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INTRODUCERE
Studiind tema „Obiceiuri de naştere şi botez în
mediul rural” ne propunem să analizăm modul în care
indivizii percep acest ritual şi care sunt obiceiurile
reprezintative pentru acesta; în ce măsură s-au schimbat
aceste obiceiuri şi ce anume a determinat acest lucru.
Am ales această temă, pentru că, deşi este un
subiect detaliat de mulţi clasici, nu reprezintă un fenomen
constant într-o perioadă de timp. Obiceiurile sunt flexibile,
sunt în permanentă schimbare datoriă caracterului
oralităţii. Astfel că tema noastră îşi propune să cerceteze în
ce măsură s-au produs schimbări referitoare la obiceiurile
de naştere şi de botez. Ne-am dorit să aflăm care sunt
obiceiurile specifice din satul Berca, şi în ce măsură mai
sunt acestea respectate şi care este forma lor. Noutatea
abordării acestei teme poate fi remarcată studiind
provenienţa populaţiei din sat. Mediul cuprinde persoane
din Ardeal, din Moldova şi respectiv Muntenia. Astfel că
nu toate obiceiurile mai sunt păstrate în forma lor
originară, ci s-au contopit între ele sau unele le-au anihilat
pe celelalte.
Noutatea temei constă de asemenea, şi în aflarea
unor obiceiuri înlocuite de practici moderniste, care pot
reprezenta începerea unei noi etape tradiţionale.
Considerăm că tema prezentată este relevantă
pentru un studiu de licenţă deoarece reprezintă o cercetare
antropologică referitoare la evoluţia obiceiurilor şi la modul
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în care acestea şi-au schimbat compoziţia prin prisma
individului. Lucrarea de faţă nu este axată doar pe
componenta evolutivă, ea reuşeşte să analizeze şi modul în
care oamenii şi-au adaptat aceste obiceiuri şi le-au transmis
sub forma personală.
Această lucrare are intenţia de a fi premergătoare
unei cercetări mai ample şi mai reprezentative.
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CAPITOLUL I
RITURI DE TRECERE
1.1. Ce este antropologia culturală şi
socială. Subdomeniile antropologiei
Obiectul antropologiei culturale îl reprezintă
cunoaşterea culturilor în diversitatea lor, îndeosebi, modul
de integrare al omului în cultura sa (cu precădere în
societate şi în grupul său). Antropologia culturală are ca
obiect de studiu, omul integrat culturii sale.
În lucrarea „Primitive Culture”, Edwuard Taylor
analizează câteva dintre componentele culturii: ca o
societate să funcţioneze eficient şi organizat este nevoie de
câteva elemente foarte importante cum sunt: legea, morala,
credinţele şi cunoaşterea; Taylor consideră că un om
pentru a fi o fiinţă culturală trebuie să fie membru al unei
culturi, societăţi sau al unui grup; ca o cultură să nu fie
perisabilă în timp este nevoie de o cunoaştere, sub forma
unor informaţii transmisibile, de tradiţii şi obiceiuri pe care
indivizii să le conştientizeze ca pe o cunoaştere în sine, şi
să le perpetueze de la o generaţie la alta.
Noţiunea de cultură poate avea două sensuri.
Odată sensul non-antropologic care face referiri la creaţiile
literare, artistice sau ştiinţifice, şi sensul antropologic
referitor la indivizii integraţi într-un grup, în care au
deprins să supravieţuiască învăţând şi reproducând regulile
grupului.
9
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Oamenii sunt definiţi ca fiinţe culturale prin prisma
grupului, comunităţii sau societăţii din care fac parte.
Astfel, diferenţele dintre oameni sunt generate de culturile
din care provin, şi mai puţin rasa sau construcţia biologică.
O importantă contribuţie la dezvoltarea teoriei
antropologice a fost adusă de gândirea sociologilor Emile
Durkheim şi Max Weber.
Max Weber defineşte omul ca fiinţă culturală care
dă realităţii semnificaţii şi sens: „Suntem fiinţe culturale,
înzestrate cu capacitatea şi voinţa de a lua atitudine
conştientă faţă de lume şi de a-i acorda semnificaţii” 1 .
Realitatea pe care omul o percepe este aceea căreia
îi dă o semnificaţie proprie şi o valoare culturală: „Din
perspectiva omului, cultura înseamnă un segment finit
căruia gândirea îi atribuie un sens şi o semnificaţie, decupat
din infinitatea lipsită de sens a Universului […] Realitatea
empirică înseamnă pentru noi cultură în măsura în care o
interpretăm prin prisma ideii de valoare: ea însumează
acele părţi componente ale realităţii, şi exclusiv pe acelea,
care numai prin raportarea de mai sus devin pentru noi
semnificative.” 2
Astfel, realitatea este un concept diferit de la o
cultură la alta, sau mai bine zis, de la o fiinţă culturală la
alta. Pentru a înţelege integrarea culturală a omului este
necesară înţelegerea viziunilor despre realitate ale fiecărui
individ în parte. Mai întâi, omul trebuie să îşi definească
lumea, cum a apărut, ce a nume o dirijează, o controlează şi
în ce scop. Mai apoi, el stabileşte valorile, semnificaţiile şi
1
2

Weber (2001), p. 207
Weber (2001), p. 209

10

Extras din volumul: Chivu, O. C. (2011).
Obiceiuri de naştere şi botez în mediul rural.
Iaşi, România: Lumen.

Obiceiuri de naştere şi botez în mediul rural
sensul lumii pentru a se putea integra societăţii şi pentru a
putea să îşi satisfacă propriile interese.
Antropologia ca oricare altă ştiinţă face cercetări,
care se referă la:
- modul în care oamenii trăiesc- cum locuiesc, ce
mănâncă, cu ce se îmbracă, ce lucruri
achiziţionează;
- relaţiile care se stabilesc între aceştia- rudenie,
prietenie, duşmănie, interes, colegialitate, relaţii de
putere;
- modul în care aceştia îşi rezolvă problemelestrategii, schimbare a modului de trai, utilizarea
resurselor;
- însemnătatea pe care aceştia o oferă evenimentelorschimburi, ritualuri, legi, tabuuri, sancţiuni.
Perspectiva antropologică implică trei ipoteze:
- holistică- sunt urmărite toate aspectele care
interesează un subiect, o temă;
- comparativă- comparaţii cu alte aspecte şi teme din
alte regiuni, alte timpuri, respectiv având alte
condiţii de existenţă;
- analiza de profunzime- descoperirea motivaţiilor şi
sensurilor manifestării fenomenelor.
Antropologia culturală înţeleasă în sens general,
este holistă, atotcuprinzătoare. Ea nu studiază doar o parte
a lumii, ci toate societăţile şi culturile lumii, în trecutul
omenirii, în prezent şi încearcă să facă predicţii pentru
viitor. Pentru că are un caracter holist, ea însumează un
ansamblu de ramuri şi subramuri care o constituie.
„Ramuri ale antropologiei culturale şi sociale:
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- antropologia lingvistică sau etnosemantică- se
ocupă cu studiul limbajului, a dimensiunii sale
culturale;
- antropologia psihologică- analizază resorturile
psihice ale comportamentului social, defineşte
noţiunile de personalitate, de grup, dimensiunea
psihică a caracterului naţional;
- antropologia economică- identifică modurile
tradiţionale de a munci, controlul asupra
pământului, tehnologiile tradiţionale, tipurile de
distribuţie, de schimb şi de subzistenţă;
- antropologia parentală- studiază sistemul de relaţii
familiale, tipuri de familie, regalitatea şi
descendenţa;
- antropologia politică- se ocupă cu studiul
organizaţiilor politice, formele de organizare de
grup şi de contract social;
- antropologia religioasă- se ocupă cu studiul tipurilor
de religii, fenomenele religioase, raporturile dintre
ritual, ceremonie, mit, formele diverse de magie şi
raporturile acestora cu sfera clasică a religiosului;
- antropologia schimburilor culturale- studiază
problemele legate de inovaţie, aculturaţie,
modernizare, genocid cultural, dinamica culturală
globală;
- antropologia fizică- studiază alcătuirea corpului
uman din punct de vedere biologic, şi trăsăturile
distincte ale raselor umane;
- antropologia arheologică- studiază preistoria şi
cultura modernă a umanităţii pornind de la
obiectele rămase în urma trecerii oamenilor.” 3
3

Panea (2000), p. 87-88
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Aceste ramuri ale antropologiei culturale au dat
naştere la câteva subdomenii, cu abordări şi subiecte
specifice. Voi enumera câteva dintre acestea:
- antropologia urbană
- antropologia simbolică
- antropologia vizuală
- antropologia rudeniei şi a familiei
- antropologia feministă
- antropologia naţionalismului
- antropologia socialismului şi a tranziţiei
- antropologia mass-media
- antropologia corpului
- antropologia alimentaţiei
- antropologia turismului
- antropologia aplicată

1.2. Ce este antropologia religioasă
Religia este interpretată sub forma distincţiei sacruprofan şi pe ideea că tot ce ţine de legătura omului cu
sacrul intră în sfera religiei.
Religia a fost explicată prin două planuri:
- prin filosofie, care dezvoltă ideea valabilităţii
faptului religios
- prin teologie, care era preocupată de argumentarea
validităţii acestor fapte religioase.
Au existat principii comune ale primelor abordări
ştiinţifice ale religiei şi anume: ideea că religia este un
produs cultural, o tradiţie a omului începută într-o etapă a
istoriei omenirii; un alt principiu este acela că religia este de
ordin evoluţionist, că aparţine unui stadiu primitiv care va
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progresa pe parcursul evoluţiei umane; obsesia originii
religiei, când şi cu ce scop a apărut.
Ştiinţa religiei este considerată ca luând naştere
odată cu Max Muler prin lucrarea sa „Mitologia
comparată”. Acesta susţine că omul are în sine ideea de
divinitate şi de absolut, simţ pe care îl dobândeşte datorită
societăţii în care se dezvoltă, deci nu se naşte cu el.
În „Primitive Culture”, Taylor consideră animismul
(credinţa în fiinte superioare) ca fiind cea mai veche formă
a religiei.
J. G. Frazer precizează în cartea sa „Creanga de
aur” că originea religiilor stă în magie. El consideră că
omenirea trece de la magie la religie şi apoi la ştiinţă.
Durkheim consideră că „nu există un moment
anume în care să fi apărut religia; aşadar problema religiei
nu trebuie să fie pusă în sensul unui început absolut.” 4 El
defineşte religia ca „un sistem de credinţe şi practici legate
de lucrurile sacre, adică separate, interzise; credinţe şi
practici ce unesc într-o singură comunitate morală, numită
biserică, pe toţi cei care le acceptă.” 5
Durkheim consideră că religia are implicaţii
importante şi ultime în toate domeniile vieţii. El enumeră
câteva funcţii importante ale religiei:
- explicativă- cunoaşterea despre apariţia omului,
societăţii, universului;
- organizare- face referire la ordinea universului, că
nimic în lume nu se poate petrece întâmplător;
- securizantă- omul speră la dreptatea divină;

4
5

Durkheim (1995), p. 128
Durkheim (1995), p. 129
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- integratoare socializatoare- oamenii sunt uniţi de
conştiinţa colectivă.
“Antropologia religioasă nu se mărgineşte la a
descrie, a inventaria, a clasifica faptele religioase; ea
priveşte religia ca pe o parte a culturii şi încearcă să explice
asemănările sau deosebirile dintre fenomenele religioase
din diverse societăţi, fără a privilegia instituţia monoteistă
care ne-a modelat conştiinţele nouă, occidentalilor.
Antropologia religioasă nu se închide nici în Antichitate,
nici în Lumea a Treia, ci se ocupă deopotrivă de riturile
nepaleze, de miturile papuaşe, de şamanii din Siberia şi de
exorciştii din Bretania. Multă vreme, ea şi-a concentrat
atenţia asupra societăţilor mici, cu un grad de cultură redus,
uneori arhaice, în care, adeseori, fenomenul tribal şi cel
religios se confundă. Antropologia religioasă se angajează,
evidet, în schimburi de informaţii, de puncte de vedere şi
de metode cu o serie de discipline învecinate care îşi
propun, toate, să deschidă calea spre înţelegerea
religiosului.” 6
În acest paragraph, Claude Riviere include religia în
cultură, ca un factor ce defineşte individul. Riviere
consideră că antropologia religioasă explică asemănările şi
deosebirile dintre manifestările religiilor diferite de la o
societate la alta, şi nu se axează în mod deosebit pe religie
sub forma ei instituţională. Antropologia religioasă
încearcă să înţeleagă religia în sine ca apariţie şi dezvoltare
de-a lungul evoluţiei şi modul în care individul a
transormat-o de la o etapă primitivă la cea prezentă.

6

Riviere (2000), p. 9

15

Extras din volumul: Chivu, O. C. (2011).
Obiceiuri de naştere şi botez în mediul rural.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achiziţionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

