contrac
telor cu zei i  vine să asigure „pacea" pieţei şi a oraşelor ; pe o 
durată considerabilă şi într-un m are număr de societăţi ,  oa
menii au acţionat faţă de semeni cu o stare curioasă de spi
rit, de teamă şi ostilitate exagerate, sau cu o generozitate ş i  
ca exagerată, toate apărînd ca nebuneşti doar în ochii noş tri . 
In toate societăţile care ne-au precedat pînă mai deunăzi,  
şi  care încă ne înconjoară, şi chiar în numeroase obiceiuri ale 
moralei populare, nu există cale de mijloc : a avea deplină în
credere sau a fi complet neîncrezător ; să-ţi depui armele şi să 
renunţi la magie, sau să dărui  totul : de la ospi tali tatea de mo
ment, pînă la propriile-ţi fiice şi bunu ri. în asemenea stare 
oamenii au renunţat la propriile reticenţe, au început să dea 
sau să întoarcă darurile primite. 

Nici nu aveau de ales. Cînd se întîlnesc două grupuri 
de oameni , eile nu pot decît să se îndepărteze (în caz de 
suspiciune sau provocare, ele pot să se bată) sau să se trateze 
bine. Pînă în vremurile unor reguli de drept apropirute de 
ale noastre, pînă în timpul unor economii nu tocmai înde
părtate, nu se trata decît cu străinii, chiar dacă se avea de-a 
face cu aliaţi . Indigenii kiriwina din Trobriand mă·rturiseau 
domnului Malinowski 42 : „Oamenii d in  Dobu nu s.înt la fel 
de buni ca noi ; sînt cruzi şi  canibali ; cînd mergem la Dobu 
ne este team<1 .  Ar putea să ne om oare. Dar iată , scuip rădă
cină de ghimber şi spiritul lor se transformă. Ei îşi depun 

42 A rgonallfs, p. 246. 
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armele şi ne primesc cum se cade". Nimic nu traduce mai 
bine această stare d e  instabilitate, dintre sărbătoare si război.  

Thumwald, unul dintre cei mai mari etnografi, ne descrie, 
referitor la un alt trib din Melanezia, într-o statistică genealo
gică 43, un eveniment care arată în aceeaşi măsură modul în  
care indivizi i  trec deodată şi î n  grup de  la sărbătoare l a  bătaie. 
Unul din şefi, Bule au, invitase un alt şef, Bobal, la un ospăţ, 
probabil primul dintr-un lung şir de ospeţe. O noapte întreagă 
s-au repetat dansuri. Dimineaţa, cu toţii erau excitaţi după 
noaptea de veghe, dans şi cîntec. La o simplă replică de-a 
lui Bule.au , unul din oamenii lui Bobal l-a ucis. Şi ceata începu 
masacrul şi jaful, şi răpi femeile din sat. „Buleau şi Bobal 
erau mai curînd prieteni, decît rivali", afirmă Thurnwald. Am 
observat cu toţii asemenea întîmplări, chiar în jurul nostru. 

Opunînd raţiunea sentimentului, voinţa de pace unor ase
menea ie�iri nebuneşti ,  popoarele au reuşit să substituie alianţa, 
darul şi comerţul războiului, izolării ş i  stagnării. 

Iată deci ceea ce găsim la capătul acestor cercetări. Soc ie
tăţile au progresat în măsura în care ele însele, subgrupurile 
si indivizii, au stiu t să stabileiască raporturi mUituale să ofere, 
să primească �i 

'
să ofere în schimb. Pentru a face com'erţ trebuie 

să ştii mai întîi cum să ţii lancea. Abia apoi reuşeşti să schimbi 
bunuri şi persoane, nu numai între clanuri, ci şi între triburi,  
naţiuni ş i ,  mai ales, între indivizi. Abia apoi indivizii au în
văţat să-şi creeze şi să-şi satisfacă reciproc interesele şi, în 
fine, să şi le apere fără să mai recurgă la arme. In acest 
mod, clanul, tribul şi popoarele, au învăţat (şi tot astfel tre
buie s-o înveţe mîine clasele, naţiunile şi indivizii din lumea 
noastră aşa-zis civilizată) cum să se opună fără să se masa
creze, cum să ofere fără să se sacrifice unii pe alţii. Este unul 
din secretele permanente , secretul înţelepciunii şi al solidari
tăţii lor. 

Nu există o altă morală, o altă economie sau alte practici 
sociale. In Cronicile lui A rthur 44, bretonii povestesc cum re-

43 Salomo bzse/n, vol.  III , tabdl 85,  nota 2. 
44 Layamon 's Brut, vers 22736 sq. ; Brut, vers 9994 sq. 
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gele Arthur şi unul din dulgherii săi au inventat acea minune 
a curţii, Masa Rotundă, în jurul căreia cavalerii nu se mai luau 
la bătaie. foainte vreme încăierările stupide, duelurile şi cri
mele pornite din tr-o „invidie sordidă" îns.îngerau cele mai fru
moase ospeţe. Dulgherul i-a zis lui Arthur : „ Iţi voi face o 
masă foarte frumoasă unde să încapă şaisprezece su te şi chiar 
mai mulţ i ,  jur împrejur, ş i  unde nimeni să nu fie exclus . . .  
Nici u n  cavaler n u  v a  putea s ă  î nceapă lupta, deoarece acolo, 
cel bine si tuat va fi pe picior de egalitate cu cel mai prost si
tuat" . Nu ar mai exista „capul mesei",  deci  nici dis.pute. 
Oriunde îşi duce1a Arthur masa, nobili i săi însoţitori, rămî
neau fericiţi ş i  de neînvins. Astfel ar putea deveni astăzi 
naţiunile, puternice şi bogate, fericite şi bune. Popoarele, cla
sele, famili ile şi indivizii ar putea să se îmbogăţească , şi nu 
vor fi fericite decît atunci cînd vor învăta s.ă se aseze, ase
menea cavalerilor, în jurul avuţiei comune'. Este inutii să cauţi 
aiurea binele şi fericirea. Ele se află în pacea impusă, în 
munca ritmică, în cea comună şi soildară, în bogăţia adunată 
şi redistribuită , în respectul mutual şi în generozitatea reci
procă pe care o conferă educaţia. 

lată cum, în anumite cazuri, poate fi studiat comporta
mentul uman total, viaţa socială în întregul ei ; iată, de ase
menea, cum acest studiu concret poate conduce nu numai la 
o ştiinţă a moravurilor, o ştiinţă socială parţială , dar chiar 
şi la concluzii de morală, sau, mai curînd, - pentru a relua 
un cuvînt de demult - de „civilitate", de „civism", cum se 
spune acum. Asemenea studii permit într-adevăr să se observe, 
să se estimeze, şi să se cumpănească diversele ţeluri estetice, 
morale, religioase şi economice, diferiţi factori materiali şi de
mografici, al căror ansamblu formează societatea şi constituie 
viaţa în comun, şi a căror direcţie conştientă este arta su
premă, Politica, în sensul socratic al cuvîntului. 
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�lH.:io-porl it ic ă 

I N TRODUCERE : Des.pre Jar �i în particulm despre obligaţia 

ele a întoarce cadourile . 

CA PITOLUL r :  Darurile sch imbate �i obliga ţ i a  de a le res.t i tui 

{ Pl)l inezi a) 

C A P I TOLUL l f  : Dc?vol tare a siqe m ul u i ,  l iberl2·!e, onoare, 

monedă 

C A P ITOI  UL J J I : P1 czcn ţ a  arcs ! tir p1 inci r i i  în d :·ept ur i le  �i rco-

nom i i lc vec h i  

C A P JT< )J .UL IV.  Concl u;�ii . 
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ln colecţia «Eseuri de ieri �1 de azi » au apărut : 

1 .  Luca Piţu : Sentimentul românesc al urii de sine 

2. Vlad imir Soloviov : Povestire despre A ntihrist 

3. Vas ile Lovinescu : Monarhul ascuns 

4. Henri Bergson : Teoria rîsului 

5. Henri Bergson : Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei 

6. Nikolai Berd i acv : Filosofia lui Dostoievski 

7.  Ştefan Afloro aci : fntîmplare şi destin 

8. Vas ile Lovinescu : Incan taţia singelui 

9. Leon Bloy : Mîn trdrea prin evrei 

1 0. Migweil de Unamuno : A gonia creştinismului 

1 1 . Marcel Mauss : Eseu despre dar 

ln pregătire : 

Emile Durkheim : Despre sinucidere 

Henri Bergson : Cele două surse ale moralei şi ale religiei 

Lcv Şestov : Revelaţiile morţii 

Vasile Lovinescu : Mitul .\fîşiat 
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