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Delia-Anamaria Răchişan, Formulele magice şi antropologia vârstelor.
Magia cuvântului în Maramureş, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2014, 260 p.
Sintagma „antropologie a vârstelor” ar putea să sugereze existenţa unui domeniu al antropologiei care studiază comportamentele specifice grupelor de vârstă
şi funcţiile lor culturale. Luat ca atare, termenul nu şi-a găsit însă un loc în discursul de specialitate, dar nu pentru că ar fi lipsit de referinţă. Dimpotrivă: grupurile de vârstă şi riturile lor de trecere au făcut parte în mod natural din mai toate
perspectivele antropologice. De vreme ce antropologia şi-a înţeles obiectul de studiu, cultura, ca fiind comportament bazat pe norme, este firesc ca modelele comportamentale specifice grupelor de vârstă să fie considerate ca făcând parte din
obiectul de studiu privilegiat. Coming of Age in Samoa (Margaret Mead, 1928) nu
se vrea o carte de „antropologie a vârstelor”, după cum nu se vor nici The Nuer
(Evans-Pritchard, 1940) sau Forme străvechi de cultură poporană românească:
studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului (Traian Herseni,
1977). Comportamentele specifice grupurilor de vârstă, ca şi ritualurile de trecere
de la o vârstă la alta, reprezintă un obiect de studiu al antropologiei culturale şi sociale (unul destul de vechi), fără a face însă, cel puţin deocamdată, obiectul unei
ramuri distincte a acesteia.
Dar aşa cum s-a conturat, de exemplu, un subdomeniu al antropologiei precum antropologia sexelor, nu exclud posibilitatea de a se preciza pe viitor şi o
antropologie a vârstelor – ţinând cont de tendinţa actuală a ştiinţelor sociale de a
aduce în centrul cercetării ceea ce până recent era considerat periferic, minoritar, şi
de a privi ca fiind construite cultural anumite „caracteristici” (precum sexul sau
vârsta) care până nu demult erau considerate ca fiind date în mod natural. De altminteri, au început deja să apară studii izolate de antropologie a copilăriei şi tinereţii sau de geroantropologie (vezi, de exemplu, David F. Lancy, Jay Sokolovsky).
Diferenţa dintre cercetările vechi şi cele noi stă în faptul că cercetările vechi
puneau accentul pe cultură, pe modul în care se transmite aceasta de-a lungul generaţiilor sau pe raportul dintre cultură şi personalitate, în vreme ce studiile mai noi
sunt interesate de experienţele propriu-zise ale indivizilor dintr-o grupă de vârstă,
de modul în care ei înşişi contribuie la închegarea unui model cultural. În raportul
individ–cultură, cercetările mai vechi erau centrate pe soarta culturii, în timp ce
investigaţiile mai noi – pe cea a individului.
Formulele magice şi antropologia vârstelor nu este, propriu-zis, o carte de
antropologie (nu utilizează metodele specifice şi nu are nici caracterul teoretic al
unei investigaţii antropologice), dar se înscrie pe linia unui tip de cercetare care a
făcut istorie în România – monografia etnografico-folclorică. Riguros vorbind,
obiectul cercetării nu este constituit aici de vârstele individului, ca atare, ci de
modul în care formulele magice se distribuie pe grupuri de vârstă. Aşadar, nu o
antropologie a vârstelor, ci o etnografie a formulelor magice în zona Maramureşului, un demers etnologic (expozitiv şi explicativ) de punere în ordine a materialului folcloric maramureşean în funcţie de vârstele individului – şi tocmai în
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această sistematizare (care are la bază lecturi dintre cele mai diverse, dar şi cercetări de teren personale) constă originalitatea lucrării.
Organizarea tradiţională a societăţii se face pe baza mai multor criterii. Un
astfel de criteriu îl constituie, de pildă, gradele de rudenie. Un altul – grupele de
vârstă. Fiecare grupă de vârstă are un statut identitar propriu, exprimat prin simboluri şi comportamente specifice. În societatea tradiţională, vârstele individului sunt
normate/reglementate sub forma unor coduri care tind să genereze comportamente
stereotipe. Rolul vârstei în structurarea societăţii nu este însă specific comunităţilor
exotice şi tradiţionale. Vârsta rămâne şi în societăţile contemporane un modelator
esenţial de comportamente specifice – de la cele lingvistice la cele vestimentare –,
iar integrarea în grupe de vârstă este, şi aici, o exigenţă socială însoţită de norme şi
interdicţii (tacite sau explicite) a căror încălcare declanşează mecanisme punitive.
Vârstele omului au, aşadar, nu doar o relevanţă individuală, ci şi una culturală.
Există însă o diferenţă esenţială (cel puţin una) între societatea tradiţională şi cea
modernă în această privinţă. În societatea tradiţională, trecerea de la o grupă de
vârstă la alta era asigurată prin intermediul unui complex ritualic care avea rolul de
a înlesni separarea de vechiul grup şi, în acelaşi timp, integrarea în noul grup de
apartenenţă. Cu alte cuvinte, tranziţia indivizilor de la o grupă de vârstă la alta
ţinea, în trecut, de competenţele comunităţii. În prezent, individului i se cere să fie
integrat într-o grupă de vârstă şi să adopte comportamentele specifice acesteia, dar
fără să i se fi asigurat, în cadru instituţionalizat, controlat, trecerea şi iniţierea la
noul statut. Dacă un astfel de dezechilibru este sau nu o sursă de nevroză, dacă
generează sau nu dificultăţi în maturizarea indivizilor şi, implicit, în integrarea lor
socială rămâne să stabilească studiile viitoare. Formulele magice şi antropologia
vârstelor se ocupă de rolul pe care îl au expresiile lingvistice (ceea ce autoarea
numeşte „magia cuvântului”) în complexul ritualic de iniţiere a indivizilor în cadrul
grupelor de vârstă la comunitatea tradiţională maramureşeană.
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