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Rezumat
Etnologia franceză: probleme şi priorităţi ale cercetări-

lor etnologice contemporane
(pe baza publicaţiilor recente din colecţia „Etnologie 

de la France”) (II)
Instituită în 1983 de către Ministerul Culturii din Fran-

ţa, colecţia „Etnologia Franţei“ (Ethnologie de la France) 
este publicată de Editura Casei de ştiinţe umane (les Éditi-
ons de la Maison des sciences de l’homme), în parteneriat 
cu Departamentul de Cercetare Pilot şi Politică Știinţifi-
că. Colecţia de referinţă reuneşte studii privind etnologia 
Franţei, cultura, patrimoniul şi politici conexe. Ea se adre-
sează Franţei ca unui domeniu etnografic, în diversitatea 
sa culturală şi dinamica istorică, reînnoind temele clasice 
ale disciplinei. Ideea acestei publicații este de a arăta zone 
de cercetare care pot fi considerate la periferia atenţiei oa-
menilor de ştiinţă. Am căutat să explorăm subiecte mai 
puţin uzuale, dar care, în acelaşi timp, ne permit să ur-
mărim evoluţia etnologiei franceze în stadiul ei actual. 
În continuare, vom prezenta monografii pe următoarele 
domenii de studii: formele contemporane ale activităţilor 
economice; studii etnosociologice, noi utilizări ale patri-
moniului; familia şi legăturile de rudenie.

Cuvinte-cheie: etnologia franceză, domeniu etnografic, 
activităţi economice, utilizări ale patrimoniului,  familia.

Pезюме
Французская этнология: проблемы и приоритеты 

современных этнологических исследований
(по материалам последних публикаций в коллек-

ции „Etnologie de la France”) (II)
Созданная в 1983 г. Министерством культу-

ры Франции коллекция «Этнология Франции» 
(Ethnologie de la France) публикуется издательством 
«Дом наук о человеке» (Les Éditions de la Maison des 
Sciences de l’Homme) в партнерстве с Департаментом 
экспериментальных исследований и научной поли-
тики. Данный сборник объединяет французские эт-
нологические исследования, а также работы по куль-
туре, наследию и связанной с ними политике. В нем 
Франция рассматривается как этнографическая зона, 
с ее культурным разнообразием и исторической ди-
намикой, обновлением классических тем дисципли-
ны. Основная задача, которую поставил перед собой 
автор статьи, – привлечение внимания к тем научным 
направлениям, которые нередко остаются на перифе-
рии научного интереса исследователей. Были раскры-
ты научные темы, не столь типичные для француз-

ской этнологии, однако позволяющие прослеживать 
ее эволюцию на определенном отрезке времени. В 
поле нашего зрения находятся монографические ис-
следования, затрагивающие следующие научные про-
блемы: современные формы экономической деятель-
ности; этносоциологические изыскания, новые виды 
использования культурного наследия; проблемы ин-
ститута семьи и семейных связей.

Ключевые слова: французская этнология, этно-
графическое поле, хозяйственная деятельность, ис-
пользование наследия, семья.

Summary
French ethnology: issues and priorities of contempo-

rary ethnological research
(based on recent publications in the „Etnologie de la 

France” collection) (II)
Established in 1983 by the French Ministry of Cul-

ture, the Ethnology of France collection is published by 
the House of Sciences Publishing House (les Éditions de 
la Maison des Sciences de l’Homme) in partnership with 
the Pilot Research and Scientific Policy Department. The 
Reference Collection brings together French ethnology 
studies, as well as works on culture, heritage and related 
to politics. It addresses France as an ethnographic area, its 
cultural diversity and historical dynamics, renewing the 
classical themes of the discipline. The idea of this publica-
tion is to show areas of research that can be considered at 
the periphery of the attention of scientists. We sought to 
explore subjects which are less common, but at the same 
time allow us to follow the evolution of French ethnolo-
gy in its current state. The extent of our scientific interest 
includes monographic studies touching the following 
scientific problems: modern forms of economic activity; 
ethno-sociological research, new uses of cultural heritage; 
problems of the institution of the family and family ties.

Key words: French ethnology, ethnographic field, eco-
nomic activity, use of heritage, family.

Colecţia de referinţă reuneşte un şir de lucrări, 
care reflectă în aproape aspecte specifice ale activită-
ţilor francezilor: reprezentarea breslaşilor, producţia 
instituţională a cadrelor militare, relaţiile de gen în 
poliţia naţională, formarea stagiarilor în medicină, 
producția tatuajelor.

Sistemul actual de bresle este o instituţie în-
ceputurile construirii căreia datează cu secolul al 
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XVIII-lea. Astăzi să fii breslaş 
nu constă în a alege o formare 
profesională ca oricare alta, ci 
în a reuni cunoştinţe tradiţiona-
le şi tehnici moderne, în aşi lua 
un angajament în cadrul unei 
companii, o alegere a educaţiei 
practice şi filosofice. Breslaşii au 
adoptat treptat un model de viaţă 
pe care doar o puţini îl pot urma: 

oameni de datorie, acei care ştiu, aşa cum se spune 
printre ei înşişi, „să îşi fac viaţa o capodoperă”.

Între anii 2000 şi 2005, Nicolas Adell-Gombret, 
etnolog, lector la Universitatea Toulouse, autorul mai 
multor articole care reflectă diferite aspecte ale socie-
tăţii şi a culturii breslaşilor, a efectuat sondaje printre 
breslaşi. Mediul specific nu a permis imersiunea to-
tală în materie. Intrarea într-o comunitate de breslaşi 
prezintă dificultăţi într-un grup a cărui coeziune 
depinde în mare măsură de închiderea sa. Analiza 
s-a concentrat pe tâmplarii Federaţiei din Toulouse. 
Au fost intervievaţi mai mult de treizeci de breslaşi, 
aproape 40 de ucenici, aspiranţi si personal de supra-
veghere. Autorul a participat la învăţarea profesiei şi 
a reuşit să ia parte la festivităţile vieţii de companie. 
Nicolas Adell-Gombret adaugă la acest bogat ma-
terial etnografic o documentaţie istorică, materiali-
zându-şi ideea prin publicaţia „Oameni la datorie. 
Breslaşii de la Tour de France (sec. XVIII–XX)”.

 La intersecţia antropologi-
ei,  a corpului fizic şi a identităţii 
socio-profesionale, cartea „Corp 
combatant. Producţia soldatu-
lui” de Jeanne Teboul, doctor în 
antropologie socială şi istorică, 
lector la Universitatea din Tou-
louse, oferă o privire la o institu-
ţie politică de prim plan, vizibilă 
în spaţiul social şi totuşi, încă în 
mare parte necunoscută de ştiinţele sociale, armata.

Puţine sunt meseriile în care angajamentul ne-
cesar include un astfel de scop: alegerea de a servi 
sub drapel implică posibilitatea de a fi nevoit să dai 
sau să primeşti moartea. Dar cum se reuşeşte? Cum 
instituţia militară reuşeşte să transforme tinerii civili 
în soldaţi profesionişti gata să lupte, chiar până la sa-
crificiul propriei lor existenţe?

Bazându-se pe un studiu etnografic realizat în-
tr-un centru de formare militară cu recruţi şi for-
matori, această carte examinează aspectele practice 
şi mizele fabricii de luptători. A deveni soldat ne-
cesită însuşirea tehnicilor şi abilităţilor specifice, 
corp antrenat, creşterea puterii şi rezistenţei cu pre-
ţul unei discipline intense. Dar, dincolo de aceasta, 

este vorba de integrarea într-o comunitate sudată şi 
omogenă, de „a face corp” în jurul valorilor, ritua-
lurilor şi tradiţiilor comune, care depăşesc cadrul 
strict al instrucţiunilor operaţionale. Un soldat este 
un om care trebuie să-şi dovedească calităţile sale 
„virile”: curajul, depăşirea sentimentelor şi capaci-
tatea de a suporta violenţa sunt astfel în inima spiri-
tului de corp combatant. Prin dezvăluirea pluralită-
ţii învăţăturilor militare, această cercetare scoate la 
iveală caracterul complex şi uneori ambiguu al unei 
formaţiuni în care se învaţă, în acelaşi timp, lupta 
şi parada.

Accesul femeilor la puterile 
depline ale poliţiei este recent. 
Timp de treizeci de ani,  au ur-
mat aceeaşi formare, au aceleaşi 
competenţe juridice şi aceleaşi 
arme ca şi bărbaţii. Este o schim-
bare profundă în concepţia legii 
şi ordinii? Cum se încadrează ele 
în sociabilitatea virilă a secţiilor 
de poliţie? Acestea sunt câteva 
din întrebările la care autoarea Geneviève Pruvost, 
cercetător la Centrul pentru Studierea Legii şi a In-
stituţiilor Penale, răspunde în cartea „Profesie: po-
liţist. Sex: feminin”, care constituie prima cercetare 
franceză importantă privind feminizarea poliţiei.

Acest studiu detaliat – calitativ şi cantitativ – 
permite de a urmări şi înţelege căile „femeilor –  ofi-
țeri de poliție” de la apariția vocației până la mana-
gementul carierei, de la formare până la subtilitățile 
meseriei, de la serviciul pe drumurile publice până la 
aranjamentele cu soțul, de a îndeplini sarcinilor no-
bile la „lucru murdar”.

Autoarea arată cum, prin adoptarea codurilor 
virile în vigoare, aceste femei încearcă să scape de 
stereotipurile fragilităţii şi indisponibilităţii care le 
sunt încă adesea atribuite. Originalitatea unei abor-
dări atente la mobilitatea de gen se adaugă la cea a 
unei abordări cuprinzătoare a principiilor fondatoa-
re ale instituţiei de poliţie.

Cartea „Spiritul corpului. 
Sexul şi moartea în formarea 
stagiarilor în medicină” de 
Emmanuelle Godeau, medic şi 
antropolog, ataşat al Centrului 
de Antropologie Socială din To-
ulouse, bazată în mare parte pe 
mărturiile foştilor stagiari ale 
spitalelor din Toulouse, Mont-
pellier, Strasbourg şi Paris, nu 
exclude comparatismul (Statele Unite ale Americii, 
Elveţia, Scandinavia), şi se deschide, atunci când sur-
sele permit, la adâncimea istorică.
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Zvonuri scandaloase, iniţieri violente, glume 
obscene, cântecele din camerele de gardă, multe 
elemente componente ale imaginii unui student la 
medicină,  greu de asociat la cea a unui eminent spe-
cialist cu prestigiosul titlu de „fost stagiar al spitale-
lor…”

Ce este de fapt acest stagiu cu tradiţiile lui fri-
vole, folclor aparte? Cum aceste practici pregătesc 
viitorul specialist la fel precum şi instruirea specifică 
acestei profesii? Cum ajunge spiritul corpului la vii-
torii medici? La aceste întrebări şi pe baza unui su-
biect care nu a făcut obiectul anchetelor etnologice, 
autorul s-a străduit să răspundă în această lucrare 
inovatoare şi stimulatoare.

Tatuajul este o artă sau nu? Valérie Rolle, socio-
log, ataşat la Laboratorul de Sociologie al Institutului 
de Știinţe Sociale din Lausanne abordează paradoxal 
creativitatea tatuatorului şi necesitatea de a se  con-
forma cu cererea expresă a unui client nerăbdător 
să-şi exprime propriul gust, chiar şi personalitatea pe 
propria piele. Autoarea studiază în prezent meseriile 
aflate la frontierele dintre artă, meşteşuguri şi servicii.

Aceste studii, prin cartea 
„Arta tatuajului” subliniază 
semnificaţia pe care oamenii ce-
şi fac tatuaje, le atribuie modifi-
cării corpului lor fără să se uite 
vreodată la aspectul profesional 
al acestei manii, vizibile prin 
creşterea numărului studiouri-
lor de tatuaj. Cine sunt artiştii de 
tatuaj? Artişti? Artizani? Munca 

lor răspunde întotdeauna unei dublu necesităţi: sati-
sfacerea dorinţelor unei clientele, acum cea mai pro-
fane, în timp ce realizează cele mai frumoase tatuaje.

Dar ce criterii, mai ales estetice, ghidează rea-
lizarea şi executarea unei imagini imprimate? Cum 
negociază specialiştii în domeniul cernelii cu bărba-
ţii şi femeile care vin să-şi prezinte proiectul? Prin 
examinarea proceselor de producere a tatuajelor, 
această carte dezvăluie modul în care acest univers 
vizual învaţă, reproduce şi se reînnoieşte, dezvăluie 
calităţile pe care aspiranţii trebuie să le aibă pentru 
a-şi câştiga locul în această lume şi pentru a construi 
o reputație de „artist de tatuaj”.

O altă tematică reliefată în 
lista lucrărilor prezente în cu-
legere constituie cercetările din 
domeniul etnosociologiei, care 
ne dezvăluie experienţa televizu-
ală a adolescenţilor, memoria in-
tervenţiilor chirurgicale suferite 
de generaţii de copii şi  explora-
rea lumii surdomuţilor.

Dominique Pasquier, director de cercetare la 
Centrul Naţional Francez de Cercetări Știinţifice, 
în lucrarea sa „Cultura sentimentelor” se concen-
trează pe sociologia culturii şi a mass-mediei. Ce rol 
joacă televiziunea în viaţa adolescenţilor? Cum apar 
relaţiile între ei pe ecran? Ce-i leagă de personajele 
imaginare din serialele pe care le urmăresc? Acestea 
sunt câteva din întrebările la care Dominique Pasqu-
ier răspunde în această carte.

Timp de patru ani, autoarea a tălmăcit mii de 
scrisori de la tinerii susţinători ai eroilor serialului 
„Hélène şi băieţii”. De asemenea, a investigat fami-
liile, a discutat personajele lor preferate cu elevii de 
liceu şi a observat jocurile de grup.  

Deoarece experienţa mass-media nu este nicio-
dată o experienţă solitară: sociabilitatea copiilor este 
constituită prin integrarea acestor eroi cunoscuţi şi 
asta este una dintre primele contribuţii ale acestei 
cercetări. Bucată cu bucată, autorul ne duce într-o 
investigaţie atentă, subtilă şi emoţionantă în timpul 
căreia descoperim rolul jucat de ficţiune în educaţia 
sentimentală, rolul ei de sprijin în primele experi-
enţe romantice şi poziţia strategică pe care o ocupă 
în crearea identităţilor de gen. Nici păcăliţi, nici pă-
călitori, nici pasivi, nici manipulaţi, copiii şi adoles-
cenţii folosesc ficţiunea ca o experienţă a lumii, iar 
personajele ca modele de viata: trebuie sa le asemene 
pentru a deveni ei însuşi. Dar aceşti eroi fac obiectul 
unei identificări fugitive care încetează de îndată ce 
potenţialul le este epuizat. Dincolo de originalitatea 
abordării şi analizei fine, această lucrare de pionierat 
are nu numai meritul de a elimina anumite stereoti-
puri asociate cu experienţa televizuală a adolescenţi-
lor: ea deschide calea spre o antropologie autentică a 
publicului.

„A trebuit să trecem şi pes-
te asta...”, aceasta este fraza care 
încheie memoria dureroasă a 
operaţiilor chirurgicale suferite 
de generaţii de copii. În câţiva 
ani, la începutul secolului XX, 
amigdalele, polipii, apendicele au 
devenit organe nu numai inutile, 
ci periculoase pentru creştere. 
Îndepărtarea lor era destinată să 
descătuşeze corpul şi mintea copilului. În acest sens, 
mamele şi medicii au colaborat o lungă jumătate de 
secol şi chiar când aceste ablaţii sistematice şi-au 
pierdut justificarea medicală, ele nu au dispărut. În 
urma studiului acestor mici intervenţii chirurgicale, 
antropologul Véronique Moulinié, director de cerce-
tare la Centrul Naţional Francez de Cercetări Știin-
ţifice, în cartea sa „Chirurgia vârstelor” descoperă 
că o serie de operaţii, îmbogăţite în continuu, rămân 
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să marcheze etapele vârstei. Intervenţiile se aplică 
mai puţin copiilor, dar sunt scoşi dinţii de minte, se 
taie perineul la naştere, şi în special ablaţiile la uter 
şi prostată, care sunt interpretate ca semne de intra-
re în limită de vârstă. După ce principii se conduc 
aceste intervenţii chirurgicale? Ce eficienţă le justi-
fică? Pentru a răspunde la aceste întrebări, autorul a 
ascultat cu răbdare un discurs despre etapele vieţii. 
Adesea ia forma unei cunoaşteri comune despre vâr-
stele critice ale corpului, acele momente în care se 
joacă identitatea unuia sau celuilalt sex. În mediul 
muncitorilor şi agricultorilor din Aquitaine, unde a 
fost efectuată investigaţia, aceste intervenţii chirurgi-
cale de vârstă fac parte din schema ritmului fiziolo-
gic şi ajută la menţinerea acestuia, reînnoindu-l. Dar 
această cunoaştere complexă rămâne prerogativa fe-
meilor. Aceasta le permite să facă diferenţă între fete 
şi băieţi, şi de a înţelege fiziologia soţilor tăcuţi în ce 
priveşte secretele corpului lor.

De-a lungul secolului XX, 
surdomuţii, au fost consideraţi 
purtătorii cele mai grave infir-
mităţi, iar de multe ori suspectaţi 
de debilitate. Știinţele umane au 
considerat că surdomuţii sunt 
o preocupare exclusivă a medi-
cinii şi, prin urmare, şi-au pier-
dut complet interesul pentru ei: 
în întreaga istorie a etnologiei 

franceze, nu le este dedicat un singur articol. Această 
carte „Surzii, aşa sunt ei. Etnologia surdo-mutis-
mului”, scrisă de un etnolog, Yves Delaporte, direc-
tor de cercetare la Centrul Naţional Francez de Cer-
cetări Știinţifice este prima de acest fel. Cercetătorul, 
ascultând surzii timp de şapte ani, a început prin a 
învăţa limba lor pentru a pătrunde într-o lume ui-
mitoare, de o bogăţie extraordinară. Yves Delapor-
te descrie aspectele colective ale surdo-mutismului: 
surdomuţii nu numai că au o limbă, ci şi propriile 
lor modalităţi de a se numi şi de categorizare, au un 
umor specific, jocuri de semne fără echivalente în 
limbile vocale, forme de sociabilitate, reguli de poli-
teţe şi comportament proprii. Ei au, de asemenea, un 
mit fondator, care atribuie originea limbii lor ocro-
titorului abatelui de l’Épée (Charles-Michel Lespée). 
Dar cultura lor poate fi definită mai ales prin modul 
în care ei se gândesc la ei înşişi, ceea ce este opusul 
ideilor obişnuite. Surzii nu încetează să gândească 
diferențele culturale. Surdomuţii, în cele din urmă, 
ne învaţă că limbile vocale nu sunt singurele limbi 
ale umanităţii, şi că este posibil să se evite afectarea 
fiziologică prin creaţii colective. În cele din urmă, ei 
deschid o nouă cale de cercetare promiţătoare cu pri-
vire la vechea întrebare a originii limbajului.

Procedeele de evaluare a patrimoniului, biogra-
fii ale obiectelor de patrimoniu, secretele lor sunt su-
biectele analizei etnografilor francezi în ce priveşte 
noile utilizări ale patrimoniului cultural.

Nathalie Heinich, cercetătoa-
re la Centrul Naţional Francez de 
Cercetări Știinţifice, specializa-
tă în sociologia artei, sociologia 
identităţii şi istoria ştiinţelor so-
ciale şi autoare a numeroase ar-
ticole şi cărţi, prin cartea sa „Fa-
brica patrimoniului. De la cate-
drală până la lingură” răspunde 
la întrebările: Prin ce procedee 
este o clădire sau obiect integrat în valoarea patrimo-
niului? Care sunt etapele „lanțului patrimoniului”, 
de la prima vedere la posibila obţinere a statutului 
juridic de „monument istoric”? Care sunt criteriile 
utilizate de cercetătorii din inventar pentru a decide 
dacă un anumit castel, fermă sau icoană de biserică 
are o valoare de patrimoniu sau nu? Ce emoţii animă 
mobilizarea necunoscătorilor în favoarea păstrării 
bunurilor? Și în cele din urmă, pe ce valori funda-
mentale se bazează însăşi noţiunea de patrimoniu?

Pentru că descrie în detalii procedurile, cuvin-
tele înregistrate, scenele şi gesturile observate prin 
care putem înţelege cum, timp de o generaţie limitele 
moştenirii nu au încetat să se extindă, să cuprindă 
nu numai „catedrala”, ci şi „linguriţa” (cuvintele lui 
André Chastel).

Aplicând la problema patrimoniului metode de 
sociologie, acest studiu face parte din perspectiva so-
ciologiei valorilor, încercând să clarifice ce se înţelege 
astăzi în societatea noastră prin termenii „vechime, 
autenticitate, singularitate sau frumuseţe”, şi ceea ce 
se aşteaptă de la ea.

Datorită unei metode sociologice impecabile, 
autorul explorează aici toate legăturile din lanţul 
uman, precum şi criteriile pentru definirea a ceea ce 
face parte din patrimoniu.

Noțiunea de biografie per-
mite distingerea mai multor eta-
pe ale vieţii obiectelor, fără a ţine 
cont de categorisirea lor preala-
bilă – bunuri, ustensile, produse 
sau obiecte de colecție. În speci-
al, aceasta conduce la contestarea 
distincţiei clasice între producţia 
tehnică a obiectului industrial şi 
producţia sa socială şi culturală.

Cum devine o ustensilă fabricată în serie obiect 
al patrimoniului? În urma căror peripeţii, după 
aproape o sută de ani de la ieşirea din fabrică, aces-
ta se regăseşte la începutul secolului XXI în fereastra 
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unui muzeu? Putem urmări, în contextul producţii-
lor materiale ale societăţilor occidentale, biografii ale 
obiectelor?

Studiul etnologic realizat de Thierry Bonnot, is-
toric şi etnolog, este axat pe vase de ceramică, căli-
mări, vaze, ulcioare şi alte accesorii comune, obiecte 
materiale observate pe parcursul evoluţiei lor de la 
fabrica de la muzeu sau rafturile din sufrageria unui 
colecţionar, trecând prin standul unui vânzător sau 
mansarda ori subsolul unui olar. Pornind de la exem-
plul produselor de ceramică din Bourbince, cartea sa 
„Viaţa obiectelor. De la ustensile obişnuite la piese 
de colecţie” explorează schimbarea statutului unui 
set de obiecte, pentru a  înţelege mai bine rolurile 
lor în societatea contemporană occidentală. Această 
carte analizează cu multă fineţe diferitele relaţii pe 
care le avem astăzi cu numeroasele artefacte de care 
ne folosim. Cartea permite să se descopere percepţia 
timpului şi modul în care acesta se reflectă în mani-
pularea lucrurilor banale de către oameni.

Patrizia Ciambelli etno-
log, curator la Muzeul de Arte 
şi Tradiţii Populare din Roma 
şi cercetător asociat la Centrul 
pentru Antropologie Socială din 
Toulouse prin lucrarea sa „Biju-
terii cu secrete” se concentrează 
asupra stabilirii unui dialog între 
practicile contemporane şi prac-
ticile „tradiţionale”, cu accent 

deosebit pe relaţia lor cu imaginea şi pe un dialog 
constant între muzeografie şi etnologie.

Bijuteriile fanteziste, exotice sau „etnice” con-
tra bijuteriilor preţioase, clasice,  „de familie”, biju-
teriile, ce mai ieri erau considerate în declin, acum 
sfidează limitele spaţiale şi temporale. Departe de 
a reduce bijuteriile la frecvenţa utilizărilor lor, di-
mensiunea lor istorică sau valorile estetice, autoa-
rea aruncă aici o punte de legătură între trecut şi 
prezent prin descrierea atât a obiceiurilor din tre-
cut legate de achiziţionarea, portul, conservarea şi 
transmiterea bijuteriilor, cât şi manipularea şi ino-
vaţiile curente în domeniu. În orice caz, cumpă-
rând, oferind, vânzând, transformând, pierzând sau 
abandonând o bijuterie un individ îşi devoalează 
personalitatea şi natura relaţiei sale cu alte persoa-
ne. Femeile în special, interlocutoarele privilegiate 
al acestui domeniu, „vorbesc de bijuterii”, dezvălu-
ie puterile singulare date acestor obiecte, modul în 
care ele au schimbat căi şi destine, secrete de fami-
lie, revelaţii indiscrete, relaţii de dragoste şi despăr-
ţiri. Bijuteriile ar fi acel semn care, poate fi afişat sau 
ascuns, adevărat sau fals, îngropat în istorie ca şi în 
dulapuri.

La capitolul studiilor etnosociologice se eviden-
ţiază subiectul  transformărilor familiale contempo-
rane şi a construirii rudeniei.

Astfel, Agnès Martial, etno-
log, membru al Centrului Nor-
bert-Elias din Marseille studiază 
din perspectiva antropologiei 
rudeniei evoluţia contemporană 
a legăturilor de familie, conţinu-
tul relaţiilor de origine şi de gen. 
Carte sa „A se înrudi. Etnologia 
legăturilor în familiile recom-
puse” analizează relaţiile dintre 
membrii familiei recompuse, infinit de complexe, 
ponderea alegerii elective fiind importantă.

Începând cu anii 1970, creşterea într-o familie 
recompusă a implicat un număr tot mai mare de in-
divizi. Legături neobişnuite îi uneşte pe socri şi fraţi 
vitregi, fraţi şi surori, într-un nouă ordine de locuri şi 
momente din viaţa de familie. Noi moduri de a trăi şi 
de a gândi despre legăturile familiale emergente care 
pun la îndoială reperele noastre tradiţionale. Ce este 
un tată sau o mamă, un tată vitreg sau o mamă vitre-
gă în familii recompuse? Este a da viaţă, a da nume 
şi proprietate, a hrăni şi creşte un copil şi a-l iubi, 
a-l adopta? Ce este frate sau sora? De a avea aceiaşi 
părinţi biologici, a împărtăşi copilăria într-un singur 
loc? Sunt legale relaţiile romantice şi sexuale între 
„aproape” frați şi surori? Astea sunt întrebările la care 
autoarea încearcă să răspundă prin această carte – 
explorare etnografică a treizeci de poveşti de familie, 
în care punctul de vedere al fraţilor vitregi deveniţi 
adulţi constituie principala sursă de informaţii. Din 
poveştile lor, puse în perspectivă printr-un recurs în 
istorie şi antropologie, Agnes Marţiale descoperă in-
certitudinea termenilor, rolurilor şi stărilor care alcă-
tuiesc familia recompusă în cadrul societăţii noastre. 
Prin chestionarele despre relaţiile dintre generaţiile 
adesea perturbate de separarea cuplului parental şi 
noţiunea de incest, după cum reiese din practici, dis-
cursuri şi din drept, analiza sa a familiilor recompuse 
poate elucida conţinutul relaţiilor de filiaţie şi alianţă 
în societăţile occidentale contemporane.

Ne alegem prietenii, dar 
nu şi familia, regretă proverbul. 
Această carte colectivă „Adopţii. 
Etnologia părinţilor adoptivi” 
scrisă sub îndrumarea lui Agnès 
Fine, director de studii la Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, arată că, dimpotrivă, 
voinţa este tot mai importantă 
în crearea filiaţiei. Acest lucru se 
întâmplă în special între părinţi şi copii adoptaţi, fie 
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că sunt adopţii legale, fie adopţii de către taţi a copi-
ilor născuţi prin inseminare sau adopţii informale în 
cadrul familiei recompuse. De asemenea, încercăm 
să realizăm, printre rudele de sânge şi cei adoptaţi 
relaţii privilegiate. Toată lumea face alegeri, „adop-
tă” sau respinge strămoşii, bunicii, fraţii şi surorile, 
părinţii, chiar şi copiii. Care sunt formele, efectele şi 
semnificaţia acestor „afinităţi elective” în societăţile 
occidentale în construirea rudeniei şi în definirea fi-
liaţiei? Pentru a răspunde la aceste întrebări, a fost 
necesar un recurs în istorie către alte societăţi, alte 
timpuri. Ce semnifică a fi părinte, copil, frate şi soră, 
printre popoarele din Oceania sau Arctica? În Grecia 
clasică sau în Grecia contemporană? În Franţa anilor 
50 sau 90? Aceste contribuţii, axate pe adopţia reală 
sau pe afecţiunile informale, asupra societăţilor care 
favorizează legăturile sangvine sau schimbul emoţi-
onal, oferă o mai bună înţelegere a propriului nostru 
sistem de filiaţie şi recentele sale schimbări.

Etnologia Franţei şi a Europei a cunoscut trei 
decenii care au dezbătut profund obiectele sale şi, şi-
au turnat bazele instituţionale, au îmbogăţit lista, şi-
au reînnoit cadrele de gândire. Extinderea număru-
lui de cercetători, cursuri universitare şi locuri unde 
se produc cunoştinţe merge cu o răspândire geogra-
fică surprinzătoare a practicii etnologice. În treizeci 
de ani totul s-a schimbat, domeniul posibilităţilor s-a 
deschis în mare măsură. Acest domeniu de discipli-
nă, în Franţa şi Europa, a crescut atât de mult, încât 
influenţa sa asupra temelor şi abordărilor cercetării 
se extinde la etnologia lumilor mai îndepărtate. Situ-
aţia este critică datorită faptului că instrumentele de 
acţiune colectivă moştenite din anii 1960–1970 nu 
mai sunt deloc adecvate.

Experienţa studierii colecţiei „Ethnologie de la 
France” ne-a  ajutat să tragem concluzii adecvate asu-
pra stării cercetării în etnologia franceză, or subiec-
tele abordate de către colegii francezi ne-au surprins 
prin varietate şi originalitate.
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