
Traditional Garments in 
the Oaş and Maramureş 

Wedding Ceremony

Garments have accompanied man’s life almost
since the very beginning of his existence on
earth, as they are among man’s first artistic
manifestations. Garments and jewlry, as
ornaments of the body, appeared and were
worn even before clothing. Within the
organization of social life in the Romanian
village communities, wearing garments was
always a matter of strict rules, having various
significations, starting from the magical ones,
and then being used as signs of social
acknoledgement or differentiation, of markers
of important events, etc.; in all cases they have
had the main role of adorning the human
being, of making people more beautiful.
During centuries, garmnets have continually
adapted to changes in the social life, their role
being that of underlying and adorning body
lines.      

GABRIELA BOANGIU

Etnologia contemporanã - între
interdisciplinaritate ºi noi provocãri

epistemologice

Etnologia, o ºtiinþã destul de tânãrã, asemenea
multor ºtiinþe sociale, alãturi de etnografie,
antropologie ºi sociologie, se remarcã printr-o
bogãþie impresionantã în ceea ce priveºte
încercãrile de teoretizare specifice acestor
discipline. Problematizãrile nãscute din nevoia de a
clarifica posibile delimitãri conceptuale,
metodologice traverseazã o arie largã, pornind de la
demersul pozitivist al secolului al XIX-lea pânã la
concepþiile contemporane care recunosc etnologiei
o relativã autonomie epistemologicã, fãrã însã a o
putea separa radical de domeniile înrudite,
menþionate deja. De altfel, o astfel de încercare, de
delimitare categoricã a etnologiei de alte ºtiinþe
sociale, nu poate fi plasatã decât în zona unui
didacticism anost, care în loc sã clarifice mai
degrabã sãrãceºte ºi deturneazã discursul ºtiinþific
cãtre abstractizãri aride, delimitând artificial aria de
preocupãri accesibile domeniului avut în discuþie. 
Dimpotrivã, încercãm sã subliniem, în limita
spaþiului restâns al studiului de faþã, câteva linii de
forþã, specifice etnologiei contemporane, linii de
forþã care se intersecteazã adesea, în plan
metodologic ºi conceptual, cu antropologia,
sociologia etc. Astfel, de la pericolul unei
„teritorializãri” epistemologice forþate, etnologia
pare a fi, de data aceasta, ameninþatã de o libertate
mult prea mare în ceea ce priveºte asocierea cu alte
domenii socio-umane, de o pierdere a rigorii
ºtiinþifice în condiþiile unor abordãri
interdisciplinare. ªi, totuºi, pertinenþa rezultatelor
cercetãrilor pare a nu fi afectatã de abordarea
interdisciplinarã, ci, din contrã, se deschid noi
perspective în condiþiile pãstrãrii unui echilibru
între particularitãþile realitãþii sociale studiate ºi
instrumentarul conceptual, metodologic elaborat
adecvat. Se evitã astfel, atât pericolul reificãrii
anumitor concepte specifice etnologiei, cât ºi
subordonarea obiectului de studiu unui aparat
metodologic rigid.  În acest sens, al depãºirii
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normativitãþii rigide ce caracteriza metodologia
cercetãrii, specificã ºtiinþelor socio - umane,
Elisabeta Stãnciulescu, binecunoscut sociolog
român, sublinia în Prefaþa lucrãrii lui François
Laplantine – Descriere etnograficã: „Vremea în
care manualele de metodologie a cercetãrii 
socio - umanului se prezentau cvasi-obligatoriu
sub formã de norme care trebuie respectate cu
stricteþe – sub ameninþarea de a fi «excomunicat»
dincolo de frontierele ºtiinþei legitime pentru
acela care, din ignoranþã sau din alte raþiuni, le
încalcã –, sub forma de «reguli ale metodei», a
trecut”[1]. Astfel, considerã drept soluþii viabile
în ceea ce priveºte metodologia cercetãrii 

socio - umane „cultura ºtiinþificã (ceea ce
înseamnã nu atât învãþarea conºtiincioasã a
manualelor ºi sintezelor «perfecte», cât lectura
rapoartelor de cercetare publicate, a aºa-
numitelor cãrþi de autor, utile tocmai graþie
imperfecþiunii lor implacabile, în mãsura în care
aceasta este interogatã) ºi exerciþiul practic
personal, dublate în mod necesar de obiºnuinþa
(auto)reflexivitãþii, (auto)interogaþiei
epistemologice”[2].
Pentru o înþelegere adecvatã însã, a cristalizãrilor
produse în cadrul discursului etnologiei
contemporane, este necesarã o scurtã parcurgere
a principalelor etape în constituirea etnologiei ca

ºtiinþã. Astfel, se poate identifica atât rãdãcina
comunã, din punct de vedere epistemologic, a
etnografiei, etnologiei, antropologiei, sociologiei,
dobândirea treptatã a unei relative autonomii a
acestora, precum ºi intersectãrile metodologice
ulterioare dintre respectivele domenii ºtiinþifice, în
condiþiile apariþiei unor discipline de graniþã.
Pe de o parte, etnologia se aflã într-o evidentã
legãturã cu etnografia ºi antropologia, încât nu
puþine au fost momentele în care s-a pus problema
unei identitãþi între acestea, totuºi, era evidentã
latura negativã – reducþionistã ºi neproductivã a
aceastei nivelãri. Deºi considerate uneori drept
„etape metodologice clar disociate”, etnografia

fiind responsabilã cu „observarea ºi descrierea”,
etnologia cu „interpretarea datelor”, iar
antropologia cu „generalizarea ºi compararea”,
aceastã delimitare s-a dovedit a fi simplistã,
artificialã[3] . Unii cercetãtori formuleazã graniþe
relativ flexibile între aceºti trei termeni, care, în
opinia lor, „continuã sã fie folosiþi pentru a
desemna forma particularã pe care o ia, la un
moment dat, munca etnologicã: se mai vorbeºte
încã de etnografie pentru a caracteriza munca de
teren ºi de etnologie sau antropologie pentru a
sublinia efortul de clarificare a aportului teoretic al
cercetãrii”[4].
Dumitru Stan însã, în încercarea sa de a trasa
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câteva direcþii referitoare la istoria constituirii
obiectului etnologiei ºi antropologiei, subliniazã
cã etnologia ºi antropologia „se aflã în prezent
într-o situaþie similarã cu aceea a sociologiei ºi a
oricãrei alte ºtiinþe socio-umane: îndeplinesc
relativ greu condiþiile epistemologice tradiþionale
de validare a oricãrei ºtiinþe (obiect, metode, legi
proprii)”[5]. Binecunoscutul sociolog român
întreprinde o analizã a etnologiei, antropologiei
ºi sociologiei din perspectiva „condiþiilor
epistemologice de validare a ºtiinþelor”: obiectul
de studiu, metodologia întrebuinþatã, nivelul
caracterului nomotetic, dimensiunea temporalã
vizatã de fiecare demers investigativ în parte,
precum ºi tipul de cunoaºtere specific
respectivelor discipline.
Analiza îºi dovedeºte eficienþa în mãsura în care
reuºeºte sã traseze câteva caracteristici specifice
fiecãrui tip de investigaþie luat în discuþie,
respectiv etnologia, antropologia ºi sociologia.
Totuºi, aspectele didactice ale manierei de
prezentare sunt adesea contrazise de cercetãrile
contemporane, care depãºesc barierele teoretice
trasate rigid[6]. De exemplu, referitor la tipul de
cunoaºtere specific acestui „triumvirat al
investigãrii socio-umanului” – etnologia,
antropologia ºi sociologia, Dumitru Stan
considerã cã antropologia „ajunge la o cunoaºtere
de tip speculativ, etnologia produce cunoaºtere
descriptivã ºi explicativã”, în timp ce „sociologia
adaugã ºi profunzimile cunoaºterii de tip
comprehensiv”, or în domeniul antropologiei
americane este cunoscutã existenþa unor
demersuri  considerate interpretative, „problema
statutului obiectului de cunoaºtere, a
inteligibilitãþii intrinsece a acestuia ºi a formelor
ºi modalitãþilor de a-l înþelege” este abordatã cu
multã rigoare în cadrul noii direcþii reprezentate
de antropologia interpretativã apãrutã în anii ’70-
’80; „lucrãri referitoare la munca de teren, la
scrierea etnograficã, la politicã ºi diferenþa
culturalã au adãugat o dimensiune reflexivã la
complexitatea ºi la diversitatea domeniului de
cercetare”[7]. În ceea ce priveºte aºadar relaþia
etnologie – sociologie, Jean Copans considera cã
„etnologia întâlneºte direct sociologia, ambele
aplecându-se asupra unor realitãþi identice”[8]. 
Critica antropologiei datoritã laturii sale
speculative, acuzatã de faptul cã „se îndepãrteazã 

de concret ºi, implicit de sociologie ºi etnologie,
punând în pericol autoritatea ‹‹triumviratului›› din
ºtiinþele socio-umane” (Dumitru Sandu), ni se pare
mult prea categoricã prin menþionarea sa drept
„veriga slabã”, cea mai expusã „capcanelor
filosofãrii”, realizând o deresponsabilizare
pãrtinitoare din punct de vedere epistemologic atât
a etnologiei, cât ºi a sociologiei. 
Modelul ºtiinþelor naturii, preluat ºi de cãtre
ºtiinþele socio-umane, pare a fi depãºit ºi nu în
detrimentul obþinerii unor rezultate viabile, ci
tocmai în vederea unei apropieri cât mai adecvate,
cât mai flexibile faþã de obiectul de studiu –
realitatea socialã, mobilã, în schimbare, vie.
Aceastã orientare pune accent pe fragmentul
realitãþii luat în studiu, ºi faþã de care cercetãtorul
trebuie sã se muleze din punct de vedere
metodologic, depãºind barierele impuse de limitãri
disciplinare.  În aceastã situaþie, în care suveran
este obiectul de studiu, se constatã o
interºanjabilitate între metode ce provin din diverse
ºtiinþe. ªtiinþe care se axau mai mult pe studii
cantitative redescoperã metodele calitative, dar ºi
invers, antropologia a utilizat uneori statistica, ºi
vom încerca în continuare sã exemplificãm acest
lucru. Aºadar, sociologia a reconsiderat locul
metodei observaþiei, odinioarã consideratã drept „o
metodã ºi o tehnicã speculativã”, ea este „azi
trecutã în rândul metodelor ºi tehnicilor principale
de lucru, ce pot oferi informaþii cu valoare de fapte
ºi nu de opinii”[9]. 
Sociologia nu se reduce la studii cantitative, la
valorificarea „legii numerelor mari”, ºi, în acest
sens, putem menþiona studiile ªcolii de la Chicago,
care au utilizat tehnica povestirii vieþii – metodã
calitativã, pentru a cerceta grupurile sociale
mici[10]; de asemenea, „unii antropologi care se
ocupã de relaþiile de rudenie au ajuns sã foloseascã
statistica pentru a defini mai bine, la eºantioane
mai mari de populaþie, trãsãturile caracteristice
legãturilor matrimoniale. Constatãm cã astfel de
împrumuturi nu pot fi decât eficiente în privinþa
rezultatelor obþinute, extinderea bazei teoretico-
metodologice facilitând o abordare adecvatã a
realitãþii sociale studiate. Chiar dacã pot fi
semnalate astfel de întrepãtrunderi metodologice,
ºtiinþele sociale nu se dizolvã pierzându-ºi
identitatea într-o masã amorfã, lipsitã de rigoare, de
pârghii conceptuale clar definite. Etnologia
contemporanã, deºi la o primã vedere pare
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fragmentatã, tinde cãtre explorarea unor noi
spaþii, noi segmente tematice, rãspunzând acestor
provocãri prin ajustãri continue, progresând „prin
împrumuturi ºi distanþãri teoretice succesive,
constituind o ºtiinþã cumulativã ºi criticã despre
fiinþa culturalã ºi socialã”[11]. Existã cercetãtori
care fac distincþie între etnologia europeanã ºi
etnologia „exoticã”, „opoziþia dintre civilizaþi ºi
primitivi, apãrutã o datã cu etnologia, îºi gãseºte
totuºi echivalentul în etnologia Europei în
opoziþia dintre savant ºi popular, care se aflã încã
în centrul lucrãrilor efectuate de cãtre un mare
numãr de ºcoli de folclor ºi etnologie
naþionalã”[12]. Totuºi, unii cercetãtori, printre
care se numãrã ºi Marc Augé, considerã cã
„exotismul a murit”, „Celãlalt sunt eu însumi, pe
de o parte pentru cã la rândul lor, ceilalþi au
dreptul sã-ºi exprime opinia (...)”; se pune
problema dacã „acest nou mod de a concepe
diferenþa este conjunctural sau are un fundament
epistemologic definitiv, dacã el provine dintr-o
criticã internã, dintr-o libertate speculativã a
etnologilor”[13]. John W. Cole analizeazã
etnologia europeanã contemporanã, fãcând
anumite referiri ºi la etnologia românã, într-o
comunicare prezentatã în cursul unui seminar
internaþional de studii, organizat de Misiunea
etnologicã italianã în România, seminar ce a avut
loc la Universitatea din Perugia în zilele de 9-10
martie 2000; studiul sãu a fost publicat apoi în
lucrarea „Cercetarea antropologicã din România.
Perspective istorice ºi etnografice”[14]. Deºi
subliniazã cã studiul prezentat „poartã amprenta
subiectivitãþii” sale, putem constata cu uºurinþã
obiectivitatea de care dã dovadã în analiza
diferenþelor dintre „antropologia anglofonã” ºi
„etnologia europeanã”. 
El realizeazã o scurtã, dar pertinentã diferenþiere
între antropologie ºi etnologie, subliniind cã „în
antropologie, se dedicã un an sau chiar mai mult
observãrii unui anumit fenomen, pe când în
etnologie perioadele de observare sunt scurte, au
loc la anumite intervale de timp ºi se întind pe o
perioadã mai lungã. Antropologii se concentreazã
pe studiul relaþiilor sociale, înþelese în sens larg,
iar etnologii se axeazã pe cultura materialã ºi pe
modalitãþile de expresie culturalã; antropologii se
ocupã cu fenomenele recente, pe când etnologii, 
cu structurile arhaice”. O altã diferenþã, pe care o
semnaleazã ºi care a mai fãcut obiectul unor

problematizãri de acelaºi gen, este ºi faptul cã
antropologii se concentreazã asupra studiului
comparativ în strãinãtate, etnologii îºi desfãºoarã
cercetãrile acasã[15].  Cole, pentru a sublinia
diferenþele existente între „antropologia anglofonã”
ºi „etnologia europeanã”, îl citeazã pe Orvar
Löfgren, etnolog suedez, pentru care „antropologia
de tip global” era îmbrãþiºatã de naþiunile europene
cu o puternicã tradiþie colonialã, în timp ce
naþiunile coloniale târzii sau mici ºi-au îndreptat
atenþia „spre primitivii din interior, fie sub forma
studiilor folclorice fie sub cea a unei antropologii
culturale a naþiunii. Aceastã tradiþie mai recentã a
fost numitã ‹‹etnologie europeanã››”[16]. 
Etnologia s-a dezvoltat mai ales în þãri care au
apãrut în secolul al XIX-lea, printre care se numãrã
ºi România. Cole sublinia faptul cã „existã tradiþii
etnografice naþionale separate, care s-au dezvoltat
mai mult sau mai puþin independent una faþã de
cealaltã”. Existã cercetãtori care considerã cã acest
lucru se datoreazã, pe de o parte, „pluralismului
cultural dominant” în Europa, iar pe de altã parte,
faptului cã etnologiilor naþionale le era atribuitã ºi
o „funcþie politicã de legitimare sau contestare a
ordinii stabilite”[17], multiple cercetãri fiind
desfãºurate „cu unicul scop de a susþine sau infirma
revendicãrile etnice, de a proiecta o clasã socialã ca
agent exclusiv al creaþiei culturale”[18]. Totuºi,
existã cercetãri recente care atestã cã etnologii
preocupaþi realmente de fenomenele sociale ºi
culturale au încercat sã se distanþeze de ideologiile
acelor timpuri.
Un caz particular este prezentat de Anca Stere, în
studiul „The Social Dimensions of the Folkloric
Text in the Post War Totalitarism”, în care se
subliniazã faptul cã cercetãtorii români reuºeau sã
înregistreze în aceastã perioadã ºi texte
anticomuniste; ei ofereau motivaþii viabile din
punctul de vedere al ideologiei comuniste, fiindu-
le, astfel, permisã înregistrarea acestora în
continuare[19]. Acest exemplu din spaþiul
etnologiei româneºti, menit sã infirme în timp
formulãrile ideologizate ºi ideologizante ale
perioadei respective, nu este cu siguranþã singular.
Mai mult, etnologia româneascã a înregistrat studii
complexe ºi riguros desfãºurate din punct de
vedere ºtiinþific a unor fenomene sociale specifice
spaþiului nostru cultural, nu numai ca o reacþie
împotriva distorsionãrilor produse de ideologia
sistemului comunist.
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În ceea ce priveºte colaborarea dintre etnologii
europeni, Cole sublinia, în cadrul studiului
menþionat anterior, cã „au existat eforturi, mai
mult sau mai puþin reuºite, de a dezvolta
cooperarea regionalã, spre exemplu în insulele
nordice, în zona ibericã ºi mediteranã”,
considerând cã aceste eforturi contribuie la o
„perspectivã unificatoare asupra fenomenului
etnologic”. Fragmentarea etnologiei europene
tinde, astfel, spre unificare, „etnografiile
naþionale îndreptându-ºi atenþia de la naþiune la
comunitate”[20]. 
Etnologia contemporanã se orienteazã spre
dobândirea unei coerenþe conceptuale, spre
extinderea spaþiului dezbaterilor ºtiinþifice, iar pe
de altã parte spre abordarea unor noi zone
tematice. „În prezent, etnologilor le place sã
spunã cã mai sunt încã terenuri de exploatat ºi cã
acestea se aflã, în primul rând, în mijlocul

propriilor societãþi”[21]. 
Rãspândirea valorilor occidentale în spaþiile
considerate odinioarã „tradiþionale” fie sub
influenþa unui contact direct, constant sau
temporar (migraþii temporare, sezoniere), cu
mediul socio-cultural occidental, fie indirect

(mass-media, grup de prieteni etc.), reprezintã o
provocare, zonã deschisã dezbaterilor etnologice.
Relaþia tradiþie – modernitate, fenomenul de
reinventarea tradiþiilor, reprezintã preocupãri ale
etnologiei contemporane, depãºind într-un anumit
sens proiectul sãu iniþial, acela de a pune accentul
pe temporalitãþi largi[22]. Studii recente subliniazã
necesitatea etnologiei de a se racorda necesitãþii
studierii schimbãrilor sociale, respectiv culturale,
fapt ce ridicã noi probleme: astfel, Sabina Ispas
sublinia cã etnologia contemporanã trebuie sã
continue înregistrarea/colectarea elementelor
specifice culturii orale, asigurând în acest mod un
fond documentaristic pentru cercetãri viitoare. De
asememenea, trebuie sã fie respectate anumite
norme deontologice, menite sã protejeze
demnitatea persoanei, dreptul la liberã exprimare;
în acelaºi studiu este menþionatã ºi necesitatea de a
evita prezentarea unor judecãþi de valoare drept

adevãruri ºtiinþifice, existând riscul ca acestea sã
fie „valorificate” de cãtre anumiþi factori politici de
decizie[23], cu alte cuvinte, trebuie evitate situaþiile
reideologizãrii etnologiei[24].
Aceste imperative de cercetare, pe care etnologia
contemporanã încearcã sã ºi le asume, deschid noi
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dezbateri în ceea ce priveºte valoarea esteticã,
artisticã a materialului etnografic/etnologic ce
urmeazã a fi selecþionat ºi interpretat. Sabina
Ispas subliniazã prezenþa în spaþiul cultural a
unor schimbãri, fie dispariþia unor genuri ºi
specii ale culturii orale, care ºi-au pierdut funcþia
în societatea contemporanã, fie apariþia
inovaþiilor considerate, uneori, drept
„subculturã” sau „kitsch”, însã autoarea pune
accent pe relativitatea „valoarii estetice” a unor
creaþii folclorice contemporane, pe dificultatea
aprecierii juste din punct de vedere estetic a
acestora[25]. În aceeaºi direcþie, a necesitãþii
evaluãrii „documentelor etnografice”
contemporane prin grila etnologului, respectiv
antropologului ºi nu cea a esteticianului, pentru a
putea obþine rezultate pertinente în urma
cercetãrilor derulate, putem menþiona ºi
aprecierile lui Vintilã Mihãilescu care critica
faptul cã: „devine obiect demn de studiu doar
ceea ce este vechi ºi suficient de bine conservat
– ºi tocmai prin aceasta devine obiectul unei
pietãþi recuperatoare. Regãsim aceastã judecatã
de valoare care precedã ºi orienteazã analiza
faptelor în respingerea masivã a ceea ce se
petrece în lumea ruralã contemporanã, sub
pretextul estetic al Kitsch-ului sau, pur ºi simplu,
ca nemaifiind obiect al etnologiei. Rezultã un
handicap metodologic important, care constã
într-o inabilitate sau chiar inapetenþã faþã de
schimbãrile sociale”[26]. Iatã o nouã
problematicã ridicatã de statutul epistemologic al
documentului etnografic, creând o punte între
perioada de început a etnologiei, când expoziþiile
de obiecte fascinau prin exotismul lor, asemenea
documentelor referitoare la obiceiuri, sãrbãtori,
ritualuri etc., ºi perioada contemporanã, în care
raþiunea nu mai are nevoie de avertismetul
esteticului pentru a fi treazã. François Laplantine
sesiza cã „percepþia etnograficã nu intrã în
categoria vederii nemijlocite, imediate, a
cunoaºterii fulgurante prin intuiþie, ci în aceea a
vederii (ºi, în consecinþã, a cunoaºterii) care
implicã mediere, distanþã în spaþiu ºi timp,
reevaluare, instrumentare (...) ºi, în toate cazurile,
remodelare prin scris”[27]. Tot el îl citeazã ºi pe
Pierre Francastel, care observa cã „nu vedem
decât ceea ce cunoaºtem sau ceea ce putem cel
puþin integra într-un sistem coerent”[28].
De asemenea, „conþinutul documentului

etnografic existã independent de observaþia care îl
constituie în mãrturie, dar el nu accede la
demnitatea de document etnografic decât în mãsura
în care etnologul este capabil sã-l utilizeze ca
indiciu, adicã sã-l facã inteligibil ºi semnificativ
totodatã, prin intermediul întrebãrii care i se pune
(...); în calitatea de document, el este creat de
întrebarea care îl suscitã ºi de operaþia care îl
izoleazã de practicã, pentru a-l promova ca
instrument de cunoaºtere”[29]. Iatã doar câteva
direcþii noi pe care etnologia contemporanã ºi le
contureazã sub influenþa unei realitãþi din ce în ce
mai provocatoare prin dinamica sa. Nu ne-am
propus sã acoperim întreaga arie a problemelor
actuale ale acestui domeniu atât de tânãr, dar,
totuºi, atât de bogat prin dezbaterile pe care le-a
generat, ci doar sã subliniem, pe de o parte,
câºtigul metodologic ºi conceptual generat de un
„dialog” permanent între ºtiinþele socio-umane
etnologie/antropologie/sociologie, în special, iar pe
de altã parte orientarea cercetãrilor etnologice
cãtre noi spaþii culturale.
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Cet article présente quelques directions de
recherche, spécifiques à l’ethnologie
contemporaine. L’ethnologie est une science
assez jeune, comme toutes les sciences sociales
d’ailleurs, mais ses discours scientifiques
s’entrecroisent souvent avec l’ethnographie,
l’anthropologie ou avec la sociologie, l’histoire et
l’archéologie. Pour mieux comprendre
l’ethnologie contemporaine on a du faire
référence aux points essentiels de son histoire.
L’ethnologie partage avec d’autres domaines de
recherche, mentionnés ci-dessus, une importante
partie des paradigmes scientifiques dont elle fait
l’usage. On essaye de souligner les fondements
épistémologiques de l’ethnologie contemporaine,
les reconfigurations des méthodes classiques ou
l’utilisation des méthodes qui se trouvent à
l’entrecroisement d’autres sciences socio-
humaines, ses nouveaux buts et on peut dire ses
devoirs.
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