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Se cunosc opiniile mai multor cercetători, români şi străini, care impun ideea că antropolo-
gia se constituie în cea mai complexă şi mai potrivită abordare ştiinţifică a culturii. Pornind de aici
avem două perspective, sau unghiuri de abordare ale acestei observaţii. În primul rând, în raport
cu etnologia, antropologia, ar putea fi definită ca etnologie generală, iar în al doilea rând etnologia
ar putea fi privită ca antropologie regională.

Ţinând cont de aceste delimitări cred că, în zbuciumata epocă a globalizării în care şi cul-
tura este din ce în ce mai intens afectată de acest fenomen, antropologia deţine o poziţie privilegiată
de relaţionare cu alte culturi, ca ştiinţă a “universalelor culturale”. În acelaşi timp etnologia îşi
restrânge acţiunea şi obiectivele spre ceea ce este specific (altfel spus etnic) într-o cultură, dez-
voltându-se ca o ştiinţă identitară. Ori, tocmai într-o asemenea perioadă cu tensiuni şi forţe extrem
de puternice care au tendinţa de omogenizare maximă (politică, socială, economică şi chiar cul-
turală) rolul etnologiei devine extrem de important: ca ştiinţă care dezvăluie şi afirmă identitatea
unui popor.

(...) De aceea Memoria Ethnologica va continua pe acest drum.

There are many researchers, Romanian and foreign ones, who advocate that anthro-
pology in the most suitable and complex scientific approach to culture. In fact, there are two
perspectives, two possible angles to discuss such observations. Firstly, regarding ethnology,
anthropology could be defined as general ethnology; secondly, ethnology could be considered
as regional anthropology.

Taking into consideration these delimitations, I think that in this unsettling era of
globalization, in which culture is more and more intensely affected by this phenomenon, an-
thropology has a privileged position through which it inter-relates various cultures, as a sci-
ence of “cultural universals”. At the same time, ethnology restricts its action and objectives
towards what is specific (or ethnic) in a culture, developing as an identity science. Thus, es-
pecially in such a period filled with tensions and extremely powerful forces, which have a ten-
dency towards maximum homogenization (political, social, economic, and even cultural) the
role of ethnology becomes etremely important: as science that reveals and affirms the identity
of a people.
This is why “Memoria Ethnologica” will continue on this path.
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