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Cuvânt către cititor

Antropologia, recunoscută în mediul academic drept o disciplină de frontieră, are în lumea
de azi un rol care nu își pierde din importanță ci, dimpotrivă, am putea afirma că evoluează în mod
evident pe drumul mai amplu al cunoașterii lumii. Demersul științific al acestei discipline contribuie
(alături de sociologie, demografie, economie etc.) la înțelegerea mutațiilor unei lumi care se glo-
balizează și implicit determină metamorfozări culturale și sociale în toate societățile. Ajunge chiar
să fie un factor determinant în fenomenul, ușor de identificat la nivel global, de „conștientizare a
culturii” prin care popoarele își revendică propriul spațiu în ordinea mondială.

În această lume bulversată în care trăim instrumentele conceptuale clasice ale antropologiei
sunt, ca și până acum, pârghii importante în dificilul demers al cunoașterii omului și societăților.
Chiar și marile dezbateri despre dar și reciprocitate, rudenie, ritual etc. continuă să fie de actualitate,
cu condiția de a ști să armonizăm diferitele planuri ale analizei: localul, regionalul, naționalul.

Antropologia rămâne, așadar, o alternativă importantă în cadrul științelor sociale, conti-
nuând sistematic programul comparativ asumat ce are drept obiectiv investigarea și înțelegerea
mecanismului și funcționării sociale a unei lumi foarte complexe și în permanentă schimbare.

To the Reader

Anthropology, known as a border discipline in the academic environment, has not lost
its important role in today’s world, but on the contrary, we could say that it is obviously
evolving on the wider path of world knowledge. The scientific approach of this discipline
contributes (together with sociology, demography, economy, etc.) to a better understanding
of the changes of a globalizing world and implicitly leads to cultural and social metamor-
phoses in all societies. It even gets to be a determinant factor in the easily identifiable global
phenomenon of “cultural awareness” through which nations claim their own space in the
world order.

In this confusing world in which we live the classical conceptual tools of anthropology
are, as before, important levers in the difficult approach of knowing man and societies. Even
the great debates about gift and reciprocity, kinship, rituals, etc. continue to be up-to-date,
with the condition that we have to know how to harmonize the different plans of the analysis:
local, regional, national.

Therefore, anthropology is an important alternative in social sciences, systematically
continuing the adopted comparative program which aims to investigate and understand the
mechanism and the social functioning of a very complex and ever-changing world.
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