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Rezumat
Cunoașterea realităţii rurale: 
dimensiuni multiaspectuale

Cunoașterea știinţifică a realităţii rurale constituie o 
învăţare adecvată a lumii sociale și explică un fenomen so-
ciocultural raportat la paradigmele–experienţă, explicare 
și înţelegere, care înseamnă comportament, acţiune, cre-
dinţă, valoare, schimbare.

Cuvinte-cheie: societate rurală, valori tradiţionale, 
cercetare multiaspectuală.

Резюме
Научное познание сельской реальности: 

мультиаспектные измерения

Научное познание сельской реальности означает 
адекватное восприятие социального мира, объясняет 
социально-культурный феномен, относящийся к та-
ким парадигмам, как опыт, пояснение, понимание, ко-
торые означают поведение, действие, веру, ценность, 
изменение.

Ключевые слова: сельское общество, традицион-
ные ценности, многоаспектное исследование.

Summary
Scientific cognition of the rural reality: 

multiaspectual dimensions

Scientific cognition of the rural realities implies an 
adequate perception of the social world and explains some 

sociocultural phenomena of the following paradigm – ex-
perience, explanation, and understanding – which means 
behaviour, action, faith, value, change.

Key words: rural society, traditional values, manifold 
research.

Istoria omenirii spune multe despre străduinţa 
vestiţilor savanţi filosofi, teologi, sociologi, pedagogi 
și psihologi, etnologi și antropologi ș.a. Ei au aspirat să 
găsească drumul care poate aduce în sufletele oameni-
lor mai multă lumină și înţelegere ce pot contribui la 
educarea și răspândirea omenescului în toate timpurile, 
ei au argumentat teza că nici un om nu trebuie exclus 
sau îndepărtat de îndeletnicirile înţelepciunii și de cul-
tivarea sufletului său. În contextul dat, pentru cunoaș-
terea realităţii rurale este necesar să punem în circuitul 
știinţific un sumar de noţiuni și definiţii în scopul unei 
analize multidisciplinare a subiectului investigat.

Prin urmare, revenim la teza savantului antropolog 
francez Claude Levi-Strauss, care ne învaţă că „etnogra-
fia, etnologia și antropologia sunt considerate uneori ca 
reprezentând trei niveluri complementare, dar relativ 
distincte de analiză și discurs, mergând de la descrierea 
etnografică... până la studiul „antropologic” al omului 
în general” [6, p. 49]. Așadar, antropologia (gândirea 
antropologică – Iu. B.-V.) poate fi definită ca un discurs 
despre unitatea Omului în diversitatea apartenenţelor 
sale biologice, sociale și culturale [7, p. 9]. În această or-
dine de idei, sintagma aristotelică zoon politicon a făcut 
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întradevăr carieră în istoria gândirii umane. Pentru au-
torul ei, omul este în măsură să-și depășească individu-
alitatea într-o comunitate socială (rurală – Iu. B.-V.) în 
vederea atingerii Binelui suprem... De altfel, menţionăm 
că Aristotel este filosoful care a elaborat unul dintre pri-
mele proiecte de antropologie. Pentru mulţi savanţi din 
diverse domenii, antropologia este filosofia omului, un 
grup al știinţelor umane, că antropologia și sociologia 
sunt știinţe ale comunicaţiei, că antropologia relatează 
datele generale și esenţiale ale omului și ale destinului 
său, că această știinţă urmărește să ofere o imagine com-
pletă și sistematică asupra umanităţii etc.

Antropologia examinează, alături de aspectele 
economice, politice etc., și cele etice, estetice și relaţio-
nal-comportamentale, studiază diverse forme ale vieţii 
cotidiene din comunităţile rurale, care se măsoară prin 
relaţiile dintre indivizi și grupe sociale, atitudinile și 
comportamentele dintre genuri (femei, bărbaţi), astfel 
apropiindu-ne de o știinţă relativ nouă (dar cu rădă-
cini vechi) – genderologia (știinţa genurilor). Cunoaș-
terea știinţifică nu identifică un obiect de studiu mai 
delicat decât omul. Toate dificultăţile pe care le înfruntă 
domeniile știinţifice provin din faptul că subiectul cerce-
tat împărtășește în esenţă aceleași condiţii existenţiale 
ca și obiectul de studiu. Altfel spus, atât obiectul cât și 
subiectul sunt tot oameni de diferite genuri. Deci, are 
loc un proces de autocunoaștere a omului de către om, 
care constă în posibilitatea subiectului de a comunica și 
a se adresa obiectului prin cuvinte – o caracteristică a 
culturii prin limbaj. Aceasta reprezintă elementul com-
portamental gender în schimbare, abordarea sincronică 
și diacronică a fenomenelor socioculturale ale satului, 
a realităţii rurale în transformare, ce evidenţiază o ca-
racteristică importantă a omului socializat și constitu-
ie un imperativ al timpului. Formularea definiţiilor și 
cercetarea obiectului și subiectului preconizate de noi 
sunt specifice sociologiei gender, antropologiei sociale 
și culturale, etnologiei, psihologiei sociale etc. Definiţi-
ile clasice ale acestor domenii sunt formulate de savanţi 
cu renume în știinţa universală.

Astfel, știinţa cunoașterii globale a omului este, 
după Claude Levi-Strauss, antropologia socială – ști-
inţa care se ocupă cu originea, dezvoltarea și schim-
barea omului. Antropologia socială studiază instituţiile 
sociale și valorile unui popor, modul în care acesta in-
teracţionează. Natura umană, societatea și cultura sunt 
raportate la antropologia culturală, care cercetează cul-
tura ca fenomen autonom, diferit de social și biologic, 
istoria și difuziunea culturilor și psihologia personali-
tăţilor culturale.

Pentru cunoașterea știinţifică, antropologia socială 
vede în cultură o caracteristică a grupului social (rural, 
în cazul nostru), a genului social, care direct apropie fe-
nomenul cultural de dimensiunea socialului, apropiind 
obiectul de studiu al antropologiei sociale de cel al an-
tropologiei culturale și de sociologia gender rural. Prin-
tre subiectele de cercetare ale antropologiei sociale și 

culturale enumerăm tipologia relaţiilor sociale și prac-
ticile cotidiene, funcţionarea simbolurilor sociale și cul-
turale rurale, caracteristica instituţiilor administrative, 
de cultură și educaţie etc. Odată cu apariţia discipline-
lor legate structural prin dimensiunea de timp și spaţiu, 
unele discipline ca filosofia socială, sociologia gender, 
antropologia socială și culturală, etnologia, psihologia 
socială etc. sunt supuse dezvoltării teoriei evoluţionis-
te a societăţii (rurale, în cazul nostru). În prezent co-
munităţile rurale atrag atenţia specialiștilor din diverse 
domenii socioumane. Pentru susţinerea acestei teze este 
necesar de a avea material (date) empiric din știinţele 
generalului. Sociologia, etnologia, antropologia, psiho-
logia au nevoie de date despre comportamentul uman, 
tendinţele comunităţilor rurale către schimbarea socio-
culturală. Analiza sociologică empirică pune în eviden-
ţă rolul contextului obiectiv al realităţii rurale în expli-
carea fenomenelor sociale și culturale, a dimensiunilor 
de rol și schimbare a comportamentului individual și 
colectiv, în scopul de a determina nivelul subiectului 
uman – acesta fiind autor al vieţii socioculturale rurale.

Așadar, comunitatea rurală, privită ca un set de 
norme și definiţii ale situaţiilor create, determină în-
treaga viaţă socioculturală în schimbare. Prin urmare, 
analiza etnometodologilor constituie modul în care oa-
menii pot fi de acord că există anumite situaţii ca reguli, 
ca definiţii comune, ca norme și valori. Astfel apare pa-
radigma – conștiinţa colectivă care nu constituie un fac-
tor activ în dinamică, având numai funcţii de justificare 
și explicative. Prin urmare, analiza are loc între condiţii 
și comportament, dintre cauze și efecte, ce dau răspuns 
la întrebările: De ce? și Cum?

Nivelul de cunoaștere și strategiile de schimbare a 
satului contemporan constituie modalităţi de organiza-
re, noi tehnologii, procese, modificări alternative sub-
stanţiale. Conform celor relatate, ţinem cont că într-o 
știinţă conceptele pot îndeplini trei funcţii principale: 
funcţia taxonomică, care nu se reduce la operaţia stric-
tă de clasificare, funcţia explicativă și funcţia de sinte-
ză logico-istorică. Astfel, istoria antropologiei sociale 
și culturale constituie istoria teoriilor despre societate 
și cultură. O divizare de păreri ale savanţilor a persis-
tat și după apariţia antropologiei în filosofia socială și 
culturală ca direcţii știinţifice de cercetare. Însă nu este 
necesar să ţinem cont întotdeauna de atitudini diferite 
de ceea ce este socialul și culturalul în schimbare, ci să 
avem atitudini diferite faţă de felul cum trebuie acestea 
abordate, cercetate și prezentate. Este știut că fenome-
nele sociale și culturale sunt specific umane, întrucât 
omul este prin excelenţă o știinţă socială. Astfel, nici un 
grup uman, nici un individ nu poate fi privat de atin-
gerea cu fenomenul cultură. O parte însemnată a cer-
cetărilor sociologice, antropologice și etnologice sunt 
orientate spre aflarea căilor, mijloacelor și mecanisme-
lor de învăţare a culturii de către individ în ocuparea 
locului și rolului în societate, în scopul schimbărilor și 
a modernizării societăţii rurale din prezent. Procesul de 
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formare a personalităţii omului din mediul rural este 
direct raportat la caracterul social al culturii și parţial a 
celei tradiţionale în schimbare. O justificare a conceptu-
lui dimensiunii de rol și schimbare a genului social cere 
o precizare a caracteristicilor și conţinutului acestor 
paradigme știinţifice. Prin urmare, constatăm că noi-
le condiţii de viaţă schimbă în permanenţă orientările 
populaţiei rurale, pun amprente noi în relaţiile dintre 
membrii comunităţii, schimbă tonul emoţional și mo-
tivele comportamentului individual, determină o orien-
tare activă persistentă și selectivă a organismului, care 
se exprimă printr-o multitudine de forme ale conduitei 
acestuia. Modelul comportamental și stilul de viaţă al 
omului de la sat, format de obișnuinţe și reacţii, consti-
tuie unul dintre răspunsuri la toate procesele ce au loc 
în societatea rurală. În această ordine de ideii, datoria, 
responsabilitatea și drepturile fiecărui cetăţean stabilesc 
flexibilitatea schimbărilor de necesităţi și posibilităţi în 
raport cu condiţiile de trai. Deci, calificativul de respon-
sabilitate stă la baza proceselor de reformare a vieţii so-
cioculturale rurale și iniţiază toate capacităţile fizice și 
intelectuale ale membrilor comunităţii de a se orienta și 
a reacţiona rapid la condiţiile noi de schimbare.

Cunoaștem că satul moldovenesc constituie o 
unitate organică, unde în toate timpurile a fost nece-
sară respectarea normelor sociale și spirituale de viaţă. 
Structurile economice formează necesităţile de a reali-
za condiţii materiale ale sătenilor, activitatea acestora, 
depusă pentru atingerea scopurilor, au condiţionat apa-
riţia necesităţilor, cerinţelor, le-au format convingeri și 
dorinţe spre a fi realizate. Astfel, satul se prezintă într-o 
ipostază biologică și social-geografică. El demonstrează 
un fenomen de conștiinţă socioculturală concretizată în 
ideea de neam, rudenie, prietenie, vecinătate etc., care 
leagă orice membru de un singur strămoș ce reglemen-
tează raporturile între membrii societăţii rurale. Prin 
urmare, satul are legităţile sale: cerinţele pământului, 
nevoile vieţii și aspectele muncii, credinţele și tot ce i-a 
rămas din bătrâni – toate acestea sunt ţesute într-o for-
mă original-spirituală și intr-o structură sociocultura-
lă în schimbare. Multe manifestări spirituale de la sat 
pot fi cercetate și descrise, înţelese și explicate dacă se 
pornește de la ilustrarea lor reală prin anumite manifes-
tări, obiecte, materiale concrete, care intră cu rol activ 
în explicarea proceselor, fenomenelor veridice ce au loc 
în societate. De cele mai multe ori, ele constituie unele 
puncte de plecare în cercetările știinţifice care studia-
ză viaţa socială sătească și creează posibilităţi obiective 
pentru o analiză mai profundă a multor aspecte nebănu-
ite ale acestei vieţi [3, p. 10]. Satul, trăind de secole după 
anumite legităţi, tradiţii nescrise, a format la membrii 
săi (bărbaţi, femei, copii) anumite deprinderi, atitudini, 
convingeri, credinţe etc. Rolul hotărâtor în acest proces 
sociopsihologic de autorealizare și transmitere din gene-
raţie în generaţie le revine mai mult sătencelor-îndrumă-
toare prudente a vieţilor omenești. Contribuţia sătencei 
la conservarea, salvarea moștenirii rurale de secole și 

transmiterea prin generaţii este un moment oportun și 
de mare valoare.

Deci, satul a fost și va rămâne vectorul normelor de 
viaţă socioculturală și economică. E școala unde fiecare 
învaţă a munci și a trăi. Satul este mediul de însușire a 
bunei conduite, este moștenitorul tezaurului naţional și 
al tradiţiilor strămoșești. Valorile se nasc la sat, tot de 
acolo vine veșnicia – toate fiind ţesute într-o viaţă a să-
tencei. Între relaţiile dintre „frumos–bine–femeie” exis-
tă o legătură obiectivă, un instinct înnăscut, o univer-
salitate a artei populare, o originalitate a tipului creator, 
un sentiment profund și specific spiritualităţii umane, ce 
demonstrează în permanenţă propria viziune a sătencei 
asupra vieţii sale. Frumosul ca o categorie superioară în 
contextul umanităţii elucidează binele prin faptele feme-
ii. Îndeplinirea unui lucru: alegerea covorului, ţesutul 
prosoapelor, păretarelor și lăturelelor, brodatul iilor și al 
cămășilor naţionale – confecţionarea diferitor obiecte 
de mâna sătencei este o creaţie ţărănească ajunsă în mo-
dern, o afirmaţie a unui crez moral și spiritual al femeii.

Frumosul și Binele (categorii etico-estetice) în 
conceptul de viaţă al femeilor de la sate constituie un tot 
întreg, nedespărţit. Autenticul, în mentalitatea sătencei, 
se găsește la polul opus. Acesta are o contribuţie spe-
cială în viaţa rurală: năzuiește să unifice, să ordoneze 
obiectele, materialele haotice ale naturii, să formeze un 
sistem închis și armonios – o realitate empirică. O via-
ţă de femeie este o trecere prin lume, prin frumuseţea 
ei. Este un adevăr că unele femei trec acest drum fără 
a observa adevăratele valori. Altele însă le observă, le 
mângâie, le dădăcesc, le înmulţesc, asigurându-și, prin 
aceasta, amintirea, dragostea și respectul faţă de valorile 
create de mâinile lor.

Casa, gospodăria și pământul pentru săteancă sunt 
tot sensul existenţei sale. Spre exemplu, Casa Mare re-
prezintă întru tot chipul sătencei, dăruirea ei. Confecţi-
onarea și procurarea fiecărui obiect și raporturile dintre 
acestea determină viaţa sătencei în toată amploarea sa. 
Gospodăria implică săteanca nu numai într-un cadru 
material de creare a valorilor materiale, prin muncă și 
amintirea permanentă de strămoși, dar formează un 
complex tainic de norme morale și spirituale tradiţio-
nale. Rolul și locul femeii rurale este bine determinat 
prin valorile de: „draniţă”, „la păretar”, „iconar”, „la ghi-
lit”, „șezătoare” etc.

Investigaţiile etnosociologice ne demonstrează că 
valorile materiale, morale și spirituale se schimbă ca și 
timpurile. Este bine văzut că luciditatea sătencei, spiritul 
ei critic, bunul simţ, sentimentul de actualitate și schim-
bare îi permit să reacţioneze de multe ori „din mers” 
pentru a salva situaţia. În prezent aceste calităţi sunt ne-
spus de necesare. Prin dorinţa și insistenţa sătencei se va 
schimba din interior familia tânără, cerinţele timpului 
vor schimba-o pe ea însăși. Așadar, formula moral-spi-
rituală „omenie–bunătate–frumuseţe” se suprapune cu 
noţiunile de: femeie, mamă, familie.

Societatea moldovenească trece printr-o mare 
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criză social-morală, economică și politică. Dereglările 
sociopsihologice stimulează comportamentul și orien-
tările sătencei. Frica pentru ziua de mâine, pentru soar-
ta copiilor, pentru situaţia familiei și pentru sine a pus 
săteanca pe gânduri. După aprecierile femeilor rurale, 
„s-a creat o situaţie de înstrăinare a satului de oameni și 
a omului de către om. Furtul și Minciuna stau în capul 
mesei. Dezmăţul și Fărădelegea au devenit fraţi de sân-
ge”. Decalajul dintre năzuinţele firești ale femeilor rura-
le și realitate este evident. Sătencele simt tot mai mult 
necesitatea spre o unitate organică între două maxime 
ce nu se măsoară în timp și nu ţin de spaţiu: Frumosul 
va salva lumea și Binele va ocroti omul. Aceste formule 
se cer însușite în fiecare casă a Republicii Moldova, de 
fiecare familie, de fiecare dintre noi. Rezultatele investi-
gaţiilor etnosociologice, efectuate pe parcursul decenii-
lor, se suprapun cugetărilor umane ce ne îndeamnă să le 
însușim și să le învăţăm în viaţa de toate zilele unul de la 
altul, fără invidie și răutate. Aceste forme de apreciere a 
Binelui sunt: ajutor, milostenie, bunăvoinţă și blândeţe, 
ospitalitate, uitare și iertare, datoria de a mângâia, recu-
noștinţă, solidaritate și unire, egalitate, politeţe.

Luaţi jugul meu asupra voastră, ne îndeamnă Iisus 
Hristos, și învăţaţi-vă de la mine, căci jugul meu e bun și 
povara mea este ușoară. Ce adevăr includ cuvintele lui 
Kant! Privește pe aproapele tău egal cu tine și abţine-
te de a-l face unealtă pentru atingerea scopurilor tale 
egoiste [2, p. 11]. Respectul și recunoștinţa sunt valori 
moștenite de la strămoși. Aceste calităţi stimulează va-
lorile de Frumos și Bine. Recunoștinţa, după H. Balzac, 
este memoria inimii. Aceste calităţi deapănă lucrurile 
frumoase și bune într-un ghem care mai apoi, fir după 
fir, se împrăștie în lume pentru a ne face fericiţi. Spe-
cificul acestui popor, simţul frumosului și al binelui, 
prin dragostea lui de muncă și dorinţa de ospitalitate, 
se conturează în spaţiul universal. Spiritul frumosului, 
în cultura noastră, este funcţional în tot sensul superior 
al cuvântului. Acesta, micșorându-și arealul, ne va face 
săraci și mărginiţi, ne va duce vestea proastă în milenii. 
Va fi un mare păcat dacă va pleca Frumosul și Binele 
din sufletele noastre, din Casa Mare (care se lasă în 
schimbare) a întâlnirilor și bucuriilor. Știm bine că din 
cuminţenia acestui pământ a izbucnit totdeauna atât de 
liniștit și impunător forţa de Bine și Frumos, care și-a 
lăsat semnul creator în arta populară – sufletul blând și 
răbdător al acestui popor. Autoarea, în spatele acestor 
noţiuni de Frumos și Bine, vede și simte Legea Schim-
bării și a Fericirii. Taina acestor legi e ascunsă în lumea 
oamenilor de la sate. Ei sunt necăjiţi, dar au vigoare, vi-
talitate, împăcare și putere de convingere a suferinţelor.

În această ordine de idei, abordarea noţiunii de 
Fericire este o lege a omenirii, care își ia începutul din 
valorile de Frumos și Bine, mult pretenţioase și puţin 
definite. În comunităţile rurale, valorificarea noţiunii 
de Fericire începe de la femeie, mamă și bunică. De la 
ea începe dimineaţa senină (chiar daca nu-i), prin ea pe 
fiecare îl trimite luna la culcare – chiar dacă pe ea n-o 

prinde somnul. Instinctul de a face Frumos și Bine, de a 
fi fericiţi, a dat naștere unei știinţe umane veșnice despre 
aceste noţiuni – știinţa genurilor-genderologia, care va 
exista cât va exista omenirea. Totul ce știm noi, fiecare, 
este, în primul rând, prin opera de viaţă a femeii și celei 
de la sate cu adevărat. Viaţa noastră, prin intermediul 
sătencei, constituie o valoare, iar străduinţa ei de milenii, 
de a crea și a păstra tot ce este bun și frumos, ţine de o 
taină a sătencei. Valorile, ca să devină social-culturale, 
trebuie să depășească nevoile strict individuale, pentru a 
satisface nevoile colective, acestea fiind determinative ce 
includ fenomenul de schimbare-succes. Valorile univer-
sale nu au un caracter absolut, ci istoric foarte precis, fi-
ind legate organic de societatea rurală. Unele valori sunt 
numai pentru comunitate, altele privesc alte popoare și 
chiar omenirea întreagă. Valorile materiale devin exis-
tenţiale, valorile spirituale rămân strict funcţionale nu 
numai în realitate, dar și în mintea oamenilor... Succesul 
este un model de laudă a sătencei, este o tendinţă a aces-
teia spre a se afirma deplin. Succesul individual este o 
formă de manifestare generală a omului ce constituie o 
reușită a colectivului, a poporului, a ţării, a culturii, a ci-
vilizaţiei, a umanităţii [9, p. 67]. Așadar, cultura materi-
ală și spirituală au fost totdeauna și rămân lângă glie, iar 
Frumosul și Binele includ toate procesele de renaștere 
și transmitere a acestui tezaur fără de preţ. În contextul 
dat, săteanca, ca personalitate în crearea de Frumos și 
Bine, se află în ipostaza sa de subiect al istoriei – prin ea, 
femeie, Ia a ajuns în vârful piramidei culturale universale.

Cercetătorii din știinţele socioumane abordează 
problemele de cercetare din perspective teoretice și me-
todologice diferite, folosind paradigme de cercetare – 
acestea generează și fundamentează alegerea problemei 
de cercetare, formularea întrebărilor și obiectivelor și 
alegerea ipotezei știinţifice, a strategiei de cercetare. În 
contextul dat, este necesar să ne amintim de savantul 
englez Karl Popper, care a argumentat că observaţii-
le (participative – Iu. B.-V.) sunt întotdeauna selective 
și că ele au loc într-un cadru strategic de referinţă sau 
într-un orizont de așteptări. Cele relatate denotă că în-
ţelegerea obiectivă, trecută prin observaţii participative, 
trebuie să fie scopul ultim al știinţelor umaniste.

După savantul german Heidigger, înţelegerea tre-
buie surprinsă de oamenii obișnuiţi, iar sociologia, după 
Max Weber, este o știinţă care încearcă să atingă înţele-
gerea interpretativă a acţiunii sociale, pentru a distinge 
astfel o explicaţie cauzală a cursului și efectelor sale. Ac-
ţiunea însă (diferenţiat de acţiunea socială) se referă la 
toate compartimentele umane atunci când individul (ac-
torul social, informatorul) denotă un înţeles subiectiv. 
Subliniem că Max Weber a distins între patru moduri de 
înţelegere: două moduri generale – raţională și empatică 
sau apreciativă și înţelegere directă și motivaţională. Unii 
savanţi consideră înţelesurile și interpretările pe care le 
conferă oamenii acţiunilor lor și situaţiilor drept trăsă-
tură particulară a fenomenelor multiaspectuale și că re-
alitatea socială constă din „obiecte culturale și instituţii 
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sociale în care ne-am născut cu toţii, în care trebuie să ne 
găsim un rost și cu care trebuie să ajungem în acord...”, 
că înţelegerea motivelor acţiunii unei persoane depinde 
de intuiţia particulară, incontrolabilă și neverificabilă a 
observatorului sau se referă la sistemul său personal de 
valori. Pentru a argumenta unele aspecte ale cercetării 
temei revenim la termenul de „etnometodologie”, care 
se referă la metodele pe care oamenii le folosesc pentru a 
crea și menţine un sentiment al ordinii și inteligibilităţii 
în vieţile lor cotidiene, este modul de gândire folosit de 
actorii sociali/informatori ai societăţii, pentru a înţelege, 
gestiona și reacţiona la circumstanţele în care se regăsesc, 
dat fiind că etnometodologia concentrează atenţia asu-
pra activităţilor obișnuite, cotidiene, practice etc.

Etnometodologul nu trebuie sa fie preocupat de 
oferirea unor explicaţii cauzale ale acţiunilor observa-
bile regulate, repetitive, care respectă un tipar, printr-o 
analiză a punctului de vedere al actorului social. El este 
interesat de felul în care membrii societăţii rurale ajung 
să vadă, să descrie și să explice ordinea din lumea în 
care trăiesc. În știinţă cunoaștem o schemă de dezvolta-
re cu trei faze. Ea identifică un fenomen sau o gamă de 
fenomene, construiește explicaţii ale acestuia și testează 
empiric aceste explicaţii. În cazul acesta, esenţa se află 
în mișcarea continuă a diverselor etape, de la fenome-
ne la structurile care le generează, la domeniile realităţii 
rurale, fiind experienţele, evenimentele și mecanismele. 
Perspectiva asupra realităţii rurale, care se bazează pe 
ceea ce poate fi perceput cu ajutorul simţurilor, devine 
unul dintre domeniile realităţii care produc diverse eve-
nimente susţinute și de un limbaj, acesta fiind mediul 
universal de înţelegere și interpretare – condiţii ontolo-
gice ale umanităţii. Prin urmare, cunoașterea realităţii 
socioculturale a satului moldovenesc se raportează la 
hermeneutica filosofică, ca fiind una ontologică, și se 
referă la condiţiile fundamentale ce stau la baza mo-
durilor de înţelegere, ele fiind știinţifice sau cotidiene. 
Cele relatate constituie o abordare contemporană a 
teoriilor socioculturale în metodologie, confirmată de 
savanţi, se bazează pe hermeneutică, fenomenologie, 
etnometodologie și texte interpretative – toate consti-
tuind teoria structurării, elaborată de savantul englez 
Antiony Giddens, avansată sub următoarele niveluri: 1) 
elucidarea hermeneutică a cadrelor de semnificaţie; 2)  
investigarea contextului și formei conștiinţei practice; 
3) identificarea graniţelor potenţialului de cunoaștere; 
4) specificarea aranjamentelor instituţionale.

În cele din urmă, Giddens a oferit și unele direcţii 
pentru orientarea cunoașterii sociale, care constituie o 
cercetare antropologică sau etnografică, datorită dublei 
hermeneutici [5, p. 32]. Prin urmare, experienţa feme-
ilor diferă în mod sistematic de cea a bărbaţilor. Atunci 
când această experienţă se presupune că este indepen-
dentă de gen – când această experienţă masculină este 

considerată a reprezenta întreaga experienţă umană – 
teoriile, conceptele, metodologiile, scopurile oricărei 
cercetări și concluziile știinţifice derivate din această ex-
perienţă distorsionează viaţă socială umană și gândirea 
umană [4, p. 221]. În prezent urmărim un fenomen-de-
calaj, când în condiţiile noilor transformări sociocultu-
rale, politice și economice, o parte din membrii comu-
nităţii rurale, datorită unei conștientizări neadecvate a 
proceselor istorice obiective, nu găsesc motivaţii sufi-
cient de puternice, pe de o parte, iar în genere nu sunt 
create condiţii favorabile în baza cărora să se integreze 
activ în fluxul cerinţelor contemporane. Este necesar ca 
și savanţii din știinţele socioumane, prin lucrările pu-
blicate, să cultive pasiunea, spiritul de dăruire faţă de 
nou, de aprofundare a responsabilităţii, stimulând critic 
și autocritic climatul democratic în care și realitatea ru-
rală să fie analizată știinţific. În concluzie menţionăm 
că experienţa umană diferă în funcţie de tipurile de ac-
tivităţi și relaţii socioumane în care oamenii de la sate 
se angajează.  Așadar, cunoașterea realităţii rurale con-
stituie un concept-cheie, o recunoaștere că cercetătorii, 
actorii sociali/informatorii produc și reproduc lumea/ 
realitatea rurală prin experienţă explicaţie și înţelegere, 
relevante pentru diverse dimensiuni multiaspectuale.
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