Prolog
Argument
Într-o lume tot mai plată și apăsată de furia alinierii la mersul global al lumii simțim
tot mai acut nevoia de rădăcină. Pentru mulți această nevoie de identitate prin recurs la
istorie sau tradiție ține de un reflex de supraviețuire, dar pentru alții acesta este o datorie
profesională. De aceea afirm cu claritate că apariția unei publicații dedicate antropologiei
reprezintă un gest firesc al unei societăți mature. Nici criza economică, nici tranziția
perpetuă prin care trece societatea românească nu pot atenua acestă datorie față de cultura
tradiției. Socotim că demersul antropologic este poate cel mai în măsură să dea seama
asupra profunzimilor spirtului uman în fața unui viitor greu de anticipat. Centrul Județean
de Cultură Prahova, ca instituție publică de cultură, își asumă datoria de a sprijini
încercările de cercetare antropologică riguroasă menite să aducă în atenție semnificațiile
profunde ale fenomenului uman din cultura română şi universală, fie ea cultură înaltă sau
cultură populară. Apariția Anuarului Societății Prahovene de Antropologie Generală
constituie, pe lângă împlinirea unei necesități identitare, și o invitație către cercetători,
intelectuali, profesori sau oameni de cultură de a contribui la moștenirea culturală pe care
s-o lăsăm generațiilor viitoare.
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Profil
Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală urmează să fie gazdă a
tuturor tipurilor de discurs antropologic, de la antropologia fizicalistă până la antropologia
socială şi culturală, chiar și antropologia speculativă. Profilul revistei îmbină atât
rafinamentul și rigoarea spiritului și limbajului științific cât și cordialitatea unei
comunicări deschise, directe cu cititorul dornic de cunoaștere și înțelegere. Astfel, în
paginile revistei se vor regăsi articole și rapoarte de cercetare științifică, teoretice sau de
teren, cât și eseuri în jurul cărora să se poată naște discuții fecunde. Prin structură, revista
reprezintă o colaborare între Centrul Județean de Cultură Prahova și Societatea
Prahoveană de Antropologie Generală.
Context
Fără discuție, istoricul acestei apariții este destul de lung. La baza lui stau
preocupările antropologice ale părintelui Bogdan-Costin Georgescu care, în timp, a reușit
să coaguleze în jurul său un grup de intelectuali din județul Prahova care împărtășeau
nevoia unui discurs antropologic. Așa a luat naștere Tabără de vară de antropologie
culturală creștină de la Maliuc. În vara lui 2015 am participat și eu la tabără, ocazie cu
care am constatat, plăcut surprins, existența unei mici comunități de cercetători care aveau
deja un istoric al dezbaterilor din tabăra menționată. A urmat apoi în mod firesc o
coincidență de intenții de a publica lucrările sau intervențiile din tabără și din afara ei.
Până la finalul anului publicația care să strângă laolaltă aceste articole era deja gata.
Orizont
Anuarul își propune să păstreze ceva din spiritul care l-a generat, anume vibrația
intelectuală și emoția sufletească prezente de-a lungul articolelor propuse spre lectură. În
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spatele fiecărui text se află conștiința pură a dorinței de a înțelege această plăsmuire
măiastră numită om. Rațiunea de a fi care stă la temelia prezentei reviste este deslușirea
tainei omului cu mijloacele și limitele discursului rațional. Fără a avea pretențiile unei
reviste strict academice sub forma unui buletin de cercetare, Anuarul Societății Prahovene
de Antropologie Generală îmbină, deopotrivă, rigoarea științifică și bucuria comunicării
imediate cu publicul larg, preocupat de fenomenul uman în plină desfășurare. Suntem
deschiși colaborărilor cu alte comunități academice sau nonacademice. Ne propunem ca
apariția revistei să fie anuală, iar în jurul ei să continuăm organizarea de tabere, conferințe
sau dezbateri prin care să intrăm în dialog cu alte comunități sau cercetători. Numărul
inaugural este dedicat Taberei de vară de antropologie culturală creştină de la Maliuc din
anul 2015.

Dragoş Grigorescu
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