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MOLDOVAN TOWEL: FUNCTIONAL-
TECHNOLOGICAL VARIETIES AND 
DECORATIVE-SYMBOLICAL

Towels represent a large research domain on 
way of living, on popular traditions. They form 
an inexhaustible source of information in which is 
refl ected the aesthetic feeling of people. 

Depending on functional criterion we distinguish 
the next typological groups:

Towels for domestic usage;1. 
Towels to apparel the dwelling;2. 
Towels as apparel;3. 
Different types of towels used in ceremonials 4. 

and rituals.
In the article there are analyzed the contributions 

of some authors in domain, and it is shown the 
present situation in the development and usage of 
white domestic textures. 

Între cele peste şaizeci de grupuri tipologice 
de ţesături, caracteristice modului de viaţă al 
moldoromânilor dintre Prut şi Nistru în secolele 
XIX – XX, o semnifi caţie aparte o au prosoapele 
lucrate manual. Ele prezintă o categorie deosebită 
de urzeli albe, realizate manual în baza unei 
programări tehnico-decorative anticipate care în fi nal 
îi determină proporţiile şi forma dreptunghiulară, 
decorul şi factura ţesăturii.

Selectarea tematică a prosoapelor tradiţionale 
pentru o succintă descriere pe paginile unei reviste 
ştiinţifi ce nu este nici ocazională şi nici întâmplătoare. 
Ţesutul manual a fost cea mai răspândită ocupaţie 
a femeilor, formând aşa-numita industrie textilă 
casnică. Datorită ei, femeia producea absolut toate 
ţesăturile necesare casei, aducând şi un benefi ciu 
important la bugetul familiei. În medie pe an într-o 
gospodărie ţărănească se confecţiona: un covor, un 
val de ţol de 50 de „coţi”, un val de pânză pentru 
piese de uz casnic, decorative şi de vestimentaţie. 
Se broda şi se croşeta un şir de obiecte decorative 
(prosoape, feţe de masă, mileuri), acumulându-se în 
casă o zestre impunătoare de valori tradiţionale care 
satisfăceau anumite necesităţi utilitar-decorative, de 
ritual, vestimentare, daruri ş. a. Fiind un domeniu 
foarte important şi imens în ocupaţiile populaţiei 
rurale băştinaşe, prosopul a înmulţit şi dezvoltat 

permanent tezaurul naţional de valori populare 
caracteristice etnosului românesc din partea 
locului.

Constatăm însă o realitate în ştiinţa etnografi că 
a Moldovei, care urmează să fi e luată în vedere şi 
pusă în discuţie obiectivă: arta populară decorativ-
aplicată, patrimoniul material de creaţie populară care 
numără peste 70 de domenii meşteşugăreşti artistice, 
formând în ansamblu imaginea etnică a mentalităţii 
şi talentului moldovenilor, exprimată printr-o bogată 
diversitate de forme şi expresii culturale, până în 
prezent, pe parcursul unui secol nu şi-au găsit o nişă 
specială şi continuă de cercetare ştiinţifi că. Unele 
articole şi studii pe această temă nu sunt multilaterale 
şi pe deplin satisfăcătoare. Numai câteva genuri de 
artă populară s-au bucurat de modeste refl ectări în 
publicaţii tematice şi generalizatoare (arta covorului, 
costumului, ceramicii, ştergarelor, alimentaţiei). 
Genurile de artă populară decorativ-aplicată au rămas 
să fi e cercetate sporadic, de la caz la caz, promovarea 
lor a rămas la discreţia autorilor şi nu este determinată 
de un program ştiinţifi c bine argumentat, centrat 
pe cercetarea-dezvoltarea şi promovarea valorilor 
culturii etnice naţionale, a ocupaţiilor tradiţionale 
etc.

Atenţionarea asupra acestui domeniu 
reprezentativ al artei populare, în permanentă 
mişcare şi schimbare, corespunde întocmai poziţiilor 
cheie refl ectate în Convenţia privind protecţia 
şi promovarea diversităţii de expresii culturale, 
adoptată la Paris, la 20 octombrie 2005. În ea se 
recunoaşte „importanţa cunoştinţelor tradiţionale 
ca sursă pentru bogăţia imaterială şi materială şi, 
în particular, pentru sistemele de cunoştinţe ale 
popoarelor autohtone, contribuţia lor pozitivă la 
dezvoltarea durabilă, precum şi necesitatea de a 
asigura protecţia şi promovarea lor într-o manieră 
adecvată” (Convenţia. 2005, p. 1).

Tot aici se regăsesc obiective şi principii 
directoare, unul dintre ele afi rmă: „promovarea 
respectului faţă de diversitatea expresiilor culturale 
şi conştientizarea valorii acestei diversităţi la nivel 
local, naţional şi internaţional” (Convenţia, p. 3).

Prin urmare, analizând un şir de programe 
naţionale, Convenţia, dar şi alte strategii privind 
dezvoltarea culturii naţionale, se poate constata că 
în Moldova de câteva decenii se accentuează un 
proces intens de dispariţie a valorilor autentice, de 
abandonare şi neglijare a cunoştinţelor în materie 
de artă populară. Prin date concrete pot afi rma 
că renumitele valori naţionale moldoveneşti, 
precum covorul tradiţional („vechi basarabean”), 
a dispărut. Sporadic în unele sate (din nordul 
şi centrul Moldovei) se mai aleg unele covoare 
„contemporane”, infl uenţate de tradiţia covoarelor 
orientale cu denumirea motivelor: Podnosul mare, 
Podnosul mic, Pluşul, Persiţca, Tureţca veche, 
sau evenimente actuale (Dansatoarea, Festivalul, 
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Grădina publică şi a.). Mai sunt şi câteva meşteriţe 
care ţes prosoape „contemporane”, utilizând o 
tehnică simplă de ţesut şi fi re de bumbac de fabrică 
îmbinate cu fi re metalice, cu trandafi ri aleşi cu fi re 
de lână sau fi re sintetice, având o ţesătură rară şi 
puţin practică, înfrumuseţată cu horboţele „rare” şi 
necalitative, deseori din fi re sintetice.

Unele cercetări la temă
Până în prezent nu există claritate în determinarea 

terminologică şi tipologică, tehnologică şi decorativ-
funcţională, zonală, a prosopului moldovenesc ca 
piesă de creaţie populară manuală, ca obiect de 
valoare patrimonială cu multiple funcţii utilitar-
decorative, simbolice şi de comunicare a unor 
mesaje. 

În ciuda faptului că astăzi există unele studii 
consacrate ştergarelor, prosoapelor moldoveneşti 
(S.Şaranuţă, Z.Şafransky, M.Ciocan şi a.), problema 
particularităţilor etnice ale acestor importante 
grupuri de obiecte de artă populară rămâne în 
mare parte nedeterminată. Autoarele amintite 
merită multă admiraţie pentru faptul că au adunat 
un bogat material tematic pe teren, din colecţii 
muzeale şi au încercat să le sistematizeze, încercând 
să evidenţieze o serie de articole ţesute şi piese 
confecţionate din pânzeturi. Astfel, Z.Şafransky 
a supus sistematizării diferite piese după funcţia 
lor, după materia primă şi decor, după proporţii 

şi terminologie. Însă la clasifi carea în subtitlu de 
„ştergare” nu pot fi  incluse absolut toate tipurile 
de ţesături albe dreptunghiulare din fi bre vegetale. 
De asemenea, provoacă nedumerire tălmăcirea 
originii denumirilor moştenite şi împrumutate ale 
ştergarelor, geneza lor, care nu este defi nitivată (p. 
45-47). În lucrarea indicată cu denumirea Ştergarul 
tradiţional moldovenesc vei afl a în principiu despre 
prosoapele de dincolo de Prut, mai puţin despre cele 
din Basarabia şi nu vei afl a desluşit totuşi care sunt 
particularităţile lor etnice. Nu este specifi cat faptul 
că nu toate formele de pânzătură pot fi  considerate 
ca fi ind ştergare. Iar unele informaţii mai mult 
derutează decât lămuresc cititorul.  

O altă lucrare importantă este catalogul Ştergare 
moldoveneşti (sf. sec. XIX – înc. sec. XX) Chişinău, 
2003, elaborat de muzeograful M.Ciocanu, pregătit 
în baza colecţiilor Muzeului Naţional de Etnografi e 
şi Istorie Naturală care cuprindea la acel moment 
peste 600 de exemplare, inclusiv 477 ştergare cu 
descriere. Lucrarea conţine imagini color şi negru-
alb a 174 din cele mai reprezentative piese. Succint 
şi la obiect, autoarea mai întâi informează cititorul 
despre istoricul constituirii colecţiei de ştergare 
vechi, cu etapele de colectare a obiectelor de artă 
populară, cu metodele de cercetare şi descriere a 
pieselor.

În continuare, în lucrare se dă o caracteristică 
generală a situaţiei terminologice a ştergarelor 
raportate la zonele de răspândire, oferindu-se scurte 
precizări ale unor trăsături specifi ce. 

Bogata colecţie de piese muzeale au creat 
posibilitatea de a analiza direct şi a scoate în 
evidenţă unele particularităţi tipologice şi zonale, 
tehnologice şi decorative, terminologice. Potrivit 
autoarei: „deosebirile mai importante se referă 
la dimensiuni, materia primă, tehnică, denumiri, 
ornamentică şi cromatică. Mai puţin relevantă 
este diferenţa privind funcţionalitatea ştergarelor” 
(Ciocanu, 2003, p. 10).

Se mai arată, de asemenea, că mai multe 
izvoare (publicaţii, colecţii muzeale, Atlasul 
limbii Moldoveneşti...) „atestă o largă răspândire 
a ştergarelor şi o amplă varietate a denumirilor 
lor: ştergar, şervet, prosop, peşchir, mâneştergură, 
năframă, maramă, ştergar de cap, cârpă de cap, 
pânzătură de cap, prosop de cap, petic, boccea, 
zolnic, leşier etc.” (Ciocanu, 2003, p. 11). Reiese că 
toate acestea sunt „ştergare”, dar au denumiri locale. 
Însă nu e cazul să fi e numite toate ştergare. Din 
unele motive cercetătoarele precedente utilizează 
mai puţin denumirea de prosop, în pofi da faptului 
că acesta „are o extindere masivă, cuprinzând întreg 
centrul republicii... În ultimul timp, devine tot mai 
insistentă tendinţa de a utiliza cuvântul „prosop”, 
acesta fi ind considerat termen generic doar pentru 
piesele de ritual” (Ciocanu, 2003, p. 11).

Prezintă interes informaţiile despre procedeele Prosop decorativ de nuntă ţesut în 4 iţe şi brodat, 
înfrumuseţat cu colţuri şi dantelă croşetate
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tehnice de realizare a ştergarelor: simple, ridicare, 
nevedite, alese, brodate, croşetate şi a. În partea 
textuală a catalogului autoarea face o tălmăcire a 
pieselor dreptunghiulare de tip „ştergar” şi funcţiile 
lor simbolice în cadrul multor ritualuri de familie.

Nu poate fi  trecută cu vederea broşura Prosoape 
populare moldoveneşti (S. Şaranuţa, 1969), care este 
una dintre primele publicaţii speciale consacrate 
popularizării prosopului moldovenesc.

Prosopul moldovenesc ca valoare artistică 
populară s-a bucurat de mediatizare şi atenţie din 
partea multor cercetători, care indirect se întâlneau 
cu funcţia acestor piese artizanale (Zelenciuc V., 
Loscutova L., Livşiţ M. ş. a.).

Evident că cercetările efectuate au pus o 
bază informativă, au ajustat un volum mare de 
materiale de teren, de studii ale colecţiilor muzeale 
etc., care vor asigura posibilitatea unei perfectări 
tipologice şi concretizări în plan terminologic şi 
tehnico-decorativ al ţesăturilor din fi bre vegetale. 
Clasifi carea efectuată şi nomenclatorul de piese 
incluse în defi niţia „ştergarelor”, neclaritatea dintre 
particularităţile pieselor date, abundenţa de denumiri 
locale  ridică multe întrebări.

Ţesăturile de casă şi sistemati zarea lor 
După cum am amintit, în sec. XIX-XX, în 

comunităţile rurale dintre Prut şi Nistru, în condiţiile 
de casă s-au produs manual peste şaizeci de grupe 
mari de ţesături. Fiecare din ele avea denumirea şi 
funcţia sa, tehnica de lucru, materia primă, proporţiile 
şi decorul corespunzător funcţiei aplicative. Acestea 
sunt covoare alese, lăicere, pânzeturi, şâiacuri, 
păretare, cuverturi, catrinţe etc.

Încerc să motivez că efectuarea unei clasifi cări 
defi nitive a ţesăturilor tradiţionale de casă, ca şi a 
altor domenii artizanale, nu este defi nitivă, fi indcă 
ele depind de mulţi factori (materia primă, tehnica 
execuţiei, cromatica şi motivele ornamentale etc.),  
de talentul şi gustul fi ecărui meşter realizator. În 
literatura de specialitate nu există un principiu 
unic de clasifi care. Printre primii care a încercat să 
elaboreze o clasifi care a covoarelor moldoveneşti 
a fost D.Goberman, care a evidenţiat „războiul”, 
„păretarul”, „lăicerul”, „ţolul” (Goberman, 1960, p. 
20).

Însă nu este corect a include „ţolul”, "macatul" şi 
„păretarul” în categoria covorului ales, precum şi a 
exclude din tipul de covor aşa piese precum „cerga” 
şi „niţurca” aleasă, sau „pocrovăţul”, „covorul ales 
în bumbi” şi a.

Efectuarea clasifi cării obiectelor de artă 
populară, în cazul dat a ţesăturilor manuale, poate 
fi  efectuată după principiul complex de includere în 
analiză a tuturor factorilor structurali. Complexitatea 
clasifi cării se determină prin existenţa diferitor 
facturi ale ţesăturilor, nenumărate procedee tehnice şi 
decorative, diverse funcţii aplicative şi simbolice.

Bazându-mă pe monografi a consacrată 
ţesăturilor populare – „Moldavscoe narodnoe 
tcacestvo XIX – nac. XX v.” (Postolachi, 1987, pp. 
86-175) şi experienţa în sistematizare, pot menţiona 
că în acest domeniu foarte complicat, în scopul 
determinării trăsăturilor etnice specifi ce. e necesar 
ca toate materialele să fi e supuse unei analize 
structural-morfologice în plan istorico-evolutiv şi 
arealo-comparativ.

Mai întâi, clasifi carea după multiple criterii 
(materie primă, tehnică, decor, factură, proporţii, 
funcţie, perioadă etc.) şi analiza pe verticală permit 
a evidenţia schimbările în timp şi sub aspect social, 
economic, iar comparaţia în timp şi spaţiu cu etniile 
vecine pe aceleaşi criterii, plus cartografi erea, permit 
a găsi particularităţile etnice şi trăsăturile comune 
pe anumite poziţii cu cultura altor etnosuri.

Suprapunerea tuturor rezultatelor de pe diferite 
criterii au arătat că ţesăturile moldoveneşti de 
orice natură atrag după sine câteva criterii-aspecte. 
Dintre toate criteriile, de bază este în primul rând 
funcţia obiectului, care atrage materia primă, apoi 
proporţiile, factura şi decorul (desenul şi coloritul), 
apoi alte aspecte cu caracter zonal.

Pornind de pe aceste poziţii, toate ţesăturile, 
textilele (inclusiv ştergarele, prosoapele) pot fi  
clasifi cate în câteva categorii: 

- ţesături pentru vestimentaţie (prosop, ştergar 
de îmbrobodit, învelitoare de cap, ştergar de braţe, 
maramă);

- ţesături utilitar-decorative pentru împodobirea 
locuinţei (prosop de perete, prosop sau ştergar la 
icoană, prosop la grindă sau coardă, prosop decorativ 
de haine, prostire de perete);

- ţesături de uz casnic (zolnic, leşier, mânăşterguri, 
strecătoare, ştergărel pe coşul de Paşti);

- ţesături decorative de ceremonii şi ritualuri 
(prosoape de nuntă: prosoape de nuni, prosop de 
staroste, ştergare la moşi, ştergare la schimbul de 
colaci  cuscrilor, prosopul miresei, prosopul mirelui, 
ştergar la „spălatul mâinilor” la nuni, ştergare şi 

Set de şerveţele ţesute şi brodate. 
Complet brodat de V.Iarovoi 
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ştergărele „punţi” de înmormântare şi  ştergărel-
pomană, ştergar „altiţă” etc.

În funcţie de aceste categorii, se selecta materia 
primă pentru ţesături, inclusiv ştergare şi prosoape. 
Deja se subînţelege că „prosopul” parţial diferă de 
„ştergare”, el este mai lung (până la 4 m) şi mai lat 
≈ 80 cm, decorat frumos cu diferite motive după 
tematică (fi tomorfe, aviomorfe, cosmomorfe, 
scheomorfe, geometrice) în 2-3 culori, precumpă-
neşte alb şi crem. Materia primă folosită e calitativă, 
subţire, uneori şi borangic, îmbinată cu fi re mai 
groase. Este fi nisat cu horboţică lată la capete, sau din 
3-4 părţi. De fapt, prosoapele sunt cele mai preţioase 
şi se folosesc la cele mai importante evenimente, 
unde servesc ca etalon-marcă a identităţii sociale,  
simbol de mare cinste şi onoare pentru unele 
persoane deosebite. Ştergarele, şervetele sunt mai 
simple ca ţesătură, mai des sunt vrâstate în 3 scaune 
(3 grupe de vrâste unite prin simetrie). La ceremonii 
ştergarele sunt mai multe la număr şi de numărul lor 
depinde voia bună a nuntaşilor, cărora li se oferea 
acest cadou semnifi cativ de onor. 

După caracterul factural-decorativ şi tehnica de 
confecţionare sunt cunoscute: prosoape vrâstate, 
prosoape „cadrilate”, prosoape „iţate” sau în 
„ozoare”, în „nividitură”, „ridicate”, „alese”, 
„brodate”, „ajurate”, combinate. Ultimele îmbină 
câteva procedee tehnico-decorative la ţesut: ţesut 
simplu, iţat şi ales.

În sudul Moldovei mai des se întâlnesc prosoape 
din fi re de borangic şi bumbac, sunt mai lungi şi 
mai late, au factură decorativă ajurată, cu motive 
fi tomorfe, avimorfe, geometrice alese cu o faţă şi a., 
care alternează cu vrîste facturale sau motive mici 
de culoare albă sau crem.

Prosoapele, ştergarele au fost şi rămân să poarte 
anumite funcţii comunicative despre femeia care 
le-a făcut şi destinaţia lor, despre cei care le folosesc, 
despre mesajele lor simbolice ca marcaj social. Ele 
au ocupat un loc de bază în pregătirea zestrei fetelor. 
Numărul lor în diferite zone era diferit. Cele mai 
multe prosoape şi ştergare manuale s-au folosit în 
centrul şi sudul Moldovei, ajungând în anii ‘60 ai 
sec. al XIX-lea 200-250 de unităţi, de unde a şi 
apărut aşa numitele „nunţi albe”. Numărul mare a 
provocat decăderea lor artistică, iar astăzi locul lor, 
mai ales în oraşe şi centre raionale, îl ocupă dantele 
late sintetice de import care arată degradarea 
tradiţiilor şi gusturilor noastre.

Observaţi cum s-au schimbat tradiţiile
Făcând o analiză comparativă a fenomenului de 

creaţie a valorilor de artă populară din sec. XIX – 
încep. sec. XX cu situaţia de astăzi, şi a utilizării 
valorilor decorativ-aplicative (covoare, ţesături, 
broderii, croşetării, port popular şi a.) în mediul 
de trai şi ceremonialuri, constatăm cu durere în 
sufl et un proces intens şi multilateral de dezicere, 
de părăsire şi neglijare a valorilor autentice, de 
lepădare de tradiţiile ocupaţionale creatoare, de 

Secvenţă din „Casa mare” a Moldovei la Expoziţia Mondială  EXPO-2000  Hanovra (prosop la icoană)

Etnografi e şi etnologie



Akademos

118 - nr. 4(15), decembrie 2009  

încetare de a crea obiecte – valori estetice unice. 
Apreciez această stare de lucruri ca fi ind un act de 
trădare a tradiţiei, de nendreptăţire a generaţiilor 
precedente, care au selectat fi r cu fi r cele mai reuşite 
practici tehnologice şi decorative. Ai impresia că 
pe nimeni nu interesează, nu-l doare sufl etul pentru 
că am părăsit, am neglijat mărgăritarele artistice 
lăsate ca moştenire, ca zestre de strămoşii noştri. Şi 
o parte din vină o poartă cei care au desconsiderat 
etnologia, au marginalizat-o şi n-au înţeles-o, nu 
au văzut posibilităţile ei de cercetare – renaşterea 
valorilor umane. 

Care sunt cauzele dezicerii societăţii moderne, 
a comunităţii rurale de  tradiţiile etnice seculare? 
Cauze sunt mai multe şi de vină suntem noi. Sunt 
absolut convinsă că dezvoltarea continuă şi durabilă 
a unei culturi etnice, a valorilor tradiţionale, de fapt, 
trebuie să constituie esenţa unei strategii şi politici 
culturale în ţară. Este un proces dirijabil, care poate fi  
impulsionat prin diferite forme şi acţiuni, programe 
concrete şi reale de cointeresare şi promovare, 
susţinere şi protejare etc. Ţin să menţionez doar 
câteva, pe care le cred foarte actuale, şi anume: 
trezirea conştiinţei naţionale, a demnităţii etnice, 
educaţia generaţiei tinere în baza valorilor naţionale 
şi universale – cunoaşterea etnografi ei popoarelor şi 
culturii lor etnice şi promovarea respectului faţă de 
cultura fi ecărei etnii, inclusiv a celei băştinaşe.

Educarea interesului pentru cunoaşterea şi 
continua dezvoltare a valorilor culturale (materiale 
şi imateriale – spirituale), asigurarea acestui proces 
cu bază materială şi susţinere largă (instalaţii, 
instruire, materiale, găsirea pieţei de realizare, de 
utilizare, promovarea formelor reuşite de instruire 
prin diferite activităţi de popularizare, concursuri, 
etc.).

În politica culturală a statului astăzi merită să 
fi e cuprinse toate domeniile de creaţie populară, 
în special cele care creează şi produc bunuri, care 
asigură unele ocupaţii utile şi de larg folos (nu numai 
cântec, dans şi folclor, nu numai artă profesionistă – 
pictură, grafi că, tapiserie, teatru etc.). Dacă tineretul 
ar fi  avut unele cunoştinţe tehnologice artizanale 
şi ar fi  fost asigurat cu condiţii de creaţie (ateliere, 
materie primă, piaţă de desfacere, manifestări 
de cointeresare, organizare de centre de instruire 
şi perfectare a unei Agenţii naţionale ştiinţifi co-
metodice, materiale informative: arhive, fonduri 
tematice, cataloage, albume, monografi i, echipe de 
metodişti – experţi), astăzi mulţi din ei ar fi  rămas 
acasă şi ar fi  muncit în mici întreprinderi pentru 
prosperarea familiei şi a valorilor patrimoniale care 
formează imaginea ţării. Am fi  oprit astfel parţial şi 
migraţia.

În ştiinţa academică, din păcate etnografi a, 
arta populară decorativ-aplicată, valorile naţionale 
materiale ale băştinaşilor moldoveni nu prezintă 
un domeniu special de cercetare, deşi o merită în 
primul rând şi apoi să se urmărească procesele 
interetnice şi infl uenţele etnoculturale. E logic ca arta 
profesionistă să se bazeze parţial şi pe valorifi carea 

şi modernizarea unor tradiţii ale artei populare.  
Faceţi o analiză a obiectelor ce ne înconjoară, a 
produselor textile, vestimentare etc., a pieţelor de 
desfacere şi aproape că nu veţi găsi magazine cu 
valori de artă populară, cu produse autentice. Veţi 
căuta mult în casele noastre de la ţară o „casă mare” 
cu piese de artă populară, o „stivă de zestre” cu 
ţesături tradiţionale şi foarte greu veţi găsi-o, fi indcă 
ţesăturile albe, pânzeturile şi covoarele moldoveneşti 
sunt îndosite, pentru că „ nu-s la modă”. Ce-s mai 
la modă, covoarele turceşti din fi re sintetice? Ce 
sunt mai la modă: dantelele sintetice cu care se 
leagă astăzi nănaşii la nuntă, vorniceii şi druştele 
de onoare decât prosoapele moldoveneşti ţesute 
cu dragoste şi cu multă înţelepciune de mamele 
şi bunicile noastre? Ele au folosit pentru ţesutul 
lor fi re naturale ecologic curate, lăsându-ne opere 
de rafi nată cultură, în care putem citi şi descifra 
multiple informaţii şi mesaje simbolice. Oare toate 
aceste valori de manoperă nu merită să fi e cercetate 
şi descoperite, păstrate şi actualizate?  

E nevoie de analize reale şi programe obiective 
pentru a constata care sunt problemele etnologiei şi 
domeniile ei de cercetare. Trebuie să vedem, care 
sunt posibilităţile etnografi ei, cum poate să contribuie 
aceasta la dezvoltarea culturii, economiei, educaţiei 
etc.? E nevoie de un Program Naţional de studiere, 
dezvoltare şi promovare a valorilor populare.
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