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ETNOLOgIE  ŞI  CULTUROLOgIE
ЭТНОЛОГИЯ  И  КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Iulia BEJAN-VOLC

CIVILIZAŢIA ŞI CULTURA ÎN CONTEXTUL SOCIAL-CULTURAL RURAL: ASPECTE 
DE CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ

dat la necesităţile timpului prezent (Ecosoia, 2005, 
6-9). Cele relatate de N. Berdeaev sunt o realitate 
de prezent.

În lucrările savanţilor din diverse domenii 
urmărim o legătură directă dintre cultura materială 
şi cea spirituală cu valoarea, dar (ţinem cont) ceea 
ce este considerat valoare într-o cultură poate i 
nonvaloare în altă cultură. În prezenta lucrare vom 
pune accente pe valori naţionale rurale, subliniind 
că valoare este numai ceea ce dă dezvoltare și nu 
numai unei sau altei etnii, societăţi, culturi, dar în-
tregii specii umane, trecând prin istorie secole de-a 
rândul. 

În viziunea academicianului A. Roșca (Re-
publica Moldova), cultura reprezintă condiţia sine 
quanon a unei existenţe etnice depline. Pierzând 
trăsăturile cultural-spirituale speciice, comunita-
tea etnică concretă își pierde și criteriile propriei 
identităţi. Sfera cultural-spirituală include în sine 
mai multe elemente constitutive, printre care enu-
mărăm ideile morale și estetice, creaţia artistică 
profesională și populară, tradiţiile, moravurile, obi-
ceiurile, sentimentele, aspiraţiile și alte manifestări 
de spirit, acestea determinând apartenenţa etnică 
reală a iecărui individ. În cazul când individul pier-
de trăsăturile spirituale ale comunităţii etnice din 
care provine, el pierde și temeiurile necesare de a se 
considera realmente membru al etnosului dat (Uni-
tatea, 2000, 21).

Civilizaţia și cultura, conform tezelor savan-
tului ilosof Ion Sîrbu (România), sunt doua faţete 
ale societăţii umane, două elemente ce caracteri-
zează sociumul uman. Ele nu trebuie contrapuse și 
considerate drept una „bună” și cealaltă „rea”. Cul-
tura în afara civilizaţiei, ca și civilizaţia în afara cul-
turii, nu se pot dezvolta cu succes  (Ecosoia, 2005, 
66-68).

În acest context menţionăm că scopul cer-
cetării în știinţele socio-umane prezintă două as-
pecte principale: unul este stabilirea și descoperi-
rea faptelor, iar celălalt, construirea de ipoteze și 

Comunitatea rurală, satul și activităţile ru-
rale sunt cercetate de mai multe știinţe, ramuri și 
subramuri știinţiice care determină, chiar dacă 
ipotetic vorbind, un sistem interdisciplinar și pluri-
disciplinar cu elemente teoretice, epistemologice și 
metodologice comune.

Pentru a aborda subiectul cercetării temei 
este necesar să ne referim la istoria creaţiunii omu-
lui în genere pentru/prin a înţelege, a deini și a deli-
mita conţinutul a doi termeni – civilizaţie şi cultură.

Savanţii din diverse ţări (și din Republica 
Moldova), versaţi în diverse domenii știinţiice, sus-
ţin că opera fundamentală a cercetărilor etnologice 
și etnosociologice rămâne până în prezent a i „o 
carte a cunoaşterii”, care atestă bogăţia, continuita-
tea, autenticitatea materială și originalitatea spiritu-
ală a popoarelor conlocuitoare, contribuţia acestora 
la dezvoltarea patrimoniului material și spiritual al 
umanităţii, orientându-se spre civilizaţia şi cultura 
omenirii.

În această ordine de idei, ilosoful rus N. Ber-
deaev susţine că civilizaţia nu are acea origine nobilă 
ca şi cultura, ea este de origine laică şi a luat naşte-
re în lupta omului cu natura, în afara templelor şi a 
cultelor.

N. Berdeaev consideră că cultura întotdeau-
na evoluează de sus în jos, iar civilizaţia merge în 
sens opus. Cultura prezintă prin sine un fenomen 
profund individual și irepetabil, iar civilizaţia este 
un fenomen universal și peste tot se repetă. În vizi-
unea savantului cultura are sulet, iar civilizaţia nu-
mai metode şi unelte. Conform airmaţiilor ilosofu-
lui N. Berdeaev, nobleţea oricărei culturi adevărate 
este cultul strămoşilor, veneraţia mormintelor şi a 
monumentelor, legătura dintre ii şi taţi, legătura ne-
întreruptă cu trecutul glorios – aceasta constituind 
ipoteza explicativă a cercetării noastre. Acest lucru 
nu se poate airma despre civilizaţie, menţionează 
savantul, care preţuiește originea sa recentă și nu-și 
caută izvoarele vechi ale originii sale, se mândrește 
cu invenţiile zilei de astăzi, totul în ea este acomo-
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teorii explicative. Ca orice disciplină știinţiică, 
etnologia își propune nu numai acumularea mate-
rialului empiric și analiza acestuia, ci și înţelegerea 
semniicaţiilor, explicaţiei relevante a fenomenelor 
socio-culturale, pe care intenţionează să le rezol-
ve acestea, iind imposibil a le construi (detaliza) 
fără descrieri adecvate. Pentru aceasta este nevo-
ie ca atât construcţiile mintale, cât și observarea 
faptelor (obiectivelor) să ie făcute sistematic, res-
pectând coerenţa între logica elaborării, operaţiile 
noastre mintale și realitatea concretă (materialul 
de teren). Descrierea, explicarea și interpretarea 
fenomenelor socio-culturale constituie obiective 
de interes profund al cunoașterii știinţiice (Şi-
mandan, 2002, 100-101).

„Fie că pornim de la gândire la realitate, 
ie că pornim de la realitate spre gândire, – scrie 
Henri Stahl, – nu putem decât să aproximăm ade-
vărul, din ce în ce mai veridic, prin înaintări pas cu 
pas, adică printr-un mers du-te vino între gând și 
empiric, singurul demers care ne permite înlătu-
rarea din ce în ce mai deplină a neconcordanţelor” 
(Stahl, 1974, 72).

Principala sursă a cunoașterii comune o 
reprezintă mentalităţile și stereotipurile care cir-
culă într-un anumit context socio-cultural. Cât 
privește tradiţia cercetărilor etnografice, amin-
tim teza savantului Clifford Gherţ (SUA), care 
susţine că distanţarea şi imparţialitatea perspecti-
vei de niciunde în abordarea altor culturi, trebuie 
să lase loc unei anumite localizări a cunoașterii 
și unui mod de gândire pluralist, interpretativist 
și deschis.

Prin urmare, și savantul român Matei Şi-
mandan este de părere că „pe baza unor descrieri 
dense și detaliate ale evenimentelor, ritualurilor și 
obiceiurilor particulare, rolul teoriei ar urma să ie 
acela de a interpreta inteligibil și a da sens situaţiilor 
locale”(Şimandan, 2002, 113).

Analizând direcţiile de cercetare ale autori-
lor din Republica Moldova, este necesar să sinte-
tizăm unele idei referitoare la principiile herme-
neuticii, care nu este altceva decât o teorie a pro-
cesului de înţelegere și o artă a interpretării. Așa-
dar, argumentul de fond este că, fără o cunoaştere 
profundă şi fără o înţelegere a semniicaţiilor unor 
comportamente ale subiecţilor (informatorilor) nu 
se pot formula nici ipoteze utile ale cercetării şi nici 
interpretări ale acestora.

Una din sursele orientărilor interpretativiste 
este etnograia, în deosebi cea de factură holistică, 
căreia îi sunt proprii studiul intensiv al unor comu-
nităţi socio-culturale prin observaţie participativă, 
asociată cu alte metode, cum sunt interviurile, is-
toriile relatate, analiza de documente, materialele 
simbolice, care dezvăluie legături dintre limbă, cul-
tură, istorie și societate (Şimandan, 2002, 115).

Pentru a cerceta realitatea în toată comple-
xitatea ei, este argumentat știinţiic de mulţi savanţi 
„că frontierele dintre știinţe n-au nici o însemnăta-
te teoretică, ele pot i oricând modiicate sau chiar 
anulate” (Herseni, 1941, 17).

În această ordine de idei, satul moldovenesc 
se prezintă într-o ipostază biologică și social-geo-
graică ce necesită studii multidisciplinare. Acesta 
demonstrează un fenomen de conștiinţă socială 
concretizată în ideea de neam, rudenie, prietenie, 
vecinătate etc., care leagă orice membru din cuplul 
familial de un singur strămoș, ce denotă un feno-
men juridic care constă în utilizarea sistemului de 
rudenie ca un instrument de reglementare a rapor-
turilor între indivizi și societate (Bejan-Volc, 2000, 
p. 86).

Dat iind că de-a lungul istoriei satul a fost 
tipul principal de așezare umană sau de „colecti-
vitate teritorială”, pentru cercetări complexe cu 
variate determinări și caracteristici, satul este un 
domeniu interdisciplinar de investigaţie. Chiar și 
până în prezent, populaţia care trăiește în sat este 
majorată în cele mai întinse continente ale plane-
tei (Asia, Africa) și, potrivit ritmului actual de ur-
banizare, populaţia rurală va rămâne încă multă 
vreme mai numeroasă decât populaţia orașelor. 
Un semnal ce conirmă procesul de modiicare a 
atitudinii faţă de spaţiul rural, este că tot mai mul-
ţi locuitori ai marilor orașe din ţările dezvoltate 
abandonează „cartierele centrale”, puternic popu-
late, în favoarea „cartierelor periferice moderniza-
te” (Mitode, 1984, 35). Cei drept, această realitate 
este mult schimbătoare datorită intensiicării fe-
nomenului migraţional.

Nu trebuie să uităm că de civilizaţia să-
tească se leagă ridicarea marilor imperii istorice, 
a marilor culturi istorice. Mesopotamia, Egiptul, 
India, Imperiul Roman etc. s-au ridicat pe teme-
iul civilizaţiilor sătești. Apoi, ridicarea orașelor 
medievale n-ar fi fost posibilă fără munca ţăra-
nilor pentru întreţinerea burgului (castelelor,  ce-
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tăţilor), a artizanilor grupaţi în orașe. Economia 
domenială, care a mijlocit gloria arhitecturilor 
europene – goticul în special, se ridică pe o crun-
tă spoliere (asuprire) a muncii în sistemele ţără-
nești (Herseni, 1941, 22).

Astfel, satul a fost și rămâne polivalent și 
multifuncţional, niciodată nu s-a redus numai la 
o materie de producţie, ci și-a făurit de-a lungul 
existenţei sale o puternică suprastructură, o intensă 
reţea de raporturi socio-culturale, inter/ intrafami-
liale, de vecinătate etc.

Subliniem că gospodăria ţărănească, arta 
ţărănească, știinţa și ilosoia ţărănească, dreptul 
ţărănesc (obiceiul pământului) etc. sunt tot atâtea 
mădulare ale acestei civilizaţii sau culturi organice 
ţărănești. De aceea, în multe privinţe orașele noas-
tre și cultura dezvoltată de ele sunt tributare încă, 
cel puţin ca izvor de inspiraţie, culturii ţărănești 
(Herseni, 1941, 12).

În ţara care locuim, satul, trăind de seco-
le după anumite legităţi, tradiţii nescrise, a format 
locuitorilor săi (bărbaţi, femei, copii) anumite de-
prinderi, aptitudini, convingeri, credinţe etc., care, 
la rândul lor, au constituit și constituie un sistem 
de structuri, instituţii, orânduiri, relaţii etc., acestea 
procesând formarea noilor infrastructuri sociale, 
administrativ-locale, inclusiv urbane.

Cultura și civilizaţia poporului moldovenesc 
este, prin continuitate și dezvoltare, de natură ţără-
nească și sătească, raportate în ultimele decenii la 
cultura europeană, astfel constată nu numai etno-
graii și istoricii, ci și sociologii, ilosoii, ilologii și 
alţi savanţi din ţară.

Caracteristicile rurale sau urbane ale culturii 
au și ele diferite „grade de intensitate, de intercu-
noaștere”, de acceptare a „ritmurilor lente” sau „a 
ritmurilor rapide”, de aderare și de transformare in-
dividuală, comportamentală, de revizuire a concep-
ţiilor și atitudinilor indivizilor etc. (Mitode, 1984, 
43-44).

Așadar, satul ca mediu în care sunt încă lu-
cruri „veritabile” și „autentice”, constituie mesajul 
comun al artei și al știinţei etnologice și etnosoci-
ologice. Aici nu lipsește sistemul normativ al me-
diului ţărănesc exprimat prin: „Gura lumii” (Jude-
cata obştii) și „Cei şapte ani de acasă”, „Cine sunt 
eu şi prin ce mă deosebesc de celălalt”, care funda-
mentează și șlefuiește tipul ţărănesc de personali-
tate, respectul faţă de „ordinea lucrurilor” și faţă 

de „valorile primare” (datină, obicei etc.) și care 
direct se raportează la relaţiile sociale şi la modul 
de trai urban.

În continuare este necesar să explicăm feno-
menele de schimbare a mentalităţii oamenilor de 
la sate prin dinamica transformărilor economice 
și socio-culturale ale realităţilor urbane și rurale, 
înţelegerea veridică a complexităţii lumii ţărănești 
și a celei urban-rurale, colaborarea dintre raţiona-
mentul riguros și imaginaţia creatoare în cercetarea 
şi explicarea relaţiilor sociale (Mitode, 1984, 51-53), 
acestea constituind și modul de trai al moldovenilor 
– un obiectiv de cercetare a temei. 

Prin urmare, satul ca și orașul constituie o 
unitate organică, unde în toate timpurile a fost ne-
cesară respectarea normelor sociale și spirituale de 
viaţă. Structurile economice, care formau necesi-
tatea de a realiza condiţiile materiale ale membri-
lor familiei, activitatea lor depusă în acest scop, au 
condiţionat apariţia unor structuri mintale: con-
vingeri, cerinţe, necesităţi etc. Oamenii de aici au 
necesităţile sale: cerinţele pământului, nevoile vieţii 
și aspectele muncii lor, obiectele materiale care le 
ajută a-și acoperi nevoile, credinţele în tot ce simt, 
înţeleg, gândesc etc. – toate acestea deţin o formă 
original-spirituală și o structură socială speciică – 
raportându-se la mentalitatea poporului. 

Așadar, pentru a ne include într-o analiză a 
relaţiilor sociale, precizăm că termenul „mentalita-
te”, într-o deiniţie generală, înseamnă ansamblul 
predispoziţiilor, atitudinilor, deprinderilor, orien-
tărilor intelectuale și morale, cognitive și afective, 
comune membrilor unei colectivităţi (societate, 
grup social, categorie de indivizi etc.). Acest termen 
provine de la „man” (engl.) și „mens” (lat.), ceea ce 
în traducere înseamnă om și gândul uman. Pentru 
analiza acestor  obiective, savantul american Talcott 
Parsons ia ca factor explicativ al acţiunii indivizilor 
în teoriile sale, valorile şi contextul social. Conform 
vestitului sociolog, comportamentul indivizilor este 
în funcţie nu de determinări materiale în ultima in-
stanţă, ci doar de acceptarea unor valori, idei, sim-
boluri, indivizii acţionează intenţionat, conștient, 
pe baza cunoașterii și acceptării valorilor generale 
(Dicţionar, 1996, 21) și nu în ultimul rând, acceptă-
rii valorilor tradiţionale (naţionale). Deci, una din 
ipotezele știinţiice ale cercetărilor noastre explică 
– cu cât creşte rata socializării individului prin inter-
mediul modelelor socio-culturale (tradiţiile, obiceiu-
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rile etc.), cu atât crește dependenţa lui de sistemul 
social-cultural familial ca sistem statal. 

Dat iind că în noţiunile de civilizaţie și cul-
tură își găsesc explicaţie relaţiile sociale, formele 
colective de petrecere a timpului liber și relaţiile în-
tre membrii institutului familial, care se raportează 
direct la fenomenul socio-cultural și la politica so-
cială în comunitate, ne vom opri la câteva din aceste 
determinative.

Politica socială cuprinde toate sferele acti-
vităţii vitale omenești – munca, traiul, modul de 
viaţă, cultura, viaţa spirituală, familia, comporta-
mentul oamenilor, interesele sociale ale personali-
tăţii etc. Este de menţionat, că conceperea teoretică 
a sferei vieţii umane ce ţine de social implică unele 
diicultăţi. Socialul, spre deosebire de cel economic, 
politic și cultural, este mai puţin conturat, mai greu 
de disociat din ansamblul fenomenelor vieţii uma-
ne. Cunoscutul sociolog M. N. Rutchevici sublinia 
că raporturile sociale, în sensul îngust al cuvântului, 
înseamnă mai mult ca orice relaţii de egalitate și 
neegalitate dintre indivizii, grupurile și clasele so-
cietăţii concrete. Sociologul român Dumitru San-
du menţionează că socialul este un domeniu difuz, 
care cel mai adesea este identiicat cu viaţa de grup, 
cu imaginaţia colectivă, interacţiunea și integrarea 
socială, cu formele și modul de organizare a consu-
mului implicit, cu condiţiile de reproducţie a capi-
talului uman. Dar în domeniul socialului, conceput 
în parametrii de mai sus, rezidă condiţiile în stare să 
favorizeze sau să defavorizeze dezvoltarea durabilă, 
integrarea sau dezintegrarea societăţii, să asigure 
sau să afecteze ordinea socială, să contribuie sau să 
contracareze airmarea liberă și plenară a iecăruia. 
Deci, un element important „al spaţiului social” îl 
reprezintă prin deiniţie structura socială şi de cla-
să – un factor important în dezvoltarea relaţiilor so-
ciale (Roșca, 2002, 21).

Marea temă a satului moldovenesc a fost 
și rămâne a i ierarhizarea locuitorilor lui pe stări 
sociale deosebite. Cei sus-puși vor, și li se pare că 
trebuie, să se deosebească de inferiorii lor. Aceștia, 
dimpotrivă, năzuiesc să șteargă diferenţele, trăind 
într-o continuă ofensivă. Așa mulţi ani au stat faţă 
în faţă mazilii cu dvorenii, așa au luptat ţăranii cu 
mazilii, cărora li se alăturase dvorenii… Astfel, 
oamenii pe tacite „stau cu ochii pe cei bogaţi” în 
perioada de tranziţie (Cornova, 1992, 188). Este o 
airmare viabilă și pentru prezent.

Conform unor teorii, sistemul social este 
conceput ca o suită de acţiuni (mesaje) ale unuia 
sau a mai multor indivizi sau actori sociali (infor-
matori). În contextul strategiilor de cunoaștere a 
realităţii moldovenești orientarea noastră este do-
minată de programele-proiect ale savanţilor Tal-
cott Parsons și Robert King Merton. În cadrul te-
oriilor elaborate de ei, faptele sociale sunt studiate 
în totalitatea relaţiilor dintre ele şi a funcţiilor pe 
care le îndeplinesc în spaţiul vieţii sociale (Şiman-
dan, 2002, 36).

Lumea (actorii sociali, informatorii), după 
teoriile cu caracter hibrid ale savantului englez 
A.  Giddens, reproduce sisteme sociale și le trans-
formă în continuitatea practicii sociale, în viziunea 
autoarei, prin comunicare (sfatul bătrânilor), putere 
(institutul naşilor etc.), sancţiune (ordinea obştească, 
gura lumii), astfel urmând ca schimbarea socială să 
se producă într-un mod continuu și nu întotdeauna 
trebuie confundat cu ceea ce numim în sens strict 
tradiţie.

Structura socială și organizarea socială repre-
zintă o reţea complexă de relaţii sociale și culturale 
reale, care reunesc iinţele umane individuale într-
un anumit mediu natural, constituie un ansamblu 
de modalităţi ale organizării unui grup social, care 
există în cadrul diferitor domenii ale societăţilor 
rurale și umane (atât la nivelul înrudirii, cât și la cel 
al organizării economice și culturale).

În această ordine de idei, cercetarea fenome-
nului petrecerea timpului liber, ţine direct de structu-
ra socială şi relaţiile sociale de grup. Conţinutul tim-
pului liber la moldoveni este determinat de valorile 
naţionale, de sentimente ale solidarităţii și identită-
ţii, de un cod de principii morale și de norme cultu-
rale tradiţionale etc.

Majoritatea sărbătorilor, în cadrul cărora 
societatea moldovenească își petrece timpul liber, 
sunt legate de obiceiurile și tradiţiile transmise din 
generaţii, unele completate și remodelate într-un 
context cerut de timp. 

Preluând informaţia din sursele știinţiice 
publicate, ne propunem să evidenţiem unele obice-
iuri și tradiţii, care există și sunt respectate de mem-
brii de grup, urmărindu-se modalităţile de autorea-
lizare și autoairmare a individului, a personalităţii 
– acestea devenite, deja, modele de comportament 
social-psihologic, de mobilizare social-culturală, de 
competenţă profesională etc.
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Sistemul tradiţional de gândire, de convin-
geri, de imaginaţie colectivă, a introdus în codul de 
legi (principii) scrise și nescrise, diverse sărbători și 
jocuri destinate petrecerii timpului liber și anume:

În sate, Hramul satului – sărbătoare creștină 
închinată unui sfânt, numele căruia îl poartă biseri-
ca din sat (pentru toţi locuitorii);

La sărbători și în zile de duminică – La joc/
La horă, în prezent și La discotecă (pentru tineret);

În zilele de rând (de lucru) și la sărbători 
creștine – Şezătoare (pentru toate vârstele);

Între 1 și 10 martie anual Sărbătoarea Naţio-
nală „Mărţişor” (pentru toată ţara);

Luna iulie, sfârșitul secerișului, sărbătoarea 
Ultimul snop (pentru oamenii din agricultură, în-
deosebi pentru mecanizatori);

13 octombrie, anual, Sărbătoarea Naţională 
a Vinului (pentru toată ţara);

În lunile de toamnă, sărbătoarea Petrecerea 
recrutului (pentru rude și prieteni);

La construcţia casei – Claca  (pentru rude și 
doritori);

Jocuri pentru copii: „De-a mijatca”, „De-a 
beţișorul”, „În pietricele”, „De-a ţurca”, „De-a ochii 
legaţi”, „Alunelul” etc., iar în ultimele decenii sunt 
atrași de jocuri în internet și la computer.

Pentru a optimiza potenţialul uman de care 
dispun oamenii, acest fenomen de petrecere a tim-
pului (poate nu întotdeauna liber) subliniază noi 
imperative (tinereţe, sănătate, distracţii, supleţe, 
simplitate, omenie, curaj, etc.) ale autoaprecierii 
de sine – toate exprimând modelul individualist al 
prezentului atașat de reguli morale, de echitate, de 
valoare, de prudenţă, de schimbare și transformare 
continuă, de noi conotaţii moderne.

În acest context apreciem dorinţa intelectu-
alităţii moldovenești de a frecventa teatrul, palatele 
pentru concerte, circul, stadioanele sportive, etc. 
Ne recunoaștem iecare în tradiţionalul mod de 
odihnă ca spectator al Televiziunii Naţionale și a 
altor canale televizate. Mult mai frecvent decât în 
alte perioade, simţul colectivismului și al prieteniei 
se educă „sub cerul liber” la sărbători, în zilele de 
sâmbătă și duminică, (pentru rude și prieteni, pen-
tru colectivele de muncă).

Este binevenit să amintim de „Caravela Cul-
turii” de altă dată (proiect naţional) – o sărbătoare 
a satelor și a orașelor, care exprimă o manifestare 
naţională a poporului moldovenesc, care înseamnă 

„așezarea individului în cultură, în lumea valori-
lor”, care producea mutaţii interioare, dezmărginea 
și îmbogăţea zona de existenţă a omului de diferite 
vârste, îl instituia ca personalitate, ca valoare, a fost 
o competiţie sănătoasă moral și întreţinută spiritu-
al, o experienţă întru modelarea comportamentului 
social-psihologic pentru o împlinire cultural-spiri-
tuală, a fost o depășire de sine spre fermitate și curaj.

„Traseul turistic” devine foarte important 
pentru ediicarea irească a destinului Republicii 
Moldova și asigurarea unei ambianţe favorabile de 
creștere și manifestare a poporului moldovenesc în 
scopul de a-și controla atitudinile și comportamen-
tul, raporturile cu sine și cu ceilalţi, de a-și analiza 
competenţa în relaţia „eu și străinul”, de a-și educa 
dragostea de ţară, mândria faţă de valorile strămo-
șilor etc.

Timpul liber de moldoveni a fost/
este folosit și la organizarea obiceiului 
„Claca”. Aceasta înseamnă o manifestare de sine, 
o datorie, un ajutor rudelor sau celor nevoiași. 
„La clacă” participă rudele, vecinii și toţi cei care 
doresc să ajute la construirea casei, îndeosebi la 
„punerea fundamentului”, „ridicarea pereţilor”, 
„punerea acoperișului”, „primul lut” etc. Parti-
cipanţii erau/sunt serviţi cu bucate calde tradi-
ţionale și cu băuturi alcoolice, prezintă interes 
închinarea paharelor – toaste. Amintindu-ne de 
„clacă”, e necesar să menţionăm caracterul ei 
universal, care este o formă de manifestare colectiv-
umană, ce stă la baza respectului reciproc tradiţio-
nal, e un model de întruchipare și de păstrare a Fru-
mosului și a Binelui. Majoritatea sărbătorilor colec-
tive sunt legate de obiceiurile și tradiţiile transmise 
din generaţie în generaţie. La sărbătoarea „Ultimul 
snop” totdeauna participa întreaga obștime a satu-
lui, se transmitea mersul sărbătorii prin radio, erau 
invitaţi jurnaliști și reporteri. Cei mai harnici com-
baineri erau felicitaţi de conducătorii respectivi, de 
elevi etc. În cinstea acestor fruntași erau organizate 
concerte, diverse scenete teatrale, lor li se acordau 
premii bănești și cadouri. Toată lumea prezentă se 
avânta într-o horă de sărbătoare, urmau și  Jocul de 
altă dată, competiţii sportive, etc.

„Hramul” la moldoveni este o sărbătoare a 
satului și a orașului. Tot ce are localitatea respec-
tivă mai potrivit pentru a prezenta de sărbătoare, 
constituie programul de activitate. Satul și oraşul la 
aceste sărbători constituie un cod de principii cul-
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turale, un val de autoairmări umane, de căutări și 
regăsiri, de întâlniri așteptate, de manifestări indivi-
duale și colective, etc.

O formă de petrecere a timpului liber foarte 
răspândită, care a fost și încă s-a mai păstrat în unele 
sate, este Jocul (Hora satului/oraşului). Aceste mani-
festări culturale au loc sub cerul liber, în centrul satu-
lui sau orașului. Nu prea multe obiceiuri s-au păstrat 
referitor la organizarea „Jocului”. În prezent am uitat 
de acei vătavi, cămăraşi, strângători, care organizau 
„Jocul”. Ei adunau bani numai de la lăcăi pentru 
muzicanţi. În unele sate și astăzi la sărbătoarea „Dră-
gaica” se folosește acest obicei. La „Joc” se aduceau fe-
tele cu „marş”. Pentru perechea (lăcău/domnișoară), 
care venea la „Joc” cu „marş”, fanfara le cânta o melo-
die specială „marşul”. Tinerii se alau sub ochii celor 
prezenţi, însemnând că aceștia sunt pe cale de a se 
logodi. Era un semnal de formare a unei noi familii.

„Petrecerea recrutului” ţine de o sărbătoare 
a familiei și a rudelor. Se organizează toamna sau 
primăvara, când tinerii sunt „chemaţi la datorie” (să 
facă serviciul militar). Se organizează o masă mare 
pentru cei invitaţi, ei, la rândul lor, se prezintă cu 
cadouri. Până în prezent se obișnuiește ca tânărul 
să ie legat cu prosoape, cu șervete, dantele etc. La 
această petrecere împreună cu prietenii (fete și bă-
ieţi), se prezintă și prietena recrutului. De multe ori 
această tânără, împreună cu părinţii băiatului, plea-
că până la locul destinat al soldatului de mâine. La 
petrecere răsună cântece de luat rămas bun, mame-
le, de obicei, plâng.

Formele tradiţionale de petrecere a timpu-
lui liber în trecut (în multe localităţi și în prezent) 
erau/sunt determinate de condiţiile speciice, ce ţin 
de viaţa socială și spiritul gospodăresc, de statutul 
ţăranilor, de repartizarea timpului liber conform 
sărbătorilor calendaristice tradiţionale etc. Până în 
prezent fetele și băieţii își petrec timpul liber în co-
lectiv (în afară de școală), aproximativ de la vârsta 
de 14 ani. Aceste întâlniri au loc în cluburi, case de 
cultură etc., la așa zisa „Discotecă”.

Una din sărbătorile tradiţionale, care se mai 
întâlnesc în prezent încă în unele  sate, este „Şeză-
toarea”, care avea/are loc, în principiu seara până 
târziu. La aceste întâlniri iecare participant avea/
are o ocupaţie. Fetele ţeseau/ţese, brodează, împle-
tesc, băieţii învăţau/învaţă și ei aceste meșteșuguri. 
Participanţii cântă, dansează, spun bancuri, recită 
versuri etc. De multe ori aceste întâlniri au loc acasă 

(la prieteni). Gospodina casei este aceea, care are 
grijă să servească invitaţii, să le facă dispoziţie bună, 
să organizeze odihna lor la nivel.

Astfel de „şezători”, cu mulţi participanţi, 
fără a ţine cont de o vârstă anumită, asemănătoare 
cu petreceri (plimbări) de masă, se petrec la inter-
secţia diferitor ulicioare (udiţi), pe lângă diferite 
porţi sau la marginea satului. Se organizează ruguri, 
(„la foc”). Femeile și fetele (domnișoarele) servesc 
prezenţa cu fructe și bomboane, iar bărbaţii (lăcăii) 
au grijă de vreascuri pentru a întreţine focul și să 
coacă cartoi și păpușoi (în ciocălăie), unele domni-
șoare îndeplinesc lucru de mână. În prezent această 
sărbătoare (din informaţia actorilor) se mai numeș-
te ,,La frigărui”.

Deseori întâlnirile grupurilor de participanţi 
au loc și cu ocazia pregătirilor pentru diferite săr-
bători și manifestări culturale – așa numitele „re-
petiţii”.

Oamenii mai în vârstă până în prezent n-au 
uitat obiceiurile de a se aduna (tâlcul bătrânilor) 
lângă o poartă sau pe lângă diferite clădiri publi-
ce pentru a duce discuţii pe diferite teme (noutăţile 
zilei).

Până în prezent s-au păstrat întâlnirile „la câr-
ciumă”, acum – „la o bere” (la bar) – o ocupaţie pre-
ferată pentru bărbaţi, femeile preferind frecventarea 
bisericii, plimbările cu copiii și nepoţii etc.

Una din cele mai răspândite forme/modele 
de petrecere a timpului liber este „În ospeţie” („pe 
ospeţe”). La „Hramul casei”, „Ziua nunţii”, „Ziua 
onomastică”, „Ziua naşterii”, de sărbători creștine 
(„Ziua unui sfânt”) etc., familiile și prietenii merg 
„în ospeţie”. Se adună mai multe familii (rude și pri-
eteni) în „Casa Mare”,  mai des în Zona de Centru, 
care reprezintă chipul femeii și dăruirea ei. Cerceta-
rea iecărui obiect și raporturile dintre ele determină 
viaţa sătencei în toată amploarea sa. Funcţia iecă-
rui obiect constituie o părticică din conţinutul vie-
ţii unui neam. Împrejurările ce sunt legate de aceste 
obiecte formează cadrul moral – spiritual al cuplului 
familial, deţin semniicaţii etice și estetice, sunt un 
izvor de inspiraţie umană, manifestări de sărbătoare, 
bucurii și lacrimi etc. „Casa Mare” adună neamul și 
apropiaţii la un „pahar de speranţe”, prin ea iecare 
membru al familiei trece o școală a spiritualităţii. În 
prezent revenirea la această manifestare instructiv-
educativă este o dorinţă nobilă a actorilor sociali de 
la sate. Pentru revitalizarea Frumosului și a Binelui 
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se pronunţă 63% de femei rurale (Materiale, anul 
2010), argumentând că Hramul satului şi Hramul 
casei, Casa Mare sunt  forme autentice cu caracter 
de rudenie și înrudire, ce tinde spre autorealizarea 
și autoairmarea în temei a oamenilor de la sate atât 
prin aspectul vizual al interiorului gospodăriei, cât și 
prin speciicul bucatelor tradiţionale, prin ospitalita-
tea sătenilor etc. „În ospeţie” se cânta melodii de dor 
și romanţe, se dansează „pe vechi și pe nou” etc. Însă 
cerinţele timpului, ritmul de viaţă schimbă realitatea 
pe teren, urmărim tendinţe noi în modul de petrece-
re a timpului liber.

În acest context, Sărbătoarea Naţională 
„Mărţişor” a devenit cartea de vizită pentru mulţi 
oaspeţi din străinătate. Istoria acestei sărbători ne 
învaţă că în zorii primei zile a lunii martie, moldo-
venii (conform unei legende despre cele 12 zile ale 
Babei Odochia) prindeau la pieptul copiilor una sau 
mai multe monede de aur sau de argint, legate cu un 
șiret roșu, care se numeau „mărţişoare” și se purtau 
12 zile. Mărţişoare se mai numeau și două ire de 
lână (unul alb și unul roșu) sau numai roșii răsucite 
în jurul degetului mare sau în jurul mâinii. Firul alb 
simboliza iarna, iar irul roșu – primăvara, anotim-
pul renașterii naturii. Mai sunt și alte legende.

Actualmente, tradiţionalul „mărţişor” s-a 
transformat într-o adevărată sărbătoare a poporu-
lui moldovenesc. Către aceste zile fetele, doamnele 
și chiar bărbaţii, confecţionează o multitudine de 
mărţişoare. Pentru iecare cetăţean al acestui plai 
a dărui „mărţişoare” a devenit o necesitate (un obi-
cei). „Mărţişoare” se dăruiesc celor dragi – rudelor, 
colegilor, prietenilor și fac schimburi de mărţișoare 
îndrăgostiţii. Ca și în trecut culoarea roşie a măr-
ţişorului simbolizează reînnoirea naturii, sănătate 
şi putere, iar culoarea albă simbolizează curăţenie, 
fericire, prietenie.

Prezintă interes iniţiativa organelor dirigui-
toare, care au declarat „Mărţişorul” la nivel de stat 
Sărbătoare Naţională a întregului popor (Zelenciuc, 
1977, 60).

Pentru a completa subiectul cercetării temei 
revenim la analiza sistemului de rudenie, la institu-
tul social – familia.

În acest context menţionăm că familia con-
temporană moldovenească a evoluat în baza princi-
piului sincroniei și complementarităţii rolurilor fe-
minine și masculine, în timp (pe parcurs) determi-
nând un sistem familial de structură extinsă, mul-

tigeneraţională, autoritar-paternă, care mai târziu 
este cunoscută ca familie nucleară cu un speciic de 
raporturi păstrate și valoriicate. Caracteristica de 
bază a familiei în prezent, include două fenomene – 
fragilitatea și instabilitatea (Cojocaru, 2007, 277).

Prin urmare, în procesul de transformare 
radicală a societăţii se modiică toată structura so-
cială, suportă schimbări institutul social – familia, 
care rămâne a i nucleul de bază, ce consolidează 
societatea și modiică semniicativ relaţiile conjuga-
le, intergene-raţionale, comportamentul premarital 
al tinerilor și apar modele familiale noi, se observă 
toleranţa socială faţă de noile forme de comporta-
ment familial etc. (Paladi, 2005, 78).

Pentru a ne apropia de scopul pe care îl ur-
mărim, este important să înţelegem etimologia cu-
vântului familia. Acesta, după Marcel Mauss (Fran-
ţa) este, fără îndoială, cea care îl apropie de san-
scritul dbăman (casă). La origine familia cuprinde 
personalităţi, indivizi și relaţii, lucruri (obiecte) și 
virtuţi etc. (Mauss, 1997, 164.).

Cum este și iresc, motivaţia temei cere să 
explicăm termenul de tradiţional, modern şi postmo-
dern în ceea ce priveşte familia, generalizând sem-
niicaţia lor în modul de trai al poporului moldo-
venesc.

Familia tradiţională este speciică societăţi-
lor agrare și se caracterizează printr-o structură ex-
tinsă pe mai multe generaţii, cu un număr mai mare 
de copii, consideraţi ca un dar de la Dumnezeu și 
cu o construcţie a ordinii familiale de tipul – tată, 
mamă și copii.

Familia modernă sau familia patriarhală este 
speciică societăţilor atât agrare cât și industriale 
(satului și orașului). Modelul nuclear de familie se 
caracterizează printr-o diviziune clară a rolurilor 
între soţi, în care bărbatul lucrează pentru a asigura 
bunăstarea familiei, iar femeii îi revin responsabili-
tăţile casnice și de creștere a copiilor. Relaţiile pa-
triarhale admit că bărbatul controlează totul (capul 
familiei) și i-a decizii, iar femeia se găsește într-o 
poziţie de subordonare în sfera privată a familiei. 
În familia modernă părinţii, prin investiţia afectivă 
și educativă în copii, reprezintă pivotul întregii vieţi 
familiale, iar nașterea lor răspunde mai des unor 
scopuri naţionale sau religioase (Studii, 2004, 205).

Familiile postmoderne (mai des întâlnite) se 
caracterizează prin vârsta înaintată a soţilor la mo-
mentul căsătoriei, prin relaţiile gender mai echili-
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brate și mai echitabile între soţi, printr-un curs al 
vieţii familiale diversiicat și fragmentat. În acest 
cuplu nașterea copiilor este determinată de dorinţa 
de autoairmare și autorealizare a partenerilor.

În societăţile postmoderne copiii se con-
fruntă tot mai des cu fenomenul de separare a pă-
rinţilor (divorţul), cu convieţuirea cu un părinte 
sau cu părinţi sociali și fraţi vitregi. Aceste și alte 
obiective afectează suportul emoţional și material al 
tinerei generaţii și modul în care își vor constitui și 
gestiona propria traiectorie familială la vârsta adul-
tă (Studii, 2004, 205).

Societatea moldovenească se ală în căutarea 
ideilor, instituţiilor, organizaţiilor sociale, care să 
asigure stabilitatea și integritatea raporturilor socia-
le. Spre deosebire de alte structuri sociale, familia în 
toate timpurile a avut pentru indivizi o semniicaţie 
foarte precisă, reprezentând un simbol de stabilita-
te, apropiere emoţională și de susţinere psihologică.

Printre evenimentele principale ce s-au 
produs după anul 1990 și au inluenţat substanţial 
asupra funcţionării familiei, pot i evidenţiate ur-
mătoarele: liberalizarea sferei economice și crearea 
sectorului privat; desiinţarea colectivităţilor agri-
cole (colhozurilor) și împroprietărirea ţăranilor; 
formele de privatizare; distrugerea sectorului in-
dustrial, șomajul; liberalizarea preţurilor; migraţia 
în masă; reducerea nivelului de protecţie socială a 
familiei, scăderea responsabilităţii părinţilor faţă de 
educaţia copiilor; creșterea ratei divorţurilor, etc. 
Aceste și alte fenomene au condiţionat transforma-
rea familiei, provocând membrii ei să se adapteze 
din mers la noile cerinţele social-psihologice.

Unii cercetători, analizând tendinţele de dez-
voltare a familiei, sunt de părerea că această insti-
tuţie se ală în criză privitor la îndeplinirea funcţiei 
educative, la organizarea familiei ca grup social, etc. 
În opinia lor cauzele crizei familiei sunt: lipsa spa-
ţiului locativ, starea precară a sănătăţii, pierderea 
serviciului, fenomenul migraţional etc. Ca rezultat 
a crescut rata divorţurilor, nivelul delicvenţei juve-
nile, s-au intensiicat conlictele și violenţa în fami-
lie, este în creștere nivelul criminalităţii. 

Tendinţele negative ale dezvoltării clima-
tului familial au favorizat apariţia opiniilor cer-
cetătorilor din diferite domenii  de a argumenta 
revenirea societăţii la tipul de familie tradiţională. 
Aspectele socio-psihologice ale vieţii de familie, 
așteptările, normele scrise și nescrise, cerinţele 

reciproce ale soţilor, relaţiile intra / interperso-
nale, etc., influenţează asupra situaţiei materiale, 
educaţiei moral – spirituale ale membrilor fami-
liei. 

Bazându-ne pe rezultatele investigaţiilor 
știinţiice, susţinem opinia specialiștilor că familia 
contemporană a pierdut mult din caracterul ei de 
instituţie socială, cuplul familial iind orientat mai 
mult în satisfacerea propriilor interese și mai puţin 
în realizarea funcţiilor unei instituţii sociale a sta-
tului, dat iind că acestea (funcţiile) familiei se ală 
nedespărţit de necesităţile societăţii și a iecărui in-
divid (Familia, 2005, 68-71).

Cercetarea temei se dezvăluie în jurul unui 
concept, care include tendinţe de performanţe ce 
determină individualităţi socio-culturale și socio-
psihologice, modele de relaţii intra/interpersonale 
și familiale, stereotipuri de gândire și comporta-
ment etc. – evaluări de gender familial.

 Evident că nu putem pătrunde sensul ade-
vărat al enigmelor „femeia și bărbatul”, fără a stabili 
ce fac ei pozitiv – bine și frumos și ce fac ei nepotri-
vit sensului uman. De aceea subliniem că aspectele 
gender presupun depistarea similitudinilor și diver-
genţelor dintre cele două genuri, o caracteristică a 
comportamentelor, o analiză a raporturilor dintre 
femei și bărbaţi.

Materialele de teren argumentează problema 
privind stratiicarea rolurilor și identiicarea mo-
delelor de gender tradiţional, ţinând cont de dife-
renţierea de rol-gen și de comportament-normă, 
acestea constituind orientările valorice ale mem-
brilor superiori ai familiei. Analiza materialelor de 
teren ne-a dat posibilitate să evidenţiem factorii ce 
dirijează comportamentul individual al femeii și al 
bărbatului din familiile rurale.

Ultimii peste douăzeci de ani se caracteri-
zează prin procese de de etatizare a culturii și prin 
pierderi din cultura tradiţională sub inluenţa , în-
deosebi, a factorilor migraţionali și a tendinţelor 
cultural-europene moderne.  În acest context sub-
liniem că familia și mediul în care se formează per-
sonalitatea copilului, rămân a i „şcoala mamei şi a 
tatei” și „cei şapte ani de acasă”.

Adnotaţiile textuale ale informatorilor de 
pe teren constituie un sistem de gender familial: 
similitudini și divergenţe, individualităţi social-
culturale și psihologice ale părinţilor și copiilor. 
Acestea relevă particularităţile speciice ale mem-
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brilor familiei în relaţiile „noi unul despre altul” 
și „noi despre alţii și despre noi înșine”. În acest 
context noţiunile de stimă și de respect, de dra-
goste faţă de mamă și de tată, sunt raportate la 
sentimentul prieteniei și la simţul frumosului, la 
ajutorul material și moral, la greutăţile prin care 
trec părinţii pentru a-și crește copiii, la statutul fa-
miliei nucleare, etc.

Caracteristica relaţiilor din familia tradiţio-
nală pe parcursul anilor 2000–2010 scoate în evi-
denţă următoarele situaţii de problemă:

– aproape 48% de fete și 22% de băieţi sub-
liniază că mamele tot mai mult își asumă grijile fa-
miliei, că bărbaţii (taţii) caută „un refugiu”, se es-
chivează de cele mai multe activităţi sau au nevoie 
de a i dirijaţi;

– divorţul, de cele mai multe ori, nu este ac-
ceptat, îndeosebi de mame și bunici;

– peste 80% de tineri, mai cu seamă fetele, 
nu pot înţelege un aspect al vieţii familiale: de ce 
părinţii foarte puţin comunică între ei? De ce senti-
mentele de stimă și respect, de dragoste unul faţă de 
altul „sunt o taină” pentru cei din jur?;

– tinerii din familiile intelectualilor aproape 
în unanimitate nu se împacă cu situaţia părinţilor, 
cu statutul actual al acestora, care migrează din ţară 
și condiţionează indiferenţa faţă de profesii;

– numai iecare al doilea tânăr (ă) menţio-
nează că, pe drept cuvânt, se mândrește cu biograia 
părinţilor. 

Rezultatele cercetărilor argumentează une-
le teze privind viziunea părinţilor asupra copiilor, 
aceasta iind:

– generaţia tânără trebuie să ie mai recepti-
vă faţă de sentimentul de dragoste, să manifeste mai 
multă stimă și respect faţă de mamă și de tată, de 
bunei, de neam, să-și iubească mai mult ţara. 

Informatorii și actorii sociali de toate vârste-
le menţionează (la fel și experţii) în unanimitate:

– în activităţile gospodărești trebuie să parti-
cipe ambii părinţi și copiii;

– migraţia femeilor din ţară este nu numai 
rezultatul situaţiei precare din societate, dar mult 
mai mult al indiferenţei și orgoliului, egoismului 
bărbaţilor;

– divorţul este ca o consecinţă a lipsei de co-
municare, de nedorinţă a se cunoaște mai bine unul 
pe altul, de lipsa de toleranţă etc.

Prin metodele observărilor și intervievă-

rilor, efectuate în anii 2000–2003, am determinat 
două modele gender: grupul bărbaţilor activi şi 
independenţi, care sunt siguri pe sine, stăpâni pe 
situaţie şi grupul femeilor expresive, care sunt dar-
nice, duioase, drăguţe, compătimitoare. Calităţile 
tradiţionale feminine sunt: emotivitatea, compasiu-
nea, bunăvoinţa, gingăşia, devotamentul faţă de cei 
apropiaţi, încăpăţinarea, iar cele masculine – acti-
vitatea, independenţa, încrederea în sine, rezisten-
ţa, egoismul.

În baza asemănărilor și a deosebirilor dintre 
genuri, conform caracteristicilor calitative și can-
titative, au fost modelate următoarele stereotipuri 
gender: 

a) activ-pozitiv: femei şi bărbaţi inteligenţi, 
harnici, curajoşi, întreprinzători;

b) tradiţional-pozitiv: femei şi bărbaţi echili-
braţi, modeşti, responsabili, oneşti, sensibili, devotaţi; 

c) activ-negativ: femei brutale, nervoase, in-
vidioase, guralive, energice şi bărbaţi agresivi, bru-
tali, egoişti, inculţi, inideli, băutori; 

d) pasiv-indiferent: femei şi bărbaţi leneşi, 
neîngrijiţi, indiferenţi, băutori, slabi de caracter, ne-
echilibraţi.

Prin metoda analizei lexicale a limbii vorbite 
au fost construite noi stereotipuri gender, care de-
termină asemănările și deosebirile dintre respon-
denţii ambelor genuri și motivează supremaţia tra-
diţională a bărbaţilor în modul patriarhal de trai:

a) tradiţional-lingvistic: „(El) zâmbeşte ca 
o mireasă”, „e modest ca o fetiţă”, „are un mers de 
fetişcană”. „(Ea) e puternică ca un bărbat”, „lucrează 
pentru doi”, „are o înfăţişare bărbătească”;

b) tradiţional – de rudenie: „Ecaterina, ii-
ca lui Petru Nour” (prenumele și numele tatălui), 
„Tatiana, iica lui Nicolae Anton Creţu” (prenumele 
tatălui, prenumele și numele bunelului), „Valentin, 
iul lui Dumitru Obadă” (prenumele și numele ta-
tălui), „Constantin, iul lui Vladimir Vasile Stoican” 
(prenumele tatălui, prenumele și numele bunelu-
lui), „Svetlana Ivanov-Popovici” (numele soţului și 
al tatălui), „Leonid Coval” (numele tatălui);

c) patriarhal: „vorbesc doi oameni şi o feme-
ie”, „plânge ca o muiere”, „tu eşti cuşmă-n casă sau 
şfartuh?”;

d) modern-imitativ: pentru femei – tendin-
ţa de „a se îmbrăca ca la oraş”, „a vorbi şi a imita 
manierile eroinei preferate”, „a îmbrăţişa profesii 
la modă”, „a călători şi a studia peste hotare”,  etc.; 
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pentru bărbaţi – „dorinţa de a deveni un nou mol-
dovean”, „a se îmbrăca ca un om de afaceri”, „a se 
căsători nu în satul natal”, „a i prieten cu străinii” 
(oamenii care nu fac parte din cercul lor), „a cum-
păra un autoturism scump”, „a crea confort pentru 
părinţi (în casa părintească)” „a se autoairma prin 
participarea la acţiunile de caritate”,  etc.

Evoluţia relaţiilor sociogender, parţial dei-
nită contextual, oferă o modalitate de decodiicare a 
noţiunilor privitor la relaţiile în familie și de expli-
care a conexiunilor dintre formele de interacţiune 
socio-umană. Abordarea structural – constructivis-
tă a fenomenului „relaţie – social – familie”, formea-
ză în permanenţă o identitate social-psihologică, 
care, după Emil Durkheim, argumentează că „in-
dividul nu are valoare decât prin societatea care îi 
dă funcţie și conștiinţă morală” (Bejan-Volc, 2004, 
178-179).

Așadar, familia reprezintă o comunitate de 
oameni uniţi prin legături de căsătorie (rudenie) – 
soţ, soţie și paterne – părinţi, copii. Ea îmbină într-
un complex latura biologică cu cea socială.

Deci, familia reprezintă celula primară a so-
cietăţii, bazată pe legalizarea juridică a căsătoriei și 
pe îndeplinirea anumitor funcţii ca cea: economi-
co-gospodărească, procreativă, educativă, de socia-
lizare etc. (Ciobanu-Ţurcanu, 2005, 363).

În cercetările noastre, caracteristicile ge-
nurilor, efectuate de către experţi, se înscriu în 
conţinutul tezelor unor specialiști în domeniu. 
„Atitudinea conștientă a femeii, afirma cunos-
cutul psiholog elveţian G. Iung, are în general 
un caracter personal mult mai strict decât cea a 
bărbatului. Universul ei este compus din taţi și 
mame, fraţi și surori, soţi și copii, prieteni și, nu-
mai ceva mai târziu, din carieră”. Psihologul K. 
Hornev menţionează că „specialiștii au elaborat o 
psihologie a bărbaţilor pentru bărbaţi. Şi femeia, 
și bărbatul în plan social tind să prezinte celor-
lalţi imagini similare. Dar în acest aspect bărba-
tul, graţie reprezentărilor sociale, stereotipurilor, 
prejudecăţilor etc., trebuie să corespundă unor 
așteptări, deosebite de cele la care urmează să se 
conformeze femeia”. Imaginea sau persoana ei 
trebuie să corespundă „omului forte”. Or „un băr-
bat adevărat” nu trebuie, pe de o parte, să plângă, 
nu trebuie să fie sentimental etc., pe de altă par-
te, trebuie să fie calm, dârz, tolerant, mărinimos, 
onest, etc. (Bejan-Volc,  2004, 166-170).

S-a constatat că femeia mult mai bine reu-
șește să-și controleze emoţiile și le poate utiliza 
„eicacitatea” în diverse relaţii cu bărbaţii. O astfel 
de facultate le lipsește bărbaţilor. Acesta nu este un 
reproș la adresa genului opus, ci un dat, pe care tre-
buie să-l cunoaștem și de care trebuie să ţinem sea-
ma. Constatăm o revenire neîntârziată sau poate o 
existenţă tradiţională de permanenţă a celor spuse 
de Apostolul Pavel:

– Supuneţi-vă unul altuia în frica lui Hris-
tos... bărbatul necredincios se sinţește prin femeia 
credincioasă și femeia necredincioasă se sinţește 
prin bărbatul credincios (Corinteni, 14, versetul II).

Autorul susţine ideea de respectare a plura-
lismului formelor social-culturale familiale, argu-
mentând această teză (în baza cercetărilor de teren) 
prin schimbarea familiei rurale în perioada de tran-
ziţie la relaţiile de piaţă, a democratizării societăţii 
și a inluenţei civilizaţiei europene.

Astfel, dacă modelul de trai primit de multe 
familii rurale constituie o normă civilizată de relaţii 
intra și interpersonale, bazate pe tradiţiile strămo-
șești, este cert, în primul rând, atingerea unui mod 
progresiv de viaţă familială, o continuitate de valori 
ale neamului, o formă de identitate dintre prezent și 
trecut etc. (Bejan-Volc, 2002, 12, 137).

În concluzie, menţionăm că relaţiile de ru-
denie ţin direct de cultura unei civilizaţii, consti-
tuind un fenomen social prin excelenţă, ce regle-
mentează viaţa unui grup, acesta având un statut 
obligatoriu pentru iecare membru, el/ei „iind 
sancţionat/sancţionaţi” pentru comportamente 
deviante de la normă. Claude Levi-Strauss susţine 
că în societatea umană înrudirea nu se stabileşte şi 
nu se perpetuează decât de şi prin modalităţi deter-
minate de alianţe.

Termenii care intră în relaţie în cadrul celei 
mai simple structuri a rudeniei sunt tatăl, mama, 
iul și fratele mamei. În cadrul acestei structuri iind 
identiicabile toate cele trei tipuri posibile de rela-
ţii familiale, respectiv o relaţie de consangvinitate, 
o relaţie de alianţă, o relaţie de iliaţie. Cu alte cu-
vinte, o relaţie de „frăţietate” (frate – frate, frate – 
soră, soră – soră), o relaţie de la părinte la fecior de 
egalitate cu consangvinitatea și iliaţia, determinate 
biologic, a alianţei, esenţialmente socială, constituie 
determinative de rudenie.

Claude Levi-Strauss airmă că „ceea ce con-
feră înrudirii caracterul ei de fapt social nu con-
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stă în ceea ce trebuie ea să păstreze de la natură, 
ci în demersul esenţial prin care ea se separă de 
acesta”. De altfel relaţiile sociale includ relaţiile de 
rudenie (rudenia și înrudirea) și alături de obi-
ceiuri, limbă, mitologie, forme de artă, structuri 
socio-economice etc. constituie un capitol aparte 
în orice tratat de antropologie culturală și socială 
sau etnologie, subiectul iind bine tratat de către 
sociologi. Cu toate acestea, progresele în studiul 
relaţiilor de familie nu se arată prea spectaculoase 
și concluziile adesea sunt divergente (Constanti-
nescu, 2000, 29, 31, 45).

„În prezent o serie de forme și de funcţii 
ale familiei sunt comune și constituie un element 
ce le uniică în timp”, – spunea savantul român N. 
Constantinescu. Toate formele de tipul: „relaţie-
funcţie”, „funcţie-tip de rudenie”, „relaţie-tip de 
înrudire”, au o deosebită semniicaţie: se dezvoltă 
realmente și sunt niște fenomene într-un spaţiu. De 
aceea, în organizarea cuplului conjugal oicializat 
(familie) noţiunile de „bărbat” și de „femeie” tre-
buie privite nu ca diferenţe de sex, ci în dependenţă 
de asumarea iecăruia din ei a funcţiilor de bărbat și 
de femeie. Funcţia primară și esenţială, căsătoria, la 
rândul său, răspunde unei pluralităţi de funcţii care 
reglementează în timp și spaţiu raporturile dintre 
indivizii diferitor grupuri sociale, legate prin rela-
ţii de consangvinitate și de ainitate. Durabilitatea 
familiei sau permanenţa familiei în timp depinde 
de atitudinea faţă de căsătorie, de conceptul acestei 
căsătorii. Funcţiile sociale ale căsătoriei presupun 
și relaţiile dintre părinţi și copii, deci, rostul uniu-
nii conjugale este de a-i proteja pe cei mici, de a le 
asigura bunăstarea materială și morală. Căsătoria, 
în toate timpurile, a avut o semniicaţie economică, 
care, și ea la rândul său, ţine de noţiunea „spaţiu”, 
prin implicarea în acţiunea realizării sale a unor 
categorii mai largi de oameni – familie, clan, veci-
nătate, sat etc. Este evident că societatea de familii 
funcţionează în baza unei reguli, a căror respecta-
re menţine echilibrul intern al sistemului famili-
al – multe pornind de la voinţa și responsabilitatea 
femeii, de la formele ei de manifestare (Constanti-
nescu, 1987, 83).

Textul lucrării constituie o cercetare a mo-
dului de trai al unui popor, premisele acesteia iind, 
pe de o parte, realitatea, „ca iind o calitate a feno-
menelor pe care le recunoaștem ca independente 
de viaţa noastră” și înţeleasă „ca o certitudine că fe-

nomenele sunt reale și că au anumite caracteristici 
speciice, iar mentalitatea omului ţine de universul 
simbolic conceput ca o matrice a tuturor înţelesu-
rilor social obiectivate și subiectiv reale” (Berger, 
1999, 114).

 Nu încape nici o îndoială că problemele 
semnalate în studiu ar merita o examinare mai 
amplă, dar aceasta ne-ar îndepărta prea mult de 
intenţiile propuse, punctul de reper al căruia este 
civilizaţia și cultura ca fenomene (procese) circu-
lare în timp. 

Scopul pe care îl avem în atenţie este că, cer-
cetarea noastră va i un model al realităţii moldo-
venești, a modului de viaţă, a relaţiilor intra/ inter-
familiale etc., punctul de reper al căruia este civi-
lizaţia şi cultura ca fenomene (procese) circulare în 
timp. Ne-am  propus să relevăm un model de ade-
văr știinţiic cercetat și promovat de specialiștii din 
diverse domenii, ce au însușit mai multe moduri de 
înţelegere a practicii și teoriei etnologice și etnoso-
ciologice, a cunoașterii știinţiice la diferite etape de 
dezvoltare a societăţii moldovenești.
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Rezumat
Subiectul cercetării temei constituie varietatea 

formelor sociale și culturale ale umanităţii și se 

referă la istoria creaţiunii omului, la procesele 

de dezvoltare a societăţii în genere, însușite prin 

înţelegerea a doi termeni – civilizaţie și cultură. 

Autoarea urmărește o legătură directă dintre cultura 

materială și cultura spirituală cu valorile tradiţionale 

știinţifice prin intermediul cunoștinţelor etnologice, 

etnosociologice, etnopsihologice, etnolingvistice etc. 

Baza experimentală, tipul de așezare umană, geografia 

teritorială etc., în cercetarea obiectivelor propuse este, 

în special, satul. Structura socială și culturală din 

comunitatea rurală este o reţea de acoperire a modului 

de trai, de formare și dezvoltare a institutului social – 

familia. Obiectul de cercetare se dezvăluie în jurul 

caracterului naţional al poporului moldovenesc, care 

este baza de argumentare a conceptului de cunoaștere 

știinţifică.

Cuvinte cheie: civilizaţie, cultură, comunitate ru-

rală, determinativ știinţiic, date epistemologice, gender 

rural, relaţii, funcţii și raporturi, politică socială, valoare, 

cultură populară, tradiţie, structură socială.

Pезюме
Предмет исследования состоит в изучении 

разнообразия социальных и культурных форм жиз-

недеятельности человечества, которые относятся к  

истории творчества человека, к процессам развития 

общества, в целом усваиваемых через понимание 

двух феноменов – цивилизация и культура. Автор 

прослеживает прямую связь между материальной 

культурой и духовными ценностями традиционной 

культуры посредством этнологических, этносоцио-

логических, этнопсихологических, этнолингвисти-

ческих и других отраслей знаний. Эксперименталь-

ной базой для исследования поставленных задач 

является, в основном, село. 

Социальная и культурная структура в сель-

ском обществе отражаeт образ жизни, формиро-

вание и развитие социального института – семьи. 

Объект исследования раскрывается в контексте на-

ционального характера молдавского народа, являю-

щегося основой для аргументации научно-эпистемо-

логической концепции.

Ключeвые слова: цивилизация, культура, сель-

ская общность, научный детерминизм, эпистемологи-

ческие данные, сельский гендер, функции и отноше-

ния, социальная политика, ценность, народная культу-

ра, традиция, социальная структура.

Summary
The subject of the research consists in the va-

riety of social and cultural forms of humanity and 

the history of human creation, the processes of the 

society development, generally acquired through 

understanding the two terms – civilization and cul-

ture. The author traces a direct connection between 

material culture and spiritual culture with tradi-

tional scientific values through ethnological, ethno-

sociological, ethno-psychological, ethno-linguistic 

knowledge, etc. According to research objectives, 

it is the village that serves the experimental basis, 

the type of human settlement, geographic territory, 

etc. Social and cultural structure of the rural com-

munity is a network that covers lifestyle, the forma-

tion and development of a social institute, namely, 

the family. The research subject is considered in the 

context of the national character of the Moldovans, 

which is the basis for reasoning the concept of sci-

entific knowledge.

Key words: civilization, culture, rural community, 

scientiic determinism, epistemological data, rural 

gender, functions and relations, social politics, value, 

popular culture, tradition, social structure.


