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00.
INTRODUCERE

Studiile culturii materiale, al obiectelor și al relațiilor omobiect s-a bucurat, în sfera științelor sociale, de o popularitate în continuă creștere în ultimele decenii prin lucrările unor
cercetători ca Jean Baudrillard, Daniel Miller, Arjun Appadurai, Ian Woodward sau Don Slater. Ulf Hannerz (1997, Flows,
Boundaries and Hybrids) și Marylin Strathern (1995, The Relation) au observat că, într-un mod curios, valul actual de
cercetare al obiectelor, al tehnologiei și al globalizării prezintă similarități cu antropologia începutului de secol XX, prin
perspectiva comună asupra tehnologiei și a difuziunii.
Cercetările antropologice recente din domeniul culturii
materiale (Daniel Miller, Caroline Humphrey, Ian Woodward)
și din science and technology studies (Elizabeth Shove, Richard Wilk, Harold Wilhite) au vizat modul în care înțelegem
natura și cultura, consumul și producția, relațiile dintre cultură și economie. Cele mai importante dintre aceste studii au
evaluat potențialul de transformare/schimbare socială încapsulat în sfera culturii materiale, plecând de la premisa că,
prin consum, viața socială este structurată de raportarea
zilnică la obiecte și că acestea pot da seama de aspirații și
axietăți personale.
Tema – The Material Culture (Re)Turn in Anthropology:
Promises and Dead-ends – celei de-a VIII-a conferințe anuale a Societății de Antropologie Socială și Culturală, desfășurată în perioada 22-25 septembrie 2011 la București, s-a
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configurat (și) în condițiile unui interes local în creștere pentru studii dedicate dinamicilor recente ale culturii materiale.
Conferința a fost deschisă de antropologul Daniel Miller
(University College London) cu prelegerea „Why Blue Jeans?”,
rezultat al unui vast și provocator proiect de cercetare (Global Denim Project) coordonat împreună cu Sophie Woodward,
în încercarea de a investiga originile, istoria, codificările culturale și răspândirea celui mai purtat element de vestimentație în ultimele decenii: jeans-ii denim.
Conferința a inclus și workshop-ul invitat „Multiculturalism
is dead! Ethnicity, migration and borders in future Europe”
care a reunit prezentările din sfera roma studies ale unui important număr de cercetători din România și din universități
europene.1 Workshop-ul a fost deschis de prelegerea cu titlul
„The Causes of the Retreat and the Challenges of the Return
of the Real in Anthropology”, susținută de profesorul Slobodan Naumovic (Max Planck Institute for Social Anthropology).
Volumul de față reunește o parte din lucrările prezentate
în cadrul conferinței, împărțit în cele două secvențe tematice
majore care au alimentat evenimentul. O altă parte din aceste prezentări au fost publicate între timp în alte volume sau
reviste. Sperăm ca pe viitor anuarele conferinței SASC (a
căror apariție se datorează parteneriatului cu editura Humanitas) să reușească să capteze cît mai multe dintre materialele prezentate în cadrul evenimentelor pe care le vom
organiza.
Le datorăm mulțumiri pentru entuziasm și sprijinul acordat în organizarea evenimentului Oanei Suciu (director Departamentul Relații Interne – ICR), Alinei Constantinescu
(Manager proiect Active Citizens, British Council Romania) și
fostului rector al Universității din București, domnul profesor
Ioan Pânzaru. Imaginarea și realizarea evenimentului a fost
posibilă și prin finanțarea acordată prin programul doctoral
1. Workshop organizat şi finaţat în baza proiectului strategic „Construcţia şi implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar
cu privire la problematica romilor” (CPDOR), derulat de Şcoala Naţională
de Studii Politice şi Administrative în parteneriat cu Agenţia Naţională
pentru Romi şi cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013

.
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CPDOR, derulat de Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București. Partenerii media ai evenimentului
au fost RFI Romania și Dilema Veche.
Au contribuit la organizarea conferinței, în feluri diferite,
voluntarii Andrei Mihail, Iris Șerban, Elena Trifan, Mădălina
Muscă, Cătălin Buzoianu, Cristiana Nistor, Alexandra Sandu.

PARTEA I

01.
HOW ABOUT A REAL FIGHT?
COMBAT, SPORTS AND OBJECTS
Alexandru Dincovici2
National School of Political Studies
and Public Administration, Bucharest

Drawing on lessons learned during the research and practice
of several combat sports, this present article is an object-ive
ethnography of fighting in a sports environment. Theoretical
inquiries and references are reduced to a minimum and were
consciously left out the picture, to be considered elsewhere
(Dincovici 2012). What matters, here, is an apparently simple but important question with significant consequences. Do
combat sports teach you how to fight?
Its answer might help us answer an even more important
one regarding sports in general and their almost unquestioned claim to offer practitioners precious life skills. In the
meantime, it will allow us to draw a few conclusions concerning violence and combat sports and to show that this very
complicated relationship is mediated by material culture and
different ways of using it.
In order to get there, I will show, in what follows, how the
practice of three combat sports is constructed, with a focus
on significant objects, their use and implications. I will thus
talk about Brazilian Jiu-Jitsu and kimonos, Kickboxing and
gloves, Filipino martial arts and wooden sticks and finish with
a discussion on fighting.

2. Beneficiary of the project „Doctoral scholarships for the development
of the knowledge-based society”, co-funded by the European Union
through the European Social Fund, Sectorial Operational Programme
Human Resources Development 2007-2013
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Fieldwork
This article is based on an extensive ethnographic study in
several combat sports clubs from Bucharest. The research
began in a Brazilian jiu-jitsu gym as part of the research for
my MA thesis in 2007 and is still ongoing, being currently a
part of my doctoral research. In the last two years I have
also started to attend some classes at a kickboxing gym and
trainings with two Filipino martial arts groups in Bucharest.
I have chosen these three sports for more than one reason. First and foremost, I have been already familiar with
Brazilian Jiu-Jitsu and the Bucharest gym, which also allowed
me to gain access to people from other combat sports gyms.
Brazilian Jiu-Jitsu seemed to be one of the sports in which
objects did not matter, since the practice consists in rolling
around the mats and wrestling other people into submission.
No heavy bags needed, no weapons and apparently no equipment was mandatory except the kimono, which in theory
simulates everyday clothing, its thickness and cut being
mostly influenced by practical reasons. A regular t-shirt and
pants would quickly tear and become useless due to the
numerous techniques and repetitions it would have to endure.
Starting from there, I tried to choose another sport as
different as possible from Brazilian jiu-jitsu. And what could
have been more apart than a striking sport. During my research I have stumbled upon an essential division inside the
world of combat sports, between striking and grappling, that
gained importance during the last decade due to the rise of
mixed martial arts, a fighting platform in which initially opponents from different fighting styles could compete one
against the other in order to see what techniques and ultimately what fighting style would prevail in a real fight, with
as little rules as possible.
This is how the grappling versus striking divide emerged
in the mainstream media, a seemingly valid one, except
there are some sports that combine striking elements with
grappling techniques. Kickboxing is thus almost pure striking.
Although in a kickboxing fight there can be some clinch work,
there are usually no takedowns allowed, grappling from the
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clinch is extremely limited and ground fighting is forbidden.
In other words, the only thing that matters are strikes.
Punches, kicks, knee and sometimes elbow strikes are the
only arsenal a kickboxer is allowed to use.
The third sport chosen, Filipino martial arts, is a rather
special case. It can hardly be called a sport, as the name
serves as an umbrella for different fighting styles that originated from the Philippines region. Also known as eskrima,
arnis, or kali, this so called martial art has a main characteristic that sets it apart from the others. Its most basic techniques require weapons, hand to hand fighting being
usually secondary and employing the same patterns as the
fighting with weapons. The weapons used by the Filipino
martial artists are mainly wooden sticks and weapons with
an edge (knives and swords). The martial, military aspect
thus appears to be more emphasized than the sports aspect,
but this usually depends on the particular style involved.
Considering the relationship between these three sports
and objects, it becomes theoretically possible to put them on
a continuum, starting from a seemingly objectless sport, such
as Brazilian Jiu-Jitsu to a sport in which the focus is on objects, such as the Filipino martial arts. Kickboxing is situated
somewhere in the middle, with a moderate focus on objects,
and allows for a better comparison of skill learning and embodiment between the two extremes of the continuum.
The approach I use is mainly phenomenological, and focuses on the experiences of the sports practitioners. Nevertheless, phenomenological approaches, by focusing on the
lived body, usually miss objects and their role in the process
of embodiment. Drawing on Warnier’s (2007) critique of phenomenology, I will try to adjust the method in a way that
takes material culture into consideration without missing the
original focus on experience. As I will show in what follows,
some of the findings from material culture studies could enrich the phenomenological approach instead of dismissing it,
thus transforming it into a more accurate tool for observing
the social world and not only its representations.
The article draws mainly on findings from participant observation, materialized in fieldnotes, as well as on interviews
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and informal discussions with various combat sports practitioners, trainers and aficionados and on an extensive documentary study, involving various forums, social networking
sites and instructional videos.
In what follows, I will describe the different combat sports
considered in the study along with the material culture
against which they are propped. The scope of this almost
thick description is to show that there are lots of objects in
the learning and practicing of combat sports, and that these
objects often play a significant role, even if they sometimes
tend to slip in the background and disappear from what we
might call the public display of the sport.

Combat sports and objects
Brazilian Jiu-Jitsu is a grappling sport. It doesn’t involve any
strikes, only takedowns and various chokeholds and keylocks. Brazilian Jiu-Jitsu has two competition versions, one
involving the kimono (gi), very similar to the judo attire, and
one without the kimono (no gi), where the participants can
dress in shorts and a t-shirt, tights, rashguards or any other
clothes that do not allow their grabbing. While the no gi version looks as one of the most „objectless” versions of fighting,
at a closer look objects do matter even in Brazilian Jiu-Jitsu.
If we consider no gi jiu jitsu, the equipment is almost insignificant, as the minimal version only implies a pair of tights
and a rashguard, mimicking a complete lack of clothes and
equipment. Nevertheless, the surface on which the grappling
takes place is paramount. There are different types of mats,
of different sizes and textures that can have a serious impact
on how training and fights are going. Hard mats translate in
a harder impact in case of takedowns, and this could result
in injuries. One of the gyms I trained in had some small
puzzle mats placed directly on concrete. There was little to
none takedown practice and sparring sessions always began
from the knees.
The surface of the mats is also important, as it can become problematic if it’s slippery, or it can cause rashes and
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small skin injuries depending on the texture. On the short
term, this does not influence the grappler’s gameplan, but
on the long term it can cause different adjustments, in order
to avoid these injuries.
In some cases, practitioners also use protective gear. This
can include, but is not limited to headgear, mouthguards and
protective cups. While there is no rule regarding the use of
protective gear, fighting without a protective cup, for example, exposes the male practitioners to some unpleasant
accidents, making them a lot more careful when attempting
some techniques.
When jiu-jitsu is practiced with a kimono, everything
changes. The gi is an essential tool in the fighting curriculum,
as it can be used both to control an opponent and to attempt
various submissions, such as chokeholds. The size and texture of the gi can modify the jiu jitsu experience and influences the arsenal of techniques than can be employed, as
well as their rate of success.
In the case of kickboxing, the material culture on which
the sport is propped on becomes even more obvious. At least
during training, body to body contact is almost always mediated by an object. You don’t punch with your bare hands,
but with special gloves (their size can vary depending on their
medium of usage: in competition, lighter gloves are preferred
while in training and sparring fighters usually use bigger
gloves in order to protect both their fists and their colleagues
from injuries). Additional handwraps can be used to protect
the hands, and the shins are usually protected with shinguards in training and sparring. In the kickboxing gym, there
is a lot more equipment than in the Brazilian jiu jitsu gym.
A ring, different types of punching bags, pads and mitts are
essential in any gym, and their specific type and characteristics usually means the fighters will experience the training
differently.
Filipino Martial Arts are quite specific when it comes to
objects. Their combat techniques are mostly weapon based
and, unlike other combat sports that also teach weapons, in
Filipino Martial Arts weapons teaching precedes hand-tohand combat. The tools, as extensions of the body, are
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usually sticks, knives and other similar objects with a blade.
They can have various sizes, forms and textures, each with
specific handling details. Embodying the different weapons
is essential for the Filipino martial artist and different weapons can lead to different experiences of the sport.

Phenomenology and material culture
Material culture studies have criticized the phenomenological
approach for taking into consideration only a part of the picture and actually missing or rather forgetting about the rest.
Jean Pierre Warnier uses the famous Rene Magritte picture
of the pipe and the description underneath it to express the
relationship between phenomenological anthropology and
reality. As he rightfully states, phenomenology is mostly concerned with representations of reality, and its agenda is
mainly meant „to describe the verbalized lived experience of
the subject regarding his body” (Warnier 2007: 278). The body
is thus considered as a sign and its properties as an object
ar either forgotten or ignored. The same could be said in most
of the phenomenological studies for all of the objects that
come in contact with the individuals concerned. By focusing
on their narratives and on the meaning of their lived experiences, researchers might often miss some important issues
because they dismiss objects as valid objects of study.
And yet, as Warnier (2007: 284) cleverly observed, what
characterizes the „subject-object in agency is the constant
shift between grasping and letting go, embodiment and disembodiment, taking and leaving in turn”. Objects are, in more
than one case, ways to overcome bodily limits and, with the
rise of the consumer culture, they can’t be ignored anymore.
Some objects enhance experiences, some others limit them,
but objects are everywhere and they play an important part
in our existence.
Warnier summarized his critique of phenomenology with
a poignant observation: „if an analysis of ‘the body’ does not
take into account sensori-motivity, embodied material culture
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and an ethnography of practices, such an analysis does not
concern the human body proper, but its partial representations” (Warnier 2007: 285). As far as the phenomenological
approach is concerned, two preliminary conclusions can be
drawn for the previous statement. First and foremost, a phenomenological study should not pretend to be more than it
is. In other words, the limits of its methods of investigations
should be stated and acknowledged. This does not, in my
opinion, make the method less reliable for social research.
What it should do is make the researchers who use this approach aware of its shortcomings and of the fact there something might be missing from the bigger picture if they only
rely on phenomenology to investigate.
Second, and this is the important contribution that we
can attribute to Warnier, the critique can benefit those who
adopt the phenomenological approach in more than one way.
A material culture approach and a phenomenological approach, as different as they might seem, have one thing in
common. Their research object is or rather should be the
same. Whether we are considering, for instance, bodily practices and material culture in a kickboxing gym or the lived
experience of the individuals who take kickboxing lessons,
we are still talking about kickboxing. The representation of
an object and the object itself, along with the particular practices associated with it are both faces of the same problem,
and ignoring representations by focusing only on objects and
sensori-motivity can be just as misleading as focusing on
representations and not taking into account the rest.
Warnier’s argument rests on an observation from the
Mankon Kingdom in Cameroon, the main site of his fieldwork.
When considering the technologies of power, he notices, in
the case of the Mankon, that „their bodily and material cultures were not the object of verbal commentaries that would
make them self-conscious activities” (Warnier 2007: 286).
These conducts belong instead to what he calls a motor and
uncognitive unconscious, a characteristic of embodied governmentalities that „do not allow any critical and unconscious
access to bodily conducts” (Warnier 2007: 286).
Warnier employs a computer metaphor, borrowed from the
cognitive sciences, in which the brain is likened to a computer
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processor. When a program runs, most of its operations run
in the background, as the program is previously loaded in the
memory of the computer. Same thing can be said about an
individual driving a car. Most of his actions are unconscious,
and if he were to focus on every detail of the activity, he would
probably crash the car in less than a minute.
Thus, the possibility of becoming aware of your own actions
and the body during an activity is contradicted by an ethnography of motor conducts, because „human sensori-motivity
has to operate in an automatic, infraconscious way by means
of an automatic pilot.” (Warnier 2007: 287). Nevertheless, the
relationship between procedural knowledge and verbalized
knowledge does not look as radical as Warnier puts it in his
ethnography of the Mankon. In an ethnography of combat
sports, for example, one might find that procedural knowledge
can actually become verbalized, and it does quite often, and
that verbalized knowledge can also become procedural.
The reason for this interplay of the two types of knowledge
appears to be in the way sport is played or, for combat sports,
in which the fights are fought. Fighting is not, contrary to
some mainstream beliefs, natural. It is a highly specialized
activity, and different fighting sports have different bodies of
knowledge that one has to master before being able to consider oneself an expert of the sport. This has two consequences. First, it means that, in order to become a fighter, one
has to learn a certain body of techniques. Second, because
fighting is not natural and some fighting techniques might,
au contraire, contradict some „natural” patterns of movement
or „natural” reactions, learning such a sport sometimes supposes a reconfiguration of bodily patterns and an overcoming
of certain sensations and instinctual reactions.
If you’re lying down, with someone one top of you trying
to punch you in the face, the „natural” reaction would be to
try to get out of there or at least to turn face down so you
stop getting punched in the face. Grappling and mixed martial
arts teach you instead to avoid rolling and turning face down,
because you will find yourself in an even worse position.
This being said, at least during the learning phase of
combat sports, the body’s way of moving and sensing is
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constantly brought into question. Patterns of movement are
being adjusted and new ways of feeling are emerging. These
are not possible without verbalized knowledge, which is crucial when a technique is being learned or refined.
The same knowledge, on the other hand, becomes procedural and goes in the background during a fight or in a
similar situation when the body needs to perform an action.
In combat sports, it is said that every technique must be
performed dozens of times, until it becomes embodied, instinctual. If you think about it when you perform, you won’t
be able to do it fast enough and you will give your opponent
an advantage.
We can thus see that procedural knowledge is a necessary
requirement for the performing body. Without having embodied a corpus of techniques, there can be no performance.
But until these techniques become embodied and instinctual, they need to be focused upon, and their knowledge and
experience can then be verbalized.
Based on my previous ethnography on combat sports
(Dincovici 2009), I argue that body awareness is a necessary
condition for the learning of bodily techniques, and that
sporting practice helps developing it (Dincovici 2012). That
does not mean that a fighter is always conscious of his own
body, but rather that, in case a technique needs to be refined,
adjusted, or explained, he can become aware of it, thus
transforming procedural, infraconscious knowledge, in verbalized knowledge.
The methodological counterpart of this observation is that
the researcher needs to play a greater role in the field. By
going through the same phases of learning as another fighter or sports practitioner, he can participate in a shared experience that will help him not only understand the experience
of the others but that will also allow him to compare his own
experience to that of the other individuals involved in the
field. In a less academic formulation, learning how to choke
and get choked can not only tell you how the experience feels
like, it also allows you to gain access to a shared vocabulary
of sensations which will make the verbalization of infraconscious knowledge easier.
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This being said, in what follows I continue to argue for a
phenomenological approach in the study of combat sports,
but on one that integrates material culture and takes into
considerations the sensori-motivity that was Warnier’s focus.

On fighting, objects and embodiment
The skill learning and embodiment that occurs in a combat
sport gym is a complex process that is dependent upon and
shaped by material culture. The numerous objects with which
one enters in contact during the learning of a combat sport
are nonetheless numerous and it would be almost impossible
to draw an exhaustive picture of everything that matters in
the context. What is important here is to note that combat
skill learning and acquisition is heavily dependent upon material culture which in turn shapes it and also shapes the
body of the practitioner.
The body of the fighter, both „static” and „performing” is
thus heavily dependent upon the objects that it encounters
during its learning and practicing of techniques and upon
those he encounters in action.
If the objects are well-known and their experience becomes embodied, they will fade out of the picture and the
fighter will be only marginally aware of their existence, as
they will become integrated in his bodily schema. But when
their bodies encounter a new object or an object with slightly different properties, this can entail either a modification
or an adjustment of their bodily conducts. Thus, what was
supposed to run in the background can also become the focus of experience in an encounter with a modification of
material culture.
To give an example, in a Brazilian jiu-jitsu fight the technique and skill of a fighter can be questioned and rendered
ineffective by the technique and skill of his opponent. But the
same thing can happen if something changes in the material
world to which he is used. If, for example, his adversary has
a very tight kimono that cannot be wrapped around him for
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chokes, or if the mats become very slippery and prevent him
from performing some techniques the way he should, he has
to adjust to the situation by reconsidering his arsenal of bodily procedures and finding a solution to deal with the problem.
The body image often expands beyond the body and can
include various material objects, depending on the circumstances. The example of the automobile is perhaps the best
known to illustrate this situation. When one drives a car, the
car can be considered to be part of his body image, to be a
part of him. When he enters a narrow street, he won’t take
his size as a reference point, but the size of the car. The size
of the car he is driving will become his size. He will feel if the
car hits a dog or if it touches another car while trying to park.
The same thing goes for thousands of other objects, things
that we enter in contact with and without which our life
wouldn’t be possible. Agency presupposes not only a body,
but also material culture, whose role is significant in the process. In the case of combat sports, I will try to make a point
by focusing on three different objects, one for every sport
considered: the kimono in the case of Brazilian jiu-jitsu, the
boxing glove in the case of kickboxing and, last but not least,
the rattan stick for the Filipino martial arts practitioner.

The jiu-jitsu gi
The first time you step in a Brazilian jiu-jitsu gym, you are
usually there to check out what the sport looks like and how
the training sessions are organized. When you first take part
to a practice, you don’t have a kimono. You usually go with
a t-shirt and some shorts. You can grab the other guys’ kimonos, but they are not allowed to grab your clothes, and if
they try to do, your pants will probably rip because they are
not resistant enough for the sport. When you struggle to get
out from underneath someone, it helps if you’re sweaty and
if you scramble enough you might just make it.
Once you buy your first gi, everything changes. You find
out that you just can’t move and roll the way you used to.
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Your sparring partners grab your collar, your sleeves, your
pants, even your belts, and they use your own clothes as
their weapons. They throw you, they choke you but the most
annoying thing by far is that they hold you. When you fight
someone who has a gi, your first instinct is to grab him. If
he wants to move away, you will hold him, because you can
and his kimono gives you that possibility. When you fight
someone and you have a gi, the more grappling experience
he has, the more he will try to control you using your sleeves,
collar, belt and pants.
Brazilian jiu-jitsu is focused on ground fighting and has a
wide array of techniques. As opposed to some traditional
martial arts, there is no real curriculum of techniques. These
keep on changing and evolving constantly, and almost every
year new techniques make surface, followed shortly by counter-techniques that the jiu-jitsu community develops in order
to counter the new approaches to the „game”. If we tried to
find a word to describe Brazilian jiu-jitsu in terms of what it
teaches, fluid would probably be the best pick. But this
doesn’t mean everything changes. We can divide the various
techniques in takedowns, chokeholds, joint locks and reversal techniques. Most of these have also no-gi variations, but
they have to change in order to be efficient in a situation
where no kimono or similar garment is involved.
The gi is, in Brazilian jiu-jitsu, a synonym for control. If
your opponent or sparring partner has (gi) pants, you will
be able to grab them, hold them and gain control of his legs
through the use of his gi. When he doesn’t wear gi pants and
he is in shorts or tights, there are a very few ways left to
control his legs, and the only method to hold them efficiently involves holding the feet and toes in a particular way or
using your whole body to control them with your weight. Any
other attempt usually involves a lot of energy expenditure
and little success, especially when sweat is involved and the
bodies get slippery. With the whole gi, the notion of control
gets even more obvious. The jiu jitsu kimono is designed in
a way that encourages chokes. The collar is extremely thick,
almost impossible to rip, and it is used in lots of ways to
either gain control of the upper body of your opponent or to
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set up different chokes. The rest of the gi can be used for
lapel chokes and various arm and upper body manipulations
that facilitate choke holds and joint locks. You can wrap the
gi around one arm and hold it tight in order to immobilize
the arm, you can wrap it around the body and use it to sweep
your opponent or you can wrap it around the neck and use
it for a choke in case he defends his collar. The number of
techniques and variations that can be done with the use of
the gi is almost infinite and that, along with some other small
details make fighting with a gi a much more technical struggle than fighting without a gi.
In no-gi jiu jitsu, everybody gets sweaty really fast. That
means escaping from various holds and positions can be easy
and not depend on technical prowess. With the gi on, the
fabric absorbs sweat and there is a lot more frictions. Gripping the gi is a lot easier than gripping a sweaty hand, and
escaping from the grip becomes a matter of technique only.
If, as a general rule, wearing a gi changes significantly
the way Brazilian jiu jitsu is performed, different kinds of gis
can entail different ways of feeling and performing „the
game”. The fabric is the most important aspect here. A kimono can sometimes weigh more than 2 kilos. This is not
really significant in class, but in a competition it makes a lot
of difference due to the existence of the weight categories.
Let’s suppose there is a competition where one of the weight
categories is – 76 kgs, and two fighters who normally weigh
76 kgs with two different gis. One of them weighs 1 kgs, the
other one twice as much. The 76 kgs limit is considered with
the gi on. That means that one of the fighters will weigh 77
kgs and the other one 78. In order for them to make weight,
one has to lose one kilogram, the other one two. Since the
weight scale usually takes place only several hours before
the competition, losing one extra kilogram can be significant,
since it is usually done through some form of dehydration
and can have serious consequences.
The fabric matters in more than one aspect, and the cut
of the gi is also very important. If the gi doesn’t fit the
fighter very well, and it’s too small or two large, not only can
he be rejected from a competition, but he can also become
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more or less vulnerable to some techniques. In the gym
considered for the study, one fighter had cut his gi because
he felt it was too long. The result was that it was almost
impossible to unwrap it in sparring and use it for a choke or
some other manipulation. It was also tight to his body and
access to a good grip on the collar was difficult, and that
limited significantly the amount of techniques that could be
performed. A very large gi, on the other hand, can be very
easy to manipulate and use for various techniques and very
difficult to defend.
The hardness or softness of the fabric is also paramount
in some aspects. Some judo fighters that also trained jiu
jitsu were sometimes wearing gis that you almost couldn’t
grab. I asked one of them what’s different about them, and
he told me that he had an even better gi for the competitions,
almost impossible to grab. He washed it with a special mix
that hardened the fabric, in order to make the opponent’s
attacks difficult to perform. If someone tried to grab the gi
around his back, he couldn’t, and if an opponent managed
to grab it in front, when the judoka defended and broke the
grip, the skin on the thumbs of his opponent would peel
because of the hardness of the fabric.
This can be a double edged weapon, as a very hard fabric can be used against yourself. You can get gi burns from
it, as your skin rubs against the hard fabric of the gi if you
get choked over the face, you can get ugly signs and bruises on your face, neck and ears, and sometimes the contact
is so rough blood can start flowing.
As you begin to train regularly, the skin usually accommodates with the gi, you get more comfortable and less sensitive to the fabric, but its different degrees of hardness or
softness are experienced differently in contact with the skin.
To summarize, the use of the kimono creates a unique
experience of Brazilian jiu-jitsu in which the cloth plays a
central part. Different types of gi allow for or rather imply
different types of jiu-jitsu and different sensations. Because
it has such a central role, we can say that gi becomes embodied and that it becomes a part of the body image of the
fighter, a second skin that can also be used as a weapon.
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When someone wears a gi, despite touch remaining paramount to the sport, skin on skin contact becomes mediated.
You seldom grab the limbs or the body of your opponent,
because you’d rather gain a grip on the cloth that covers it.
When Brazilian jiu-jitsu is performed without a kimono,
things change. The clothes used try to mimic the skin as much
as possible. They’re tight and they don’t allow any grabbing,
thus rendering control a much more difficult endeavor, as lots
of the gi techniques can’t be performed anymore. But this
does not mean that no gi jiu-jitsu is objectless. On the contrary, even when the gi stops being the central feature of the
game the rest of the material world does not cease to exist.
The mats and the different types of bodily gear still remain
a part of the grappling game, just like sweat does.

The boxing glove
If one of Brazilian jiu-jitsu’s key aspects was its emphasis on
a particular sort of touch, kickboxing is mainly a striking
sport. Although it also implies and relies on touch, it involves
a whole different way of touching than grappling sports. A
touch with a different temporality and a different feeling attached to it, a lot more impersonal.
As opposed to Brazilian jiu-jitsu, kickboxing has a more
limited number of techniques than can be performed. These
can be summarized in striking techniques, blocking techniques
and evading techniques. Depending on the specific regulations
for the competitions, these can include punches, elbow strikes,
knee strikes and kicks. Elbow strikes are usually rare and knee
strikes limited, so the main striking techniques remain punches and kicks. There are three main types of punches (straight
punches, crosses and uppercuts) with small variations, and
four types of kicks, depending on the height of impact (lowkicks, mid-kicks and high-kicks) and the striking motion (the
three precedent kicks are all circular, and we can add to them
a fourth type, straight, the front-kick). Some more unorthodox strikes can be added to the list, borrowed from different
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types of karate (such as axe kicks and backfists), but the
arsenal a kickboxer has is rather limited.
The blocking techniques have two versions. Punches are
usually blocked with the hands, while kicks are blocked either
with the hands or with the feet. Gloves play a vital part when
blocking the punches, because of their thickness. They absorb the impact and create a shield between the head of the
fighter and the incoming punches or kicks. The type of punch
defense used with gloves can’t succeed, however, during a
bareknuckle fight, for various reasons, and this serves as an
example of how the use of an object, which aim was only
protective, modifies an entire array of practices. If you try
to block a cross, for example, by holding your punch right
next to your head, like you would if you had a glove, there
is a probability that you will get knocked out by the impact
of your own punch to the head. High kicks and midkicks are
also blocked with the gloves, only this time both hands are
being used as the power of a kick can be a lot bigger than
that of a punch. Low kicks are blocked with your legs.
Boxing gloves have a protective role but, unlike what
someone unfamiliar with combat sports might think, they
were not introduced in order to protect the body of the defender, but the punches of the attacker. A bare knuckle fight
can end most times with hand injuries. Punching a human
skull can break your arm and, unless you have a perfect
technique, timing and strong muscles and tendons, this is
the only possible outcome.
Some don’t realise how much the use of a particular type
of gloves modifies the sport and this is one of the main reasons why a significant number of kickboxers who get involved
in fights outside the gyms end in hospitals with their hands
broken. It was the case with two of my informants who had
to take significant breaks from sport and from their daily
routines.
The gloves mediate the contact between the punches of
the aggressor and the body of the defender. Thus, the skin
on skin contact involved in kickboxing is mostly done with
the legs and it is a lot more impersonal and sporadic than in
the case of Brazilian jiu-jitsu. You can still feel something
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with your gloves on, but you feel it at most with your knuckles, not with your palms or fingers, the most sensitive parts.
The gloves are not usually worn on your bare hands. The
fighters will use different types of handwraps that minimize
injuries and keep the hand and fingers firmly in place in
order to avoid potential damage due to punching hard surfaces. Because of this and of the form that boxing gloves
have, fighters who wear them are often unable to make a
fist the way you can with your bare hands. The glove and
bandages thus give the hand a particular and „unnatural”
punching form that it wouldn’t get otherwise.
Usually, in training and sparring fighters use different
gloves than during a competition. In order to better protect
their hands and the body of their sparring partners, bigger
gloves are used. The contact is different than in a fight, and
there is a different feeling attached to it that is not only dependent upon the gloves, but also upon the handwraps. One
of my informants, a professional kickboxer with dozens of
fights, told me a story about one of his fights in which the
trainer did a poor job at wrapping his hands. The result was
that he lost the ability to use one of his hands during the
second half of the fight because it was wrapped too tight and
the blood flow was cut. He had to fight using only his legs
and the remaining hand.
The boxing glove distorts fighting. By mediating the contact between the bodies of the fighters or between their
hands and the objects used in their training, such as the
boxing bags, they take some of the feeling out of the sport.
Punching becomes an impersonal activity in which you throw
your hands at your opponent and, when they connect, it’s
not them but the gloves that you’re wearing that actually
hurt him. Kept tight by the hand wraps and molded by the
gloves, the fists get used to an unnatural state that would
lead directly to injury, should you choose to use them without their protective layer. This is why, outside the gym, many
fighters fracture their hands at the first punch they throw. It
is not by lack of technique, it is rather by disregarding the
role of the gloves and the fate of their body. With the gloves,
you can punch as hard as you want and sometimes not feel
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a thing. But when you do it with your bare knuckles or with
small gloves or poor hand wraps, the sweet science of punching becomes a whole different thing. The hard impact, with
no mediator, can be catastrophic.

The eskrima stick
The nature of Filipino martial arts sometimes makes objects
the only thing that matter. Their study begins with the study
of weapons and there is almost no emphasis on empty hands.
In most of the styles, empty hands defense against a weapon is mostly a myth. Since man was born, he had access to
objects and he grabbed one as soon as he could in order to
defend himself. For the eskrima practitioners, that first object
was the stick. It is believed to be natural and easily accessible,
no matter where you are. Saying that the wooden stick matters in eskrima is like saying that the wheel matters in driving.
Eskrima sticks are predominantly made of rattan wood.
Despite the obvious geographical reasons, rattan is also flexible, durable and resistant to splintering. The last two characteristics are extremely important, as using another wood
for the sticks could lead to very dangerous injuries and to
other possible fighting outcomes. A rattan stick does not
break or splinter, even when you hit with it another stick.
There is no danger of getting a sharp piece of wood in the
eye, and there is no danger of breaking your stick and thus
losing your weapon (except for the disarm techniques, in this
last case). During my fieldwork, I have witnessed the difference between different types of wood when one of the practitioners brought a nunchuck made out of hard wood in order
to practice against someone with a stick. In less than a minute, he broke his weapon and a few sharp pieces of wood
flew and barely missed his face, with enough power to cause
serious damage.
Filipino martial arts have numerous lineages and styles,
each with their specific techniques. Nevertheless, there is a
big similarity in techniques. To simplify, we could divide those
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concerning the stick into striking techniques, blocking techniques, grappling techniques and takedown techniques. Unlike
in Brazilian jiu-jitsu, in Eskrima both grappling techniques and
takedown techniques can be done with the help of the stick.
The type of stick involved in the fight is very important
to the strategy one uses for more than one reason. First of
all, because of the speed involved. As striking is the predominant activity in Eskrima, the faster one can strike, the
harder his opponent will be able to block or evade the strike.
Speed is dependent upon the size and weight of the stick. A
bigger stick will be moved slower (but will strike harder),
while a smaller stick will be a lot quicker.
The length of the stick is also crucial, because of the importance of distance. Most Filipino martial arts systems use
sticks that are about 70 centimeters long. But there are also
some close distance styles that employ 60 centimeters stick.
While it might not be a lot, these 10 centimeters can make
the bigger stick impossible to use at close range and in close
quarters the fighter with the shorter stick can have an advantage. In a long range fight, on the other hand, the fighter
with the longer stick has a significant advantage and he can
use the size of his stick to keep his opponent at a distance.
The thickness of the stick impacts on the grip. A thicker
stick will require a much stronger grip than a smaller one
and could be difficult to use by someone accommodated to
smaller weapons. If it is not only thick but also heavy, the
grip becomes even more important. When I’ve started training with the second group in Bucharest, I’ve found out they
used practice sticks two or three times thicker than the average eskrima sticks I was used to.
During the first light striking exchange, I have found out
that my wrists were not resistant enough to withstand a
strong impact with those heavy weapons, and when I tried
to block a vertical strike my stick bounced back and hit my
head, not to mention that I got a sore wrist.
Despite the techniques being exactly the same, no matter
what types of weapons are used in eskrima, variations in the
size and weight of the wooden stick have significant consequences for the way the techniques are performed. They are
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felt differently and done differently, as different weapons
imply different strategies.
We can thus see how a small change in the structure or
shape of a weapon also changes the practice of the combat
sport, as the practitioner has to account for speed, distance,
accuracy and power with an object of which the use can significantly modify these parameters.

Can martial artists fight?
The ethnography of objects in Brazilian jiu-jitsu, kickboxing and Filipino martial arts shows us that the answer to this
central question is a very complex one. Depending on the
context, it can either be yes, no or maybe. Martial artists or
combat sports practitioners can all fight in the specific context of their respective disciplines. Brazilian jiu-jitsu fighters
can grapple, kickboxers can fight in a kickboxing contest, while
some Filipino martial artists can fight with sticks or empty
hands against each other.
On the street, however, in a „real fight” with almost no
rules (Curtis Jackson-Jacobs 2009), things change. There
can be more than one opponent, the setting is not controlled,
the start, end as well as the length of the fight are not previously established, and there is no repertoire of techniques
or weapons that can be used. Anything goes. And even if
during the early days of mixed martial arts cage fights tried
to mimic street confrontations in cages, they were still far
away from the „real” thing. Even in the early 90s, during the
first televised Ultimate Fighting Championships, there was
no eye gouging, no fish hooking and no biting. Everything
else was allowed, but there were still no weapons, no multiple opponents and the element of surprise was absent since
all the fighters knew the exact time when they would fight.
These are all aspects that can occur outside the sports context which are difficult if not impossible to handle for combat
sports practitioners, unless they are specifically prepared for
such situations (thus disregarding the sports aspect).
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This being said, one can immediately observe that Filipino martial arts are a rather peculiar example from our
sample, since some disciplines such as Pekiti Tirsia, the one
I have practiced with the second group in Bucharest, is mostly about self defense and „real fighting” and less about rules
and the fair play specific of sports. But even with Pekiti Tirsia
training, one can have a hard time adapting to the environment of a spontaneous street confrontation if he doesn’t
simulate these situations and take into account most of the
variables. This being said, most fighting sports are not really about violence, since they don’t even equip their practitioners with enough skills to deal with potentially violent
situations but only with sports specific skills, and their fighters can be unable to fight outside their specific set of rules
and environment. Some sports are better than others at
doing so, but those who are indeed good can hardly be considered sports at all.
The ideology of combat sports, nonetheless, preaches a
utility that goes well beyond sport itself, into the deepest
corners of everyday life. Most combat sports practitioners,
when asked, will praise the self-defense skills their sports
taught them and will be appear quite confident in a conflict.
But a sports grappler, for instance, will be most likely illequipped to deal with weapons, multiple opponents, or even
with basic strikes, eye gouging or biting. Unless he specifically tales into considerations these as possibilities in his
regular training. He will have more combat skills than the
average person, but an experienced brawler with street
smart and no sports training will definitely cause him some
big problems in a violent encounter.
The stories below, taken from an extended online interview with an experienced martial artist who has been training a lot with weapons and a focus on self-defense, will serve
to make a better case:
After training more in real contact stick fighting (I have yet to
join a gathering though hopefully in 2013), it brought my awareness to a more refined degree. I was more aware of the physical
damage one can sustain as well as dish out when using various
hand tools. This helped me in a few situations where I was
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nearly mugged by two, attacked by six because of discrimination,
and also gave me more practical and useful knowledge to share
with my students and friends.
One evening I was on my way out, six men stood between
me and my truck. First thing I did was pray, as they wetter yelling
to their intent to assault me. The training helped me stay calm,
analyze their posture, and position myself for the coming assault.
However, balisong in hand and with focused look, they backed off.
So from that situation, I was able to approach calmly, that
was one large factor, because confidence can be seen and felt,
and if they had to attack with six, they also might not have been
confident in case things go wrong, or at least not planned for it.
Next thing was when I was nearly mugged. It happened right
after I gave a private self-defense class. On my way out of Brooklyn and into Queens, I was approached by a dark skinned person
asking where he could get something to eat. This diversionary
tactic didn’t escape me because there were restaurants open at
this late hour all over this street, that and I had just gone over
this exact scenario with my student. So I looked behind him and
saw another person following, and their direction of movement
would pin me to the wall. So to avoid being put in a bad situation,
i side-stepped towards the empty street and away from the wall,
raised my hands to point and turn (which put me automatically
in a guard position but at the same time non-aggressively), and
speaking with authority I told them „where you from? you go that
way”. They stumbled a bit because they couldn’t get the footing
or position they wanted and I kept going leaving them to choose
to chase or keep going and they seemed puzzled and unsure how
to answer where they were from. They stood a bit and kept going
passed the open restaurants. So in this case, the training I feel
helped me recognize the situation and keep it at a low level instead of letting it get dangerous.
People I know who do more sports or tournament oriented
arts (myself included when I was studying TKD and Shotokan),
or other traditional arts (Tai Chi, Wing Chun etc.) is that they
have reaction, many very fast, but many habits and mentality
towards what worked in the sparring match but not necessarily
good in real situations. While they would have indeed quick reaction, all martial arts will have varying mileage, with the more
realistic training giving the best.
If I were in that situation but without that training, I would
probably have gotten too close to those people and have been
defensively reacting instead of proactively, and it would not have
been good position if they had concealed weapons. Because in
Wing Chun, the tendency is close in, stick, control. Which works
good, but might not be ideal if there was a knife.
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Another example is a TKD competitor I know who competes at a national level. While his reflexes are even faster
than mine, his movements very swift, when he was younger
he had been mugged, not able to spot the situation before
it happened, and not knowing what to do when it did happen.
I asked him that now how confident he is with his training,
and his reply was that he was still uncertain whether he could
actually defend himself.
So, I think that most traditional or sports mentality would
not have as good results. For martial sports, better results
will probably be found with those that do MMA, Boxing, Shootfighting, Thai Boxing etc. Sports with tougher contact. (NC)
The mentality and the sports approach highlighted by NC
are not the only things that matters in a confrontation, nevertheless. Objects do as well, and you have to read between
the lines in order to grasp their importance. From those who
can start a confrontation, such as money, to those who can
end it or diffuse it, such as the balisong knife, and those who
can decide the faith of an encounter or technique (such as
the wall that blocks a possible escape route or the concrete
that makes a takedown life threatening) their simple existence as well as the skillful ways in which one can use them,
can change everything.
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FEASTING THE GIFT IN MONGOLIA
NOTES ON A POSSIBLE ANTHROPOLOGY
OF THE FEAST
Ciprian Tudor3
National School of Political Science
and Public Administration, Bucharest

Among various festive family reunions I have witnessed in
July and August 2009 (which I spent travelling through Mongolia and making what could be termed „close observation”,
while being hosted by two Mongolian families – one in the
Gobi desert, and the other one in the steppe), I have also
had the honor of being invited to, and participating in a wedding. The wedding took place in the central Mongolian steppe,
in the village of Alag-Uul in Arhangai aimag (province), and
the final feast took place inside the felt-lined ger (the Mongolian yurt) of the groom, that was to become the home of
the young family.
It would be outside the scope of this article to describe
the setting, the ceremony or the essentially social, communal
celebratory character of the traditional Mongolian wedding.
An accurate description of the traditional Mongol wedding
may be found in Timothy Michael May’s „Culture and Customs
of Mongolia” (2009), which highlights the essential moments
of the wedding ritual, from the matchmaking process, the engagement ritual, to the final feast, which consecrates the marriage. My own participative observations at the aforementioned
3. Beneficiar al proiectului strategic „Construcţia şi implementarea
unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica
romilor” (CPDOR), derulat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi şi cofinanţat
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.
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wedding have confirmed the traditional scenario of the celebration, as described by May:
In the traditional form, the wedding is preceded by an engagement process. This consists of three to four visits by the groom’s
family to the bride’s household. In the first visit, the groom’s
mother visits the bride’s family. She brings with her a khadag
and some ceremonial gifts. The khadag is a silk scarf that is used
in most ceremonies and rituals. It is usually made from blue or
white silk. The gifts are given on top of the khadag. On her visit,
the groom’s mother inquires about the bride—her health, welfare,
and so on. The second visit is made by a friend of the bride and
groom (or their families). Again, the friend carries the khadag
and a few gifts. The friend is the person who will actually propose
marriage between the prospective bride and groom. If the bride
consents, then the friend returns to the groom’s family, where
they consult astrological tables or an expert to make sure all signs
are favorable. Then the friend returns to the bride’s family accompanied by the father and, if need be, another person known
for his eloquence. In the past, it was on this visit that the bride
price was negotiated. The final visit is by the groom and was
when, traditionally, the bride price was made. At this point, the
couple is considered to be engaged. During the engagement, the
bride avoids her fiancé. Considering that the engagement traditionally lasted a year, one may wonder just how rigorously this
separation was enforced. Indeed, often, the engagement process
has become quite simplified, although many families still appreciate the custom. In the final weeks before the marriage, the
bride visits friends and family. On the wedding day, the groom
and his entourage ride to the bride’s home. The groom’s party
always consists of an odd number; thus, when the bride is added,
it makes an even number. The entourage includes the groom’s
mother, the best man, and others, depending on the size of the
party, which never is more than nine people but is at least three.
At the bride’s house they have a feast. Prayers are said if the
family is religious, and then the bride and her family ride to the
groom’s home. Both groom and bride wear their wedding finery.
The wedding clothes resemble traditional deels but are made from
brightly colored silk and have festive designs on them. Red and
green are considered auspicious colors for a wedding, but there
is no hard and fast tradition that dictates what color the bride or
groom wears. Outside the groom’s home, the bride’s hair is arranged in a style appropriate for marriage, and she puts on her
jewelry, which signifies that she is a married woman. Afterward,
the woman enters the groom’s home. The couple then bow before
Buddha and before the groom’s family. A family elder gives a
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blessing, and then they celebrate with a feast. Throughout the
wedding process, members of both families engage in poetic
contests, usually with the bride’s family questioning the ability of
the groom to take care of their daughter. These contests or games
involve good natured teasing, testing the groom’s knowledge of
folklore and history. The groom is assisted by his best man and
any others in his entourage. The groom may even be required to
undergo a few trials to demonstrate his worthiness, such as
breaking the neck of the sheep that will be served at the wedding
feast. At the ger of the groom, additional prayers are said, and
usually, the groom receives a new set of clothes from his father,
which marks a change in the groom’s status. At the end of the
ritual, the bride’s mother then leads her to her new home, where
the celebration takes place. (May 2009: 108-9)

Attending the wedding in Alag-Uul, allowed me, however,
to note one significant difference which represents the starting point for the conjecture I propose in this article. Namely,
this difference laid in the fact that all the stages of the wedding occasioned an overabundance of gifts. Moreover, surprisingly enough, some of them lacked a functional or utilitarian
dimension. I will draw, therefore, on an observation I made
on that occasion, more precisely, at the ritual moment when
the newlyweds receive gifts from the people attending the
final ceremony of the wedding, in the ger of the groom.
Alongside the dozens of gifts with a clear economic and functional value (bed, pillows, blankets, money etc.), one in particular captured my attention: a brand-new washer, brought
from Ulaanbaatar on a jeep and handed to the newlyweds
with great pomp, in an atmosphere that celebrated in a festive way the special character of the gift and the gratefulness
of those who received it.
This washer, which was offered in a ger without a power
source, located in the middle of nowhere, to a family that
never intended to leave the steppe for the urban „civilized”
life, could be seen as something unusual, triggering any
reaction between bewilderment and amusement in the mind
of a westerner, accustomed to thinking in economic and
utilitarian terms. The function of this gift in the household of
the newlyweds, in the framework of social relations between
the members of the community and in the context of the
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wedding ceremony was far from being unproblematic. A
westerner’s initial reaction would probably be to consider the
washer as a functional gift, which will find its utility either
when the steppe will be electrified; or when the young family purchases an electric generator. Even so, there would still
be the problem of the water supply.
From a different perspective (but still within the western
economic-minded paradigm), a symbolic analysis of the
transaction between the newlyweds and those who gave the
gift, might point towards a prestige-based economy, in which
the very act of giving something considered to be valuable
in itself confirms the social status both of the giver and of
the receiver, regardless of the utilitarian value of the object.
This transaction could also be understood from the classic
Weberian point of view, as having to do with the idea of
social status or, even better, as an embodiment of the symbolic capital concept, put forward in Bourdieu’s oeuvre. (To
give a different example that comes from Europe: in many
„traditional” and „semi-nomadic” East European Roma houses without electricity, the latest-generation TV set has a very
important symbolic place, confirming the social status – and
being, therefore, a very plausible housewarming gift –, although it will, evidently, not offer access to TV programming
to its owner.)
The utilitarian function of the washer in the middle of the
Mongolian steppe as well as its symbolic function as a gift,
offered during the wedding feast, may, obviously, be reduced
to a potential future usefulness or to the function of a prestige
currency within a group. Nevertheless, faced with the fact of
this unusual gift, one may conjecture other, non-utilitarian
and non-economic modes of understanding both the function
of the gift in pre-modern societies (not fully regulated by the
rules of modern economic exchanges) as well as the fundamental connection between it and the communal feast.
The purpose of this article is to highlight precisely such a
non-economic approach to the connection between the gift
and the feast (i.e. an approach that does not explain all social facts through Rational Action Theory by reducing human
behavior to its economic utility for rational actors). My goal
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is to show that an anthropology of the feast, conceived from
the double perspective of the gift-paradigm (in an anti-utilitarian sense) and the paradigm of recognition (as defined
by Caillé and Lazzeri), can bring to light the fundamentally
free, intentional, public, and staged character of the way social cohesion is created: the feast may be seen as a ritual
celebration of the foundational gift which allows for the social
bond and for the recognition of the other to become a confirmation of social cohesion. In other words, this understanding of the feast may be conceived as an anthropological
instrument meant to explore the way in which two symbolic
mechanisms of creation of the social world are activated and
celebrated publicly, in various spatial and temporal contexts.
These two mechanisms are the intentional-spontaneous
entrance in the social alliance (and not only the utilitarianminded and economic-oriented one), and the recognition of
the other.

The gift between the necessity of self-interested economic
exchange and the freedom to create social alliances
Taking our departure from Marcel Mauss’s classical theory
formulated in Essai sur le Don (1989), it is possible to arrive
at a more complex understanding of gift-giving, other than
that of considering it a covert economic exchange. In other
words, if the gift possesses a fundamental social function,
that of creating a social bond through the triple obligation of
„giving, receiving and giving back”, this perpetual transaction, which assures the reciprocal interconnectedness of the
members of a group, needs not be conceived only in terms
of an economic exchange or of a contract.
One can assume that the most common reading of Mauss’s
Essai presupposes that the phenomenon he tries to describe
is precisely the economic or power-related „interestedness”,
underlying the gift, which is only apparently free or disinterested. Ultimately, from the (neo)classical economic theories
and the formalist anthropological approaches (which arguably
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„won” after the 1970s the irresolvable dispute with Karl Polany (1957) and the substantivists concerning reciprocity,
redistribution and market exchange as major distinct forms
of exchange) to the contemporary sociological school of rational choice, which envisage the institution of the gift only
as a primitive and rudimentary ancestor of the contract, an
entire Maussian anthropology of the gift as „total prestation”
is either completely overlooked or obscured. What Mauss
seems to have said in his Essai is that, although it has an
economic, or exchange-motivated component, a gift presupposes something else, i.e. the creation of a social bond – not
grounded in the economic contract, but in the fundamental
freedom of giving, receiving and giving back. In other words,
there is a fundamental ambiguity surrounding the gift, an
ambivalence of self-interest and disinterestedness, of obligation and freedom, contained in the original act of gift-giving,
and it is precisely this ambivalence that forms the basis of
social coagulation. Against the watered-down understanding
of the reciprocated gift as a mere transaction between rational individuals pursuing their economic interest and maximizing their self-benefits, the Maussian theory of „total prestations”
sees the gift as the original form of establishing a social alliance with the other – both from the perspective of the necessity of economic exchange as well as from the point of view
of the freedom to create social alliances.
In his seminal article, The Gift, the Indian Gift and the
‘Indian Gift’, Jonathan Parry offers a challenging interpretation of the Essai sur le Don, summing up Mauss’s intentions
in the following way:
So while Mauss is generally represented as telling us how in fact
the gift is never free, what I think he is really telling us is how
we have acquired a theory that it should be. The interested exchange and the disinterested gift thus emerge as two sides of
the same coin. …
The broad outline of the evolution which Mauss traces is from
‚total prestations’ consisting of an exchange between groups in
which material goods are only one item amongst a whole range
of non-economic transfers, to gift exchange between persons as
representative of groups, to modern market exchange between
individuals. The last of these has evolved from the first by a
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gradual process of attenuation or contraction. Exchanges between
groups which had an aesthetic, religious, moral, legal and economic aspect have been stripped down to leave purely economic exchanges between individual. (Parry 1986).

It should be said here that all these considerations, discussed in the larger framework of Mauss’s concept of the gift,
are not meant to deny the material and economic import of
the gift exchange in pre-modern societies.
For instance, gift exchanging definitely had, in traditional
Mongolian society, the material significance of providing the
only access to some crucial and scarce resources. But its
obvious significance should, perhaps, be understood as part
of the gift’s ambivalence that we mentioned before. Beyond
economic necessity, the gift also has the meaning of creating
social cohesion through the freedom or spontaneity to give,
which can be noticed every time different gifts are given.
Rodica Pop’s research in the field of religious anthropology,
presented in her doctoral dissertation (Pop 2002), highlights
the fact that, with Mongols, there is a multitude of social
situations, a multitude of feasts requiring giving and receiving
presents such as the wedding, the ceremony of the new yurt,
the felt ceremony, the New Year ceremony etc. And the gift
giving is a ubiquitous practice for all this festive occasions4.
4. Rodica Pop lists several types of traditional gifts in Mongolia,
among which turuu beleg „first present”, given usually during the wedding
ceremony, when the groom comes to take the bride to his father’s
camp. This present consists of the most important things given to the
bride’s family: the ceremonial food (shuus), the traditional drink airag,
the cheese called white food (tsagaan ide), and number of livestock,
depending on the social status of the family; suj beleg, „matrimonial
compensation”, represents the goods given to the bride’s family in order
to compensate her working force, and her value as person who will
procreate and will thus insure the continuity of her husband’s lineage;
gar beleg, litt. „hand present „ which means small present. Such small
presents, smaller in significance but very numerous, are given all the
time during several rituals. Speaking about gift giving on the New Year
ceremony – Tsagaan sar, litt. „White moon”, the value and the number of
the presents required by the tradition is so high that Mongolian families
have to borrow money in order to buy them. Ibid., 130. Considered as an
absurd practice and a proof of economic irresponsibility by the Mongolian
establishment nowadays, in the last years there is a social pressure
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Coming back to „the gift” sketched by Mauss – and revisited by several scholars as the above-mentioned anthropologist from the London School of Economics or by the sociologists
belonging to the Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales (MAUSS), it should be said that the gift presupposes: (1) an original ambivalence of the self-interested/
disinterested gift; (2) an original and direct bond between gift
and the creation of social alliances; and, above all, (3) a social
staging of this „total prestation” as being equally an aesthetic,
religious, moral, and an economic exchange. To sum up: the
gift is an essentially socializing phenomenon, i.e. it underlies
the creation of the social alliance, it does not have only a covert economic function, and is always performed socially,
communally as a means of reconfirming and reinforcing the
ties between the members of a group.

Communal feast and gift giving
Taking our cue from this anthropological understanding of the
gift, which in pre-modern societies eluded a strictly utilitarian
and economic logic, one may expect to find in these societies
at least some residue of the gift’s original social function,
under the pretext and by means of creating or reconfirming
the social alliance. In other words, we can expect to encounter gifts which do not entail an economic or immediate utilitarian value, but, rather, presuppose a symbolic transaction
which eludes the utility and market value model. This is why
apparently absurd gifts, such as the washer in the middle of
the steppe, might still be important in the economy of social
relations within the group, precisely because they are, as
gifts, a per se confirmation of those relations and of those
social alliances that govern the community.
Also, taking as our point of departure the same anthropological understanding of the gift as a „total social prestation”
through media asking the Mongols to reduce the number and the value
of these presents. Arguably, the traditional institution of the gift is still
to be repressed in Mongolia somehow following the same economic logic
that led to the repression of the potlatch.
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rather than the strict economic model of the redistribution of
goods, one may better understand the fact that in pre-modern societies, such as that of the nomad Mongolians, giftgiving is an omnipresent practice. This is how we may be able
to give a more subtle answer to the question: why is giftgiving so important in traditional Mongolian society? How can
one explain the inflation of gift-giving on almost any festive
or communal celebratory occasion?
The answer may be formulated from the perspective of
an anthropology of feasting, seen as a necessary correlation
to the anthropology of the gift. Taking into account its essential function of creating social bonds, the gift is, naturally,
present precisely in the space where society celebrates the
social alliance, i.e. in communally celebrated feasts, in all
those festive contexts, which celebrate the group’s cohesion,
regardless of the contextual motivation of the feast. The gift
and the feast become, in this way, necessary correlates, to
the extent to which one creates the social bond, and the
other confirms and celebrates this bond. Any anthropology
of the feast or of the social festivity, must take into account
the social cohesion factor, implied by the fact of celebrating
together with the other members of the group/society. If the
gift, understood in its maussian sense as „total prestation”,
is the founding fact of society, then it is even more to be expected for it to occur in its various symbolic forms in a space
where a pre-modern world ritually celebrates its bond and
social alliances, i.e. on all communal feasting occasions.
Ultimately, no matter what is feasted, regardless of the
symbolic or calendar-based pretext of the feasts, any communal feast celebrates first and foremost the very cohesion
of that community, re-presents and dramatizes the alliance
that made the community possible. The feast presupposes
a staging, a way of making visible the bond which keeps the
community members together. And, from this point of view,
the fundamental fact which is repeatedly celebrated in any
feast is the very origin and the condition of possibility of this
social bond.
But, if it is true that the gift as „total prestation” may offer an understanding of the principles which govern the
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formation of primitive social alliances, then that which is
feasted in every feast is precisely the gift as the founding
fact of that society. It is not the feast which calls for gifts,
but the social foundational existence of gift-circulation which
makes the feast possible. This is why we could go so far as
to say that when, for instance, a wedding is celebrated, and
gifts are given (as well as in the case of a birthday – only
the festive pretext is different, while the situation is the
same) it is not because a wedding takes place that the people give gifts to the newlyweds, but, rather, the other way
around: it is precisely because there exists the original social
bond of the gift, that people can celebrate weddings, i.e. can
re-create and perpetuate the social alliance.
Small wonder then that in this double confirmation of the
social alliance, through gifts and through the wedding celebration together with the other members of the group, the
community celebrates its very condition of possibility.

An anthropology of the feast: between the paradigm
of the gift and the paradigm of recognition
In order to put in a larger perspective the idea of an anthropology of the feast as something that is intimately interconnected with the anthropology of the gift, we could turn our
focus towards one of the most recent and hot debates, which
taps into the theoretic fields of political philosophy, moral
theory, and sociology, i.e. the debate concerned with the
paradigm of recognition. Following up on and expanding the
anti-utilitarianist position of the MAUSS group, the importance
of the concept of recognition was put forward and advocated
as a major part of their research program by Christian Lazzeri
and Alain Caillé in a groundbreaking text that highlights the
unequivocal link between the paradigm of the gift (as it was
promoted by MAUSS) and the paradigm of recognition:
Our theoretical wager is thus that there is every scientific and
philosophical interest in explicitly and systematically linking the
paradigm of the gift and the paradigm of recognition, whereas so

46

far they are only linked in a vague and implicit way. In understanding that they are only the two sides of a same conceptual coin and
that each side is indispensable to the full and sound comprehension of the other. To limit the study of the gift (even the agonistic
one) to only the gift side is to run the risk of either multiplying for
no reason ethnographical studies—illuminating on a case by case
basis but not advancing by an inch the general anthropology that
social science so cruelly needs—or of conceiving the register of
the reciprocal gift as a simple cooperative mode of economics, at
the cost of misunderstanding its properly and irreducibly political
function. As Vincent Descombes has perfectly shown [..], there is
no gift except under the terms of a giving intentionality. But the
intention that makes the gift is the intention of an intersecting
recognition between self and other. (Lazzeri & Caillé 2007)

In this sense, it could be argued that an anthropology of
the feast could shed new light not only on the paradigm of
the gift, but also on a nuanced understanding of the paradigm
of recognition. Indeed, since in this instance we conceive of
the feast as a result, and not a cause of the gift, since the
foundational gift allows for the possibility of the feast, whereby a community celebrates and reconfirms its social connections, what else could be enacted on the festive occasion, if
not the very «intention of an intersecting recognition between
self and other».
To put it differently, we could say that an anthropology of
the feast aims to bring into sharper relief the social and
historical conditions in which the gift produces a public performance of a reciprocal recognition and, consequently, of a
reconfirmation of group cohesion. If the paradigm of recognition is nothing but the other side of the paradigm of the
gift (from a MAUSSian point of view, and in light of the quotation above), then the feast is a certain kind of historical
and temporal synthesis of the two, the medium in which the
fact of their co-existence becomes manifest and acquires
social consistency.
The feast as a medium in which gift-giving and social
recognition are enacted represents, therefore, an excellent
environment for both ethnographical and anthropological
studies, showing itself to be suitable for an analysis that
utilizes the recognition paradigm as a useful research tool.

47

From this perspective, we could posit that it is precisely
because of this, that custom presupposes or, rather, prescribes the intention to give gifts on various festive occasions: in order to restore the gift’s supra-economic
characteristic, by which we mean the intentional and free
characteristics of the gift, which allow for the reciprocal recognition of the other and, therefore, the reciprocal recognition of the social bond. This is the reason why, even in
societies which function, apparently, only according to the
Rational Action Theory model, the gift is required by custom
on various festive occasions.
On the occasions when and where groups celebrate precisely the fact of their belonging to a community, one is „expected” to bring gifts: wedding gifts, Christmas gifts, birthday
gifts, housewarming gifts, New Year’s gifts etc. Far from being only an economically motivated reciprocal obligation, the
custom of ceremonial and festive gift-giving is connected with
this reenactment of the fundamental sociability, based on the
intention to give and the recognition of the other.
On the other hand, we could also advance a conjecture
concerning the relevance of an anthropology of the feast for
the understanding of the fundamentally public and ceremonial aspect in which social bonds are confirmed: even on
those occasions when a feast no longer stages a re-enactment of the foundational gift, it still restores the effectiveness
of the gift, as long as the feast continues to function as a
medium of social recognition and, thereby, as a medium of
self-recognition in all the other participants in the celebration
of the communal feast.
In other words: if the recognition and the gift are nothing
more than two sides of the same coin, and the feast always
performs a public enactment of social recognition, it follows
that even when gifts are not given on the occasion of a feast,
this feast nevertheless involves, sui generis, the other side
of the coin, i.e. the gift. In this sense, an anthropology of
the feast can be seen as a nexus, a conduit of intelligibility
for the way in which the paradigm of the gift is connected to
the paradigm of recognition.
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Conclusions
Coming back and generalizing beyond the example of the Mongolian wedding, it could be said that every feast which relies
on the gift-giving ritual, regardless of its pretext and assumed
social function, represents, ultimately, the celebration of a
„foundational gift”, a gift that creates the recognition, the human connection and the social bond between individuals.
And this fact will be even more noticeable within a traditional society, like the Mongolian one, in which symbolic exchange does not follow only the economic logic of the
transaction, and in which the gift is omnipresent and intimately linked to communal celebrations. The washer from
the non-electrified steppe, useless and absurd though it may
seem, does not fit the logical scheme of the useful gift; it fits,
however, the symbolic logic of the usefulness of giving and
accepting gifts in the framework of a feast which celebrates
the very condition of possibility for the social alliance to be
created: the recognition of the other.
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03.
CRAFTING FORMS OF PRESENCE AS RESEARCH
STRATEGY IN THE ETHNOGRAPHIC STUDY
OF KNOWLEDGE OBJECTS5
Simona Ciotlăuş
University of Bucharest

The article describes the material ways in which various inscriptions produce, transpose, enact paleontological habitats and the deep time of a knowledge object, the Haţeg
Island. The circulation and display of the Hațeg Island and
its attendant objects are crucial in the emergence of Hațeg
Country Dinosaur Geopark in Romania. Questioning the authenticity of the Island, the validity of its theory, or the extent to which people find the theory valid are not the aims
of this article. On the contrary, I bring forward the ways in
which the actor-network theory (ANT) approach of science
and technology studies has been taken on in anthropological investigations, to think of the political effects of knowledge practices and the circulation of knowledge objects and
devices. Mapping the objects I encountered during pre-fiel5. Parts of this essay were presented at the 8th Annual Conference
„The Material Culture (Re)Turn in Anthropology: Promises and Dead-ends” of the SASC (Romanian Society for Social and Cultural Antropology)
in September 2011; I would like to thank the organizer and the other
panellists for the inspiring experience of taking part in this panel, „Material time”; to the undergraduate students in anthropology from the
Sociology Department, University of Bucharest, with whom I embarked
in studying the Geopark ethnographically; to everyone from the Palaeonology Laboratory at the University of Bucharest for introducing me to
their peculiar world of fossils and dinosaurs; to all Tara Hațegului residents who were very kind in sharing with me their own views and experience of the area. You know who you are and to you I am grateful. The
fieldwork on which this paper draws is part of my doctoral thesis and
was possible through a University of Bucharest grant (POS-DRU 80765).
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work, the essay is a proposition to think of the uses of the
ANT approach in the initial stages of ethnographic inquiry in
order to grasp how knowledge objects in circulation reshuffle agreed upon distinctions between „nature” and „society”.
Such objects are thus a reminder to move slowly in the vicinity of things and consider their agency more carefully6.
A collection of interviews and diary entries published under
the title of Entangled stories (Pascu, 2006) opens with an
interview in which the president of the Tara Haţegului Dinosaur Park, a prolific palaeontologist as well, paints an extremely coherent picture of the settlement of this novel institutional arrangement geared towards earth conservation.
The book gathers the memories of several participants who
collaborated in a project undertaken in a village from Hunedoara county Romania: Santamaria Orlea – European selfportrait. Nature and Culture. In the second interview two
geologists, whose activity was crucial in the formal settlement of the Geopark, insist on the fact that this area was
well fit to gain this novel geoconservational status. One of
them evidences this statement by recalling the visit of a
famous foreign geologist: „a glance was enough for him to
notice the potential for geodiversity of this area!”. These are
certainly expert authoritative statements about an on situ
world that is difficult to grasp for the untrained eyes. As I
was to learn from conversations with residents during a pre6. Parts of this essay were presented at the 8th Annual Conference
„The Material Culture (Re)Turn in Anthropology: Promises and Dead-ends” of the SASC (Romanian Society for Social and Cultural Antropology)
in September 2011; I would like to thank the organizer and the other
speakers for the inspiring experience of taking part in this panel, „Material time”; to the undergraduate students in anthropology from the
Sociology Department, University of Bucharest, with whom I first embarked in studying the Geopark ethnographically; to everyone from the
Palaeontology Laboratory at the University of Bucharest for introducing
me to their peculiar world of fossils and dinosaurs; to all residents of Tara
Hațegului who were very kind in sharing with me their own views and
experience of the area. You know who you are and to you I am grateful.
This paper is part of my doctoral thesis, supported through a University
of Bucharest grant (POS-DRU 80765).
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fieldwork visit, the Haţeg Island remained largely invisible
to them. At times it was a source of pride, as people drew
on what they had heard about the scientific importance of
the Haţeg Island. More often, it was a thriving resource for
cracking a joke about the peculiarities of the dwarfed dinosaurs. How to understand this gap between the material
qualities that were so visible and so obvious to particular
gazes, yet for the people living in the area the Haţeg Island
persisted to be an invisible and slightly risible concoction?
However much authority scientific statements carry, and
the hiatus between these modes of apprehension notwithstanding, would other kinds of questions be more useful to
understand the Haţeg Island? Could we also find ways in
which to think of what it does? What if we do not downplay
either of these allegedly dual sides, the expert one on the
one hand and the lay or local knowledge on the other, but
rather we seek to trace the connections between them?
The Haţeg Island came out in a variety of material forms.
Dwarfed dinosaurs, carnivorous plants and numerous species of butterflies, nests with dinosaur eggs, traditional villages and the town of Haţeg, the pioneering palaeontological researches of Baron Nopcsa during the late Austro-Hungarian Empire, natural history and social history, biodiversity and local traditions, Romanian universities and nonformal courses for primary school, tourism and natural
conservation policies, cultural policies and institutions for
managing sustainable development, the international network of Geoparks and UNESCO: these were some of the
defining or at least keywords in a brochure about the Tara
Haţegului Dinosaurs Geopark that I skimmed in the lobby of
the Educational Centre in a neighbouring village of Haţeg.
In the same room, there were several other publications
with colourful photographs and drawings (many dinosaurs!),
some of them promotional material of other geoparks from
the UNESCO network. A few steps away, one could find additional evidence that this was special place: layers of various colours of sand in a transparent glass beaker metonymically reproduced a geological stratification; on the
other side of the room, covered with a white sheet and
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guarded by two plastic dinosaurs placed over the sheet
there was a wooden box containing a dinosaurs eggs nest,
as it read from a yellow paper tag glued to the box; on the
walls of the room, several banners that depicted the interdisciplinary projects undertaken in the Geopark. The next
room exhibited 20 naïve drawings, perhaps done by kindergarten children: houses, sun, trees, clouds and birds, and
dinosaur. The beginning of an archive was underway, one in
which several forms of coexistence are possible: nature and
society, the world of development projects and that of dinosaurs in their palaeo-ecosystems, geological research and
tourism, scientific evidence and the creativity of children.
Can we imagine a mapping in which the relationships between these objects, the people and the scientific authoritative statements are seen as producing realities?
The presentation complicates the ready-made story about
the settlement of the Geopark7 with a few quasi-objects, objects whose intricate relations to people do more justice to
their agentive effect than these somehow polished accounts.
I foreground the materiality of the Haţeg Island, by referring
to the circulation of this knowledge object outside its usual
scientific boundaries. In fact, when addressed as movements
of materialised knowledge, such objects complicate and redefine the never permanently settled boundaries between
science and society as independent domains. Conservation
work carried out within the Geopark is grounded on the claim
that the area accommodates the 70 million years old Haţeg
Island. Former settings in the production of paleontological
knowledge, these places are subjected to conservational initiatives that transform them into treasures of the Earth. The
process can be understood as one that substitutes a particular understanding of landscape for one in which conservational management is crucial. The scope of the paper is to
look at how various inscriptions, that were present in-here
(“the givens”) during the several weeks of pre-fieldwork,
7. This is not to say that these accounts are less important, lest to
suggest they differ from a „reality” on the ground. On the contrary, they
help enable a reality that connects people and objects, as I suggested
in the beginning of the paper.
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turn the Island into a thing out-there, already under those
specific soils, in nature. This is unlike narrating a chronology
of the most important moments in the history of palaeontological knowledge production of the Haţeg Island and in the
area. In other words, the Haţeg Island is not approached as
a palaeontological object that had been buried deep into the
vast unknown, waiting for the proper brains, skills and technologies to unearth it.
Part of UNESCO’s initiatives of environmental protection
and conservation, a Geopark „is a unified area with geological heritage of international significance and where that heritage is being used to promote the sustainable development
of the local communities who live there”8. As compared to
other protected areas, Geoparks differ in their focus on the
conservation of sub-soils, the local management of protected areas and educational programs that expand the knowledge about and forge attachments to these local treasures
of international significance. Previously ignored in environmental protection initiatives, geodiversity values the abiotic
nature because it is the bearer of biotic nature (Gray, 2004).
In a bureaucratic idiom, Geoparks promote an integrated
approach to heritage conservation and sustainable use.
Understood as a shift in the government of the environment, the discourse and practices of geo-conservation can
be thought of as contributing to the emergence of a different administrative regime of sub-soils and lands, one that
creates a new object and extends protection to what is beneath the surface of the soil: these novel objects are turned
into repositories of the memory of Earth.
The mobilization of scientific knowledge about the subsoils makes possible other forms of representation, and the
official uses of this new knowledge can be equated with the
official recognition of the value of certain kinds of matter
dug out, similarly as Agrawal (2005) describes the changing
regimes of forests and timber. In the settlement of pro8. See also UNESCO’s definition of a geopark: http://www.unesco.
org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/geoparks/some-questions-about-geoparks/what-is-a-global-geopark/
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tected areas, the engagements of social actors with the
land(scape) are often times excluded because they are assumed to be inappropriate or illegal9.
However, before speeding to discuss the discourse and
practices of geoconservation, the focus of this article is on
apparently unimportant things that, as I suggest, are crucial to investigate how the environmental knowledges expand the arenas of their impact and how they emerge as
sites produced in the interaction of multiple expertises or
sciences (Fischer, 2007).

Objects, materiality and the circulation
of knowledge objects
In this preliminary mapping of the heterogeneous ethnographic material, I borrow John Law’s (2004) felicitous formulation of crafted forms of presence to describe the visualisation, objectification and engagement with the Haţeg
Island. Extending what is commonly taken as appropriate in
the understanding and deployment of method, Law’s „method assemblage” is a mode of attention to carrying out empirical investigation conscious of the fact that realities are
provisionally stable. Method assemblage makes us attentive
to the „the crafting, bundling, or gathering of relations in
three parts: (a) whatever is in-here or present (for instance a representation or an object); (b) whatever is absent but also manifest (it can be seen, is described, is
manifestly relevant to presence); and (c) whatever is absent but is Other because, while necessary to presence, it
is also hidden, repressed or uninteresting.”(Law, 2004, p.
144). According to Oppenheim, Law redefines this „triadic
arrangement of method assemblage as ‘the enactment of
presence, manifest absence, and absence as Otherness’:
the here, that elsewhere that is manifestly relevant to the
9. For comprehensive reviews of ethnographic studies on protected
areas, conservation and environmentalism see West, Igoe, and Brockington (2006), Little (1999), and Orlove & Brush (1996).
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here, and the relevant but invisible” (Oppenheim, 2007, p.
483). I will thereby refer to the forms in which the Haţeg
Island, which is taken to be out there as a natural object
with its corresponding unfolding epistemic object (KnorrCetina, 2001), could however be seen and described through
the objects present in-here. My interest in these apparently
unimportant things lies in the fact that they are manifestly
relevant in assembling the Geopark10.
In what follows, I would to think of how the material
forms in which the Haţeg Island came out, as media of objectification, and how they matter through the difference
they make in settling assemblages. The objects I discuss are
not reflective in a relatively passive sense. I do not take
them as mechanically representing or standing for paleontological knowledge from which (one) true significance is to be
derived. One of the important influences that STS (science,
technology, and society) inquiries have had on social theory
is the abandonment of its anti-fetishist reflexes. In turn, this
body of theory acknowledges that material reification or fetishisation is precisely what holds the social order in place
and allows it to move at the same time (Pels, Hetherington,
& Vandenberghe, 2002). From this perspective, objects are
licensed to index, mediate, embody and transmit knowledge
that crystallizes in certain ontological states (Jasanoff,
2004). Rather than analysing objects/things/artefacts as
mere reflection of social relations, these studies emphasise
their constitutive and instrumental character (Miller 1987).
The materials, objects and artefacts mobilized in the essay
are all related to ways of inscribing the Haţeg Island together with its attendant chronology and long extinct forms
of life. These objects simultaneously burst the limits of conceivable time and are a material proof of a particular understanding of time. They have bridging roles in the processes
of abstraction and specificity, a process Miller described as
objectification: „These two characteristics of the artefact its extreme visibility and its extreme invisibility - may also,
10. The bureaucratic knowledge practices that assemble the Geopark
are an important topic that I subsequently develop in the doctoral thesis.
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through their relationship, in large measure account for our
difficulty in appreciating the importance of material culture
in social relations” (Miller, 1987, p. 108).
Apart from calls to concept-exchange between science
studies and anthropology (Marcus & Fischer, 1986), pioneering ethnographic studies provided the cues to open the
black box of the hard sciences, however limited they were
to describing the worlds of scientists or environmentalists,
the „culture of no culture” (Traweek, 1988). Perhaps a crucial move in the direction of addressing the content of scientific practice was Bruno Latour’s call to bring anthropology back home from the tropics (1993). Drawing on the sociology of translation initially proposed by Callon (1986),
Latour’s generalized symmetry was an injunction to begin
empirical investigation from quasi-objects in order to account for the processes of purification through which these
are distributed between two separate (modern) realms: Nature and Society in the Modern Constitution (1993)11. In this
sense, the task of a symmetric, yet importantly non-relativist, anthropology is to consider the attribution of nonhuman
and human properties, taking both nature and society as
uncertain and disputable. The focus then turns to processes
of translation: displacements, transformations, negotiations
and adjustments are the stages through which the social
and the natural take form. For example, Callon (1986) describes the stages (problematization, enrolment, mobilization and dissidence) that were needed to align the interests
of several entities. These, in turn, were formed (took shape
and identity) and adjusted during action: scientists, scallops, fisherman and other scientific colleagues. During a
temporary alignment, some actors become the spokespersons of the other entities and action is delegated to nonhuman entities. Delegation underscores that „social structures and symbolic representations are not solid enough to
frame durable interactions and hold social reality in place;
wherever interactions have a temporal and spatial exten11. For a didactic formulation of Latour’s programme of sociology
as a discipline whose task is to trace associations, see Latour (2005)
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sion, it is caused by sharing human sociality with nonhumans” (Latour, 1996, p. 51).
Based on preliminary ethnographic material12, the essay
brings forward a possibility to relate to the materiality of a
knowledge object. In what follows, I present a brief genealogy of deep time together with the changes it brought about
in imagining the earth’s and human history and I also describe how scientific articles elicit life on the Haţeg Island
through rescaling actor-networks. The circulation of epistemic objects maps the translations into other inscriptions.
In the third section, I discuss the agentive effect of tourist
panels and informational signs in order to think of the scaling of this epistemic object. Possibly one of the useful imports of an ANT approach in anthropology is its attention to
scale formation and spatiality (Oppenheim, 2007, 2008).
Finally, through the means of an ethnographic vignette recounting an informal visit to a currently tourist site, I highlight the action at a distance of various inscriptions (Latour,
1987) in how they elicit the deep time of the Haţeg Island.
I restate the possibility of making sense of „scientific knowledge” so as to challenge the tacit approaches to the history
of science, the ones that focus on a progressive accumulation of (ever more accurate) knowledge. In turn, I take the
epistemic object Haţeg Island and look at the performativity
of various forms that materialize it, to document how a very
old and long extinct world is more present and apprehensible. How is it that we come to take the sub-soils as the
Earth’s treasures and we attend to conservation practices
that try to stop the Earth’s irreversible decay? I attend to
how the materials that make up the hațeg island mediate
the vast and abstract realm of the deep time, while the
agency of objects is a means to explore the possibility of
seeing and engaging with the Haţeg Island not as objectifying a world-for-human-consciousness, but rather as a contemporary assemblage of human/nonhuman collectives (Latour 1999). So I end by suggesting that in order to better
12. The essay mainly draws on prefieldwork undertaken during the
summer of 2011.
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understand conservation initiatives, like those of Geoparks,
it is instructive to trace the kinds of networks that make
such activities possible and ground conservation in particular Haţeg objects.

Deep Time and the emergence of the Haţeg Island
A concept developed by the Scottish geologist James Hutton
during the second part of the 18th century, deep time refers
to the geological time scale on which the history of the Earth
is measured and ordered. Recognising the difficulty to comprehend deep time, being so outside our ordinary experience, palaeontologist Stephen Jay Gould illustrates this impenetrable immensity with a striking metaphor: Consider
the earth’s history as the old measure of the English yard,
the distance from the king’s nose to the tip of his outstretched hand. One stroke of a nail file on his middle finger
erases human history (Gould, 1987, p. 2).
Geologists and palaeontologists consider lithic materials
to be the most reliable evidence for building up a picture not
only of the history of life itself but also of its environment
and the physical state of the earth’s surface (Rudwick 2008).
The key to opening the door to an observable past was the
„actualistic method”, according to which the observable present integrated history and causation in the transformation
of the earth. Through a „deliberate and conscious transposition of a powerful set of analogies and metaphors from human historiography into the world of nature”, nature was
endowed with its own history, a history that „could be reconstructed by treating rocks and fossils, mountains and
volcanoes, as nature’s documents and monuments, nature’s
coins and inscriptions, nature’s archives and annals” (Rudwick, 2008, p.558).
Any reconstruction based on fragmentary evidence is
ridden by a fundamental problem, namely that of having to
„make visible what is really invisible” in a manner plausible
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to viewers (Rudwick, 2008, p. 1). Thus the credibility of any
reconstruction is relative to particular historical shared conventions, forms of objectivity and agreed-upon knowledge13.
Representation in science is always more than a mirror of
Nature, being underpinned by certain assumptions held to
be true at the specific moment in which they are produced14.
Frequently called The World before the Deluge, most 19thcentury reconstructions of the Earth’s history featured biblical illustrations. These shaped the style and design of scenes
from deeper, pre-human time (M. Rudwick, 1989), turning
the eventful history of the earth into a story of a long and
complex sequence of Worlds before Adam. In 1822, geologist William Buckland reconstructed the first vanished ecosystem gathering together fossils discovered in the Kirkdale
cave, Yorkshire, UK. According to Martin Rudwick (2005),
this was the first conceptual time machine that made possible the extension of reliable human knowledge beyond the
limits of direct experience. From then on, the injunction of
French naturalist George Cuvier, to turn the goal of geology
into bursting the limits of time (Rudwick, 2005) was underway. Scenes from deep time circulating during the 19th Century, rarely, if at all, populate geological or palaeontological
scientific articles as forms of pictorial representation. They
are extremely rare in the visual repertoire of scholarly textuality about the Haţeg Island.
The conventional historical overview of the palaeontological research in the area traces its origins in baron Franz
13. This is not the say that the content of scientific knowledge is essentially social, as in the sociology of scientific knowledge (SSK) or in any
form of social constructivism. On the contrary, apart from being shaped
by the world in which the knowledge about the deep time participated,
it is important not to forget that this same knowledge also shaped that
world. For example, Trautman (1992) dicusses the implications that the
geological time scale had on the „ethnological time”, namely how this
revolution in conceiving a universal time transformed the classificatory
devices in the ethnological studies carried out during the 19th century.
14. In scientific practice, the production of an epistemic object goes
through several chains of representations and all this can be viewed as
a process of crafting resemblances of the represented object (Lynch and
Woolgar, 1988).
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Nopcsa’s accidental discoveries and his prodigious activity
in documenting species and formulating palaeontological
theory at the turn of 20th century (Grigorescu, 2005, 2010),
Weishampel and Jianu (2011). Baron Nopsca turned the
Haţeg Island into one of the earliest documented examples
of a fossil assemblage with putative insular dwarfs based on
the latest Cretaceous reptilian fauna of the Haţeg Basin
(Csiki & Benton, 2010). The lithic material he worked with
was accidentally found by his sister. She is said to run into
these rocks of unusual dimensions while strolling across the
aristocratic domain of the family15. After moving to Vienna,
he studied the peculiar bones and claimed that „the fauna
inhabited an island at the eastern margin of a palaeo-archipelago stretching across Tethyan Europe during most of the
Cretaceous, with the particularly small size of its dinosaurs
a direct consequence of their restrictive habitat.” (Nopcsa,
1914 cf. Csiki & Benton 2010).
The paleontologists’ interest in islands lies on the possibility to contribute to tracking and understanding evolutionary phenomena, ranging from speciation, survival of dwindling evolutionary lineages or, conversely, the extinction of
lineages restricted to over-shrunken habitats, often occurring at a fast pace (Benton and Csiki, 2010).Reconstructions
are based on the micro-vertebrate remains found at the
same site as the „bigger” fossils, „thus allowing a detailed
reconstruction of the local palaeo-environment” (Csiki &
Benton, 2010). The fauna represents a microcosm and their
study widens the crossover in applying modern ecologicalevolutionary models to ancient examples (Benton and Csiki,
2010). To borrow a telling metaphor: Islands are fascinating
natural laboratories of evolution. (Benton et all., 2010). The
stated scope of several more recent field campaigns were
„to achieve as complete as possible a reconstruction of this
latest Cretaceous island ecosystem and to better understand
its relationships with other contemporaneous ecosystems
15. The aristocratic property of the Nopcsa family were located in
the former Austro-Hungarian empire, to which Transylvania belonged
politically and administratively at that time. The domain covered an area
which today in divided between several villages in the Geopark.
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from Europe and abroad” (e.g., Csiki and Grigorescu, 2007).
The articles produce palaeobiological data on the Haţeg faunal assemblage and its environment, combining information
from different related disciplines, such as geotectonics, palaeogeography and bone histology. Various forms of material
evidence are brought forward to stabilize the idea of island
dwarfism: from measurements of relative limb lengths, to
evidence for shape change in the small-sized adults, as well
as bone histology data. This is can be understood as a network of inscription devices that stabilizes statements about
the Haţeg Island, and with each set of data the authority of
the statements increases (Latour & Woolgar, 1986).
Based on multiple cascades of other inscriptions (Latour
1999) carried out from the field to the laboratory and
through collaboration with other palaeontologists, the scientific articles draw together new resources on the Haţeg Island in order to reach novel scientific audiences, a movement that realigns the actor-networks thus stabilizing the
epistemic object (Latour, 1986). Being less confusing, these
inscriptions allow practitioners to talk more confidently
about their undertakings and also hold the networks together and increase the scale of mobilization of the Haţeg Island.
These media make the epistemic object mobile and extend
its network, aligning other scientists, their instruments and
research practices, as well as palaeo-artists and dinosaur
buffs. According to historian of science Lorraine Daston, scientific objects produce results, implications, and manipulations being exactly the sites where to investigate how they
„attain heightened scientific status” (2000, p. 10).

Maps and Tourist Panels
Tourist maps and panels are another way in which inscriptions render the Haţeg Island visible. The tourist posts come
out in several kinds, keeping an identity through a stylized
dark brown dinosaur depicted on lighter background. The
logo is engraved on most of the informational signs distrib-
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uted throughout the area. In marking the territory of the
Geopark, some of them present the entire region but also
focus on the sub-region to depict particular parts of in geopark with their sites of possible interest to tourists. At such
places, there are other posts installed that provide simplified paleontological data about the Haţeg Island. Coming
out in various degrees of sophistication, sometimes combin-

Photos 1 & 2: Tourist panels and informational signs
Photos taken by the author
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ing stratigraphic reproductions, richly coloured faunas and
palaeo-worlds, these informational posts directly address
anyone peering in front of them. As the inscriptions that
populate palaeontological knowledge production, these informational posts gather multiple kinds of knowledges. They
not only provide information, but also organise the ways in
which people can move around the area that has recently
been designated as „Geopark”.
Meeting places for facts and fictions, words and drawings, the panels are endowed with „optical consistency” (Latour, 1986). This quality of being optically consistent allows
them to describe something done at other places and at
other times that is (now) absent and also erased. In leaping
temporal distances, the concerted action of these inscriptions transforms the material presence of the past. Instead
of being intermittent, random and messy, the panels render
coherent inscriptions of the Haţeg Island which were previously transformed into a mobile, legible, and verifiable entity in the process of producing palaeontological knowledge.
„Natural objects” swap properties with things through acts
of delegation, so action shifts from one entity to another.
They articulate data in two dimensions based on cascades
of other inscriptions, a process of „accretion of immutable
mobiles” (Latour, 1986, 1999) that turns these posts into
instruments of knowing.
After action is delegated to these objects, they are a part
of the network through which long distance control is
achieved (Law, 1986). Created by trained palaeontologists
in Bucharest, who also have on situ and by foot experience
of the area, maps are nevertheless the objectifications of
the relationship between different points in the history of
the earth to explain the work of the time-machine. They
translate the past of the sites in an impersonal objective
manner, depicting bits and pieces of the Haţeg Island. To
the untrained observer they make possible an unimaginable
past. During conversations with geologists and palaeontologists, fixing posts and panels throughout the area came up
as an important topic and task in the management of the
area. Maps are informative because they provide tourists

65

with the means to navigate, as I was frequently told. More
importantly for this essay, the two-dimensional maps flatten the surfaces and translate the space, which is turned
mobile and available to be walked over and explored. Based
on cascades of other inscriptions, maps are flat projections
of the region, allowing us to leap temporal distances and
imagine life on the Haţeg Island. They are also circulating
technologies of representation that hold together the Geopark as a network of hybrids. Maps are drawn to be printed
on the panels from other visual and GIS data that had been
rendered visible through on situ work, being thus translated
into a yet another portable representation. Designing tourist maps and panels is an exercise at simplification and legibility, grounding authoritative representations (Scott, 1998).
If the formation of elements of a natural order is in fact an
actor-network comprising a multiplicity of materials, people, inscriptions and actions as the previous section suggested, then maps can be considered both a repository of
memory and one of forgetting. Only some of the work is
rendered, while another is made invisible.

Touching the bottom of the Tethys Ocean
To this point, I have considered mainly the „in-here” and the
„out-there” generated in the multifarious relations between
human and non-human actors in the Haţeg Island assemblage. In this section, the relations between in-here and
out-there are considered by providing an example of how
time is set in stone, rendering part of the practical work invisible (othering it in Law’s formulation). This section describes a guided tour at a tourist trail located within the
Geopark in order to bring to surface the ramifications of the
knowledge object through which it achieves cognitive standing. In the company of a former geography student accustomed with the area through several years of summer professional practice, I saw the The Volcanoes Road which had
been arranged shortly before I started fieldwork.
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„Right here, there are continental deposits”, Radu16 the
geographer said. „You could tell this type of rock by the fact
that vegetation cannot fix in it. These surfaces change
shape if stepped over”, he carried on while making a demonstration of what he was saying. „At times, and especially
after a heavy rain that washes these surfaces, it suffices to
walk around and you can surely find fossils”, he quipped. In
a slow pace, we then ascended to the middle of the sundrenched bad-lands, as goshawks soar the skies at times.
Stopping by a panel, Radu resumed his explanation: „What
you see here is the bottom of the Tethys Ocean!”, pointing
to the coloured drawings on the panel. „It’s the flora and
fauna of those very old times! This is what Haţeg looked like
over 65 million years ago. The Late Cretaceous to be precise.”. Then Radu lifted a rock placed near a prop of the
panel and pointed to a curve-shaped bump, „from these
bio-glyphs one can infer about the worms that inhabited the
alien bottoms… or, more exactly, they are traces of worms
left through crawling.” By the panel, there were several
light-brown stones of various shapes and dimensions, but
not bigger than a handful. Boasting kindly, Radu added „I
started to collect all these rocks, they’re very useful to present to people, so I just leave them down here by this post”.
I listened to Radu as he was explaining. I followed his
shifts of pointing to the stones, to the ground and to the
panel. Curiously moving the finger tips over the surface of
the lithic materials, I could see and compare different kinds
of rocks, the hard ones and those fine-grained, and I
touched the trails paleontological worms made while crawling over a piece of rock that is said to be over 65 million
years old. The rocks made the island visible and tactile performing the deep past of the place in Radu’s explanation.
The Haţeg Island is thus objectified in a direct haptic experience, joining sight, touch and even taste sometimes in the
process of acknowledging the Haţeg Island. Another actornetwork made my engagement with the Haţeg Island possible. The concerted action of humans and non-humans me16. The name is changed to protect the informant’s identity
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Photos 3 & 4: Informational panel and the worm trace engraved in stone
Photos taken by Ioana Vorochevici (3) and Florin Visan (4)

diate apprehension, suggestion that acknowledgement is
not simply a question of transfer of information from transmitter to receiver.

Crafting forms of presence in ethnographic research
Trying to sketch the role material agencies play in settling a
protected area, this article pointed out the importance of
making sense of materiality when projects of knowledge
translation and circulation are critical to social transformation. This process of tracing how knowledge objects are ma-
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terially translated and become performative outside their
strictly scientific worlds denotes that scientific objects are
changeable, yet stable. Of course, there are differences in
focus between the forms the Haţeg Island takes. There are
more than one, but less than many, somehow similar to how
Annemarie Mol (2002) describes the multiplicity of atherosclerosis in a Dutch hospital. Giving particular attention to
things encourages an understanding of social orders as being made with the aid of heterogeneous resources and not as
self-generating entities. In tracing several allegedly insignificant objects like maps, sign posts and information signs
spread across the Tara Haţegului Dinosaurs Geopark, an entity with elusive contours, I underscored the importance of
mapping how things matter in assembling a protected area
of geo-conservation. Emphasizing that knowing is not a mechanical cognitive activity, one in which a curious observer
looks at nature to figure out an extinct world from the deep
past, the Haţeg Island can be understood as the mobilization
of various forms inscriptions. During pre-fieldwork, I encountered several objects that mediated a conceivable the
pre-human history of the island. What might be termed an
initial otherness was transformed into something more familiar by bringing about and making visible the actor-networks, so that knowing the deep past is addressed as being
relational and distributed amongst humans and non-humans.
The aim of the essay was not to demonstrate or infirm
the validity of an epistemic object as an endless realistconstructivist debate would look like17. In Bruno Latour telling objection, it is this exact realist-constructivist fight that
forces us to expect a better answer on the absolute existence and reality of a scientific fact (Latour, 2000, p. 264).
Such an approach impoverishes a non-modern engagement
with the materiality of knowledge practices that stabilize
objects in the Middle Kingdom of hybrids (Latour, 1993). On
the contrary, addressing the agency of forms of representa17. Striving to give such an answer rather downplays the agency of
humans because nature would be taken as being made out of ahistorical
objects, and does not use the nonhumans as it would discuss a consensus being reached by human and social factors only (Latour, 2000:265)
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tion emphasizes the variety of material formats and communicative practices instead of an underlying mental process producing knowledge. The things considered in this
essay, from scientific articles, lithic materials, maps, tourist
panels to informational signs, are analysed as communicational devices that become materially significant because
they mediate social relations18.
The article looked at the possibility to explore a knowledge object through mapping the mobilization of various
inscriptions that license the Haţeg Island and its attendant
deep time to be presented at once. The various forms of this
object inscribe a particular chronology of the area, recreating very old worlds that are long extinct. This very Island is
somewhat more present as it incorporates time and contributes to narratives of natural history that stretch into the
histories of the area, complicating the agreed upon narrative of Tara Haţegului as the „cradle of the Romanian civilization”. The mediations stabilize the epistemic object
through novel spatializations. Thus, the contemporary traces of life from deep time act through a beguiling combination of hybrids: accreted ensembles of various histories,
knowledges, narratives, times and materials. How is the
Cretaceous old Haţeg Island aligned with local narratives?
What objects come into play to make up a sufficiently open
and elusive entity that accommodates various histories? In
assembling the Geopark, what are the broader effects the
circulation of this object has?
Paralleling some of the knowledge practices in assembling
the Geopark, this essay is an account of method assemblage
that explored how a more inclusive understanding of method
produces reality in ethnographic practice (Law, 2004). A vantage point of this perspective is that it eschews a dualist
separation between minds that acknowledge the existence of
the Haţeg Island, as a scientific fact, and those that find it
imperceptible and/or false. Things encountered can be taken
18. For an interesting similar point made about standards and classification infrastructure, see Bowker & Leigh Star (1999) and Lynch &
Jordan (2000)
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at their material and relational value by tracing their associations. In addition, human actors are not relegated to various
forms of ignorance as in standard accounts of the public understanding of science. It is a method assemblage similar to
that reported by Knorr-Cetina (2001) in her study of epistemic practices of physicists and biologists: they deployed
relational resources in order to carry out their (creative and
yet routine) work. With this conviction, I deployed the „method assemblage” in order to articulate an elusive ethnographic object, geo-conservation. The thrust of this mapping is
that it recognizes the multiplicity of epistemic objects, the
making of objects and experience at the same time.
The actor-networks described in this article are telling
for how approaching knowledge objects in circulation raise
questions about the process of fabrication of various scales
in the settlement of the Geopark. Addressing action as accomplished in the movements of hybrids might provide firm
foundations to discuss the practical means of achieving
power, without needing to separate the world of human
from that of non-humans prior to staring the ethnographic
inquiry. So a reminder to any discussion of institutional arrangements for the management of protected areas is that
even laws of nature are always made sense of in a materially-bound and relational manner.
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04.
FEMALE CONSUMERS AND
THEIR IDENTIFICATION WITH GENDER
WHILE PERFORMING DAILY SHOPPING
FOR THE FAMILY
Polona Sitar
University of Ljubljana

„Women are fascinatingly wilful sex. Every woman is a rebel,
and usually in wild revolt against herself.”
Wilde 1986: 117

Introduction
Contemporary studies interpret consumption as a cultural
process, which creates the identity of consumers, who are
no longer understood simply as passive recipients, manipulated by the advertising industry, but are seen as active
creators of new meaning and practices. As Miller (1987: 214)
notes, it is necessary to examine the individual from the
social perspective with regard to the fact that modern culture
is complex. Besides, we must ensure that the survey results
are used to verify the theory and not that the theory becomes
domineering and fieldwork only serves it to confirm and illustrate its already-written stories (Wilk 2002: 240). The aim
of this article is to improve the understanding of the consumer practices in the contemporary consumption by which
we construct the understanding of the practises.
Nowadays, the assertion that gender is a social construct
prevails. The term „doing gender” denotes that it has to be
continuously re-defined through a variety of acts, also through
consumption practices. This article critically examines the
influence of gender on the performance of consumption
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practices through the case of female consumers and identification with their gender while performing daily shopping for
the family.
The method of my research was participation with observation in the three biggest Slovenian shopping centres, including profound interviews with female consumers with
whom I repeatedly went shopping. We were also spending
free time together while cooking and doing housework, which
gave me a better understanding of their behaviour inside the
family sphere. For help and guidance, I used Miller’s book
Capitalism: An Ethnographic Approach (1997), who carried
out an ethnographic research on the island of Trinidad, where
four key elements of the anthropological study of consumption are stated. You have to be present among people you
are studying, you must be able to notice what people actually do, not just what they say they do. The third commitment
is long-term research that enables people to return to their
daily lives, when they do not play a performance for the
ethnographer anymore, so you can refine his act of observation that is critical to the credibility of anthropological learning outside the context of the natural sciences. The last
element is a comprehensive research analysis that addresses the behaviour within the larger framework of human life
and also includes a theoretical construction of what is not
observed, but presumably could be. I had to listen to the
words of my female informants, their tone and speed of
pronunciation. I tried to be especially attentive to what they
do not say, and read between the lines. All this is hidden in
the observation of their practices while shopping.
As I have noticed during my anthropological fieldwork in
shopping centres, very few families shop as a family unit.
That is why I decided my subject of research will be women
who are mothers and housewives, because I realised they
are most often doing shopping for the family while buying
for their family members and household. I will also indicate
the problematic nature of the notion of „family shopping”,
because I think we should be careful while using the terms:
„family shopping” and „shopping for the family”, since they
have completely different meanings. Shopping centres are
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intentionally presenting themselves as the spaces of „family
shopping”.
All this is a part of the successful market strategy because
shopping centres are nowadays marketed as any other product. Overall, that kind of analysing can provide useful insights
into the role of consumption, which – as this article argues –
has in the past contributed to women’s emancipation and today
serves mostly for the construction of their identity as mothers
and housekeepers as they are shopping for the family.

Sexual identity as a social construct
A man can define himself as an individual only according to
a woman, who is „Other”, says Beauvoir in her book Second
Sex (2000). As she argues, woman is not born, but rather
developed, because her femininity is not defined by biology.
Mead (1962) named „gender” a temperament which she
defined as social, psychological and behavioural part of masculinity or femininity, which she separated from the biological „sex”. We can agree with Butler (1993: 5), who says that
if gender is composed of social meanings, than biological sex
does not arise from the social meanings, but is replaced by
social meanings that it uptakes.
The argument that gender is a social construct and that
it varies in different cultures predominates in contemporary
cultural anthropology (Worthman 1995). Everything that surrounds gender, is socially constructed because, as Mead
found out in her book Growing up in Samoa (1954), adolescence is also a social product, together with virginity, which
is nothing else than a social category.
For constructivists gender is an identity that is constantly re-produced through linguistic exchange and social practice. Castells (1997) writes about identities in the plural, since
the state and other social agencies require us to put our
individuality into categories, such as mother and wife (Cohen
1994: 12). My informants were women who had more identities, such as identity of housewife, mother and wife.
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Researches about gender are nowadays exploring the subjective definitions of femininity and masculinity in relations
to symbols and norms that deploy and maintain that division
(Cerulo 1997: 387). They say that socially defined femininity and masculinity create human activity. The term ‘doing
gender’ has been established, which denotes that gender can
be created with cultural practices. What we understand as
natural and cultural is the result of our work (Haraway 1991).
Hall and du Gay (1996: 2) say we need „the theory of
discursive practice” which enables us to see the subject with
another paradigm. Identities are a part of representations
and are constructed through differences. They are emerging
through the discursive narration about themselves in relation
to socially significant others and express themselves through
relationships with people, places and material goods (Miller
et. al. 1998a: 24). In this article I will try to understand, on
the basis of studying consumer practices, the way in which
identity narration of individuals is constructed.
Western culture is subjected to a double split of body and
mind, man and woman, homosexual and heterosexual (Nanda 1999: 149). This duality is today criticized as mistaken
because, as stated by Butler (1990), it naturalises biological
differences and many critics point out that we need to include
also „non-Western” views on biological and social gender
(Marcos 2006; Manderson in Jolly 1997; Jacobs et al. 1997).
As noted by Nanda (1999: 149), the masculine and the
feminine is dynamic identity, which changes over time, depending on the situation, as well as it changes the identity
of social and biological sex. Gender should therefore be constantly re-defined through a variety of actions (such as identity), which is done, as I will try to show in this article, also
through consumption practices.
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Production of femininity through the systematic
production of truth in society
„Free election of masters does not abolish
the masters of the slaves.”
Marcuse 1964: 7.

In his prison writings, Gramsci (in Buttigieg 2007) noted that
the government does not act by coercion but also to gain
consensus, which he called „cultural hegemony”. It serves as
a way of maintaining the country in a capitalist society. Hegemony means domination of the dominant national culture
on the subordinate. The process sounds mechanical, since it
assumes that the dominant group enforces a certain way of
life and manipulation of the subordinate. As Lears (2002:
325) warns, we must understand this concept within the
historical and intellectual context. Subordinate groups may
participate in the establishment of the „symbolic universe”
and are not passive recipients of cultural patterns. But when
this ‚space’ becomes dominant, it serves to the interest of
one group better than to that of the other (ibid.).
I think that Gramsci’s concept of „cultural hegemony” is
nowadays relevant enough for explaining the situation of
women in contemporary society. Political and economic power in democratic societies must acquire a cultural consensus
that is grounded in „cultural hegemony”. However, since no
consensus today is constant, hegemony is never complete,
because it is always challenged and threatened. Popular culture and media play a key role in this because they have
access to the control of meanings in society. As Lears (2002:
325) says, those who shape value and behaviour in the society, also have the power to control it.19 Foucault (1991),
19. As O’Barr (1994: 4) warns, ads at the level of ‚secondary discourse’, which refers to the idea of society and culture, depict social
relations of women towards men. An example of this is an advertisement
when man invites a woman to a dinner and she comes properly dressed
in order to confirm his expectations. As Luthar (2006: 100) says, popular
culture is a place of political and ideological conflicts, since the staging of
popular values, which stage relationship between the sexes, and create
hegemonic femininity, links personal with political.
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who analyzed operation of power, assumed that one needs
to convince people that one has legitimate power and one
manages to do this with the production of truth. He associated operation of power with knowledge, because only when
the knowledge is established as natural, can it act as power.
Today hegemony works in a way that naturalises what is
historical, such as the discourse that women are irrational
and gentle, and places this into their nature by means of
representations. Representation is, according to Hall (2007),
constitutive for events and people that it represents. That is
why women and mothers understand themselves through
the prevailing discourses in society that create their identity.20
The way in which we talk about someone, conditions his
treatment. There is something in the process of naturalisation
that has been historically produced such as the position of
women in society, placed into their nature. Representations
are the basis for the political handling of people and their
self-image because they have cultural and political power.21
My informants described „feminine” with characteristics
such as: greater insight, gentler nature, greater care for others. It is just a category, created by the discourses and social
practices. Women perceive themselves through the dominant
discourses in society that create their identity. Each practice
is therefore possible only within the ideology that is a part of
a common culture in society. Ideology must be seen as the
mystification which naturalises itself. By representing reality,
it also creates it. Subordination of women to men is a
20. According to Burr (1998) we not only describe, but also construct
by discourse. For her, every identity is a result of interplay between
different threads (such as gender, class etc.) and every thread is composed
of discourses and the identity is the final product of these individual parts.
But for every part of the identity, a limited number of discourses is on
disposal. In Burr’s opinion it is crucial that identities are not the result of
chance, because they are socially constructed by discourses.
21. According to Pollock (1998: 78) femininity is not a natural state
but a historically variable ideological construct, produced from and for
other social group, which derives its identity and predominance in the
production of this fantastic ‚Other’. Therefore ‚feminine’ does not exist,
nor does the state of womanhood, which is only a category, created by
the sexual scientific discourses and social practices (Haraway 2004: 14)
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common habit, so the deviation from it seems unnatural (Mill
2005: 20). Naturalisation is the key element of ideology, because it shows the existing relations as inevitable and natural.

The emancipation of women through the sphere
of consumption
Wasn’t this an astonishing creation? It was revolutionizing
the market, it was transforming Paris, for it was based
on the flesh and blood of Woman.
Zola 2008: 75.

Department stores in the modern period played an important
role of women’s emancipation because they enabled women’s
independence, socialization, education, financial control and
daydreaming (Nava 1997: 66, 69). They were also the first
public spaces that women could occupy independently (Fiske
2000: 311), so they were the first spaces of female emancipation (Fiske 1998: 61–4). There women could be public,
strong and free, which enabled them an intellectual engagement in the public sphere. In the modern period, women were
producers of the taste of the new middle class, because they
were the first who were introduced with new fashion and they
decided whether they will adopt it (Nava 1997: 66). Despite
the feminisation of the masses, women in mass culture were
underestimated because they were known for being greedy,
irrational consumers and big spenders. In Paris they had a
kind of male companions who accompanied and bridled them
while purchasing (Lury 1996: 128).
Campbell (1997:169) says that men shop quickly and
effectively, because they perceive shopping as meeting the
„needs” and are not too interested in saving money. But on
the other hand, women are comparing goods constantly and
are searching for higher quality for the same price. We can
ask ourselves whether we are nowadays witnessing an inversion, when in practice men are irrational buyers and women
„rational”, as opposed to modern period when they have been
defined as „irrational” consumers and men rational?
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When talking about the emancipation of women in the
sphere of consumption, we cannot ignore the fact that they
had to pay for their freedom. Corrigan (1998: 61–4) states that
department store liberated woman and at the same time enslaved her. Together with display windows dolls emerged that
represented a model for the standardisation of women’s bodies – as a pre-made suit requires a ready-made body. According to Bartky (2006: 220–1), the change in modern industrial
society and women’s reluctance towards patriarch undermined
old forms of domination; but new types of dominations have
emerged. Women are no longer expected only to perform
household work and the maternal role. Normative femininity
is currently making use of the body and its appearance, which
is consistent with the modern need for female labour force,
with the cult of youth, and with the late capitalism, the existence of which must maintain a high level of consumption.
In the modern period, the sphere of consumption was
critical for women’s emancipation. Now we will examine how
shopping today is connected with women as mothers and
housewives and try to understand how they understand their
position inside the family sphere.

Observation and analysis of daily consumption
practices through the case of mothers
as the main active factor in the family
There has not been a lot of theorizing about consumer practices. The most important theorists who have dealt with theorizing about practices are Bourdieu (1997, 1998, 2002a,
2002b), Giddens (1986), Warde (2005), Miller (1999) and
Certeau (1988), who perceive them as a strategy. Cultural
practices of consumer centres are the key areas of fighting
on an economical and ideological level. While shopping, „the
weak” performs their tricks and oppose to the strategic interest of „the strong” (Fiske 2000: 307).
As Warde (2005: 144) says, a specific model of product
suits a specific personality or lifestyle which is a result of
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quarrelling and social struggles that take place within the
everyday consumer practices. Mothers are trying to follow
to the following principle: „Buy what you need, not what your
eyes tell you to.” My informants feel sorry for people who are
buying out of disappointment, to comfort themselves with
shopping and buying unnecessary things that only get in the
way their home and they do not wish to be similar to such
shoppers. I can agree with Douglas (1997) who says that
consumers do not know what they want, but they know what
they do not want, so the creation of their identity of women
as consumers is formed on the basis of what kind of home
they do not wish to have. Consumption is a competitive fight
for the definition of what someone is not.
Mothers are buying in a rational way. First they look at
the prices and compare them with each other. When one of
the mothers was deciding between body lotions and compared the quality and price, the brand was not important. In
the end, she decided for the body cream, which is suitable
for all skin types and it was the only one on discount. This
had made her decision easier. She put the price of the product first and not the qualities of it, such as younger look,
more beautiful skin. As a good mother, who takes care for
the family money in a rational way, she does not put herself
in the first place. Saving money played a major role. Mothers
perceive shopping for the family as challenging work that
requires attention, subtleness and caution. Women are not
irrational consumers, because, as Douglas (1997: 23) says,
choices are an act of persuasion, buying weapons, and demonstrating loyalty.
Mothers are buying in a practical way and to make stock,
but as responsible mothers, they also care for the quality of
the product. Inscriptions about low prices and products on
sale play an important role in the moment of buying. Mothers say that commercials do not persuade them, but their
wallet does. They would buy a product which contains bigger
packing for the same price, or buy two for the price of one.
If I sum up everything in one sentence, in practice, it is not
a question of spending, but saving while shopping. Miller
(1997, 1999) also came to the same conclusion because he
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thinks that any spending is, in practice, experienced as a
form of saving.
When the mother asked the saleswoman to help her find
the appropriate size of pants for her daughter, she showed
the torn and inventoried blue jeans. The mother immediately said that her daughter will not wear that kind of pair of
jeans. This shows the control that a mother carries out
through consumption practices. Douglas (1997) says that
shopping also demonstrates power, loyalty and duty, that is
why it gives women so much fun and, for the same reason,
men rather leave this occupation to women. Suddenly, she
saw little slippers and started laughing. She loved them immensely. They reminded her of times when her children were
still young. At that moment, when she was holding them in
her hand, she longed for more children. Then she looked at
several small jackets and valued at which age her child would
wore one, which argues in favour of the fact that maternal
identity is indisputably linked to the objects in the sphere of
consumption and is reflected also by their choice.
Children can also help their mother when she cannot decide which product to buy. When she stood in front of a shelf
of juices, she could not decide which flavour to take. Since
her son suggested lemon, she seemed to welcome this proposal, because she considered that it is time for a change.
Inside a choice between the known and yet unknown products, the question of innovation and change is also present.
However, mother did not always take into account the opinion of her son. When deciding between toothbrushes, she
took those that were packaged and yielded a double look of
commonness. Her son otherwise expressed a desire to have
the one that has the image of a frog on the handle, but mum
just laughed. She takes into account the opinion of her children, but only when she is really in doubt.
Without a doubt, the negotiations and systematic comparisons, which take place in the consumer practice, are hard
and responsible work, but you can also see pleasure being
present in their smile when they realise that they saved a
few cents This feeling of pleasure is all the time accompanied
by anxiety in decision making and responsibility which
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requires constant thinking and it is always well weighted.
Sometimes she just cannot deicide, so then she chooses a
product which falls under the rubric: „We have chosen for
you” where you can find products on discount in a basket.
Mothers are constantly making compromises between low
cost on one hand and loyalty to the known product on the
other. When she was deciding between the powders, mother
first took brand X in her hand, which she is loyal to, but later
she saw another powder on discount, so she replaced it because she realised that she saves five Euros for a given quantity. In this case, she raised the price of the product above
the loyalty to the known product. Nevertheless, for certain
products, she puts quality before the price.
While talking about their own comprehension of consumer practices, mothers are proud to emphasize their rationality and autonomy. We can think that exactly this rationality
which became a part of their maternal identity, limits their
selection. Their maternal identity is constructed through consumption practices where they are building their identity as
rational, speculative and careful consumers.
To answer the question why that kind of practices are
prevailing by mothers, which include rationality, opportunism,
and care for the family, we must turn to Bourdieu’s concept
of „habitus” (1997, 1998, 2002a, 2002b), which assumes
that social knowledge is embodied through „habitus” in practices and is inscribed into the body, because everything we
know, we learn through practices and that behaviour and
skills are passed on. Although the majority of behaviour does
not raise awareness, it enters the body in the form of body
postures and gestures. My informants do not ask themselves,
while standing in front of the shelf before the act of buying,
what does it mean to practice rational behaviour and how to
act as a good mother, but, however, they act in a rational
way, compare products according to the price and quantity
and choose in a sovereign way while thinking about their
family members. As Bourdieu (1998: 75–6) says, people are
not stupid and they do not act without a reason, which does
not mean that they are rational and act in a right way, but
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certainly they have a reason for their behaviour. You can act
in a rational way without being intentionally rational.
Douglas (1997: 19, 27) presented four types of life-style:
individualistic, hierarchical, egalitarian and isolated.22 The
study of daily consumption practices in the case of mothers
as the main active factor in the family has shown that the
hierarchical type of practices is prevailing; Douglas describes
this type as one that maintains family and friendship network
as it follows the old traditions and institutions. It is traditional and includes male and female division of labour. This
hierarchical type is maintained through a process that is consistent with their lifestyle, which requires the construction of
efficient and caring mother identity that my informants build
up also through consumption practices.

Women as housewives in the sphere of consumerism
Besides maternal, one of the key female identities of my
informants is the identity of a housewife which is also constructed through the process of consumption. Oakley (1974)
says that shopping is conditioned with gender, because it is
usually understood as a woman activity and as a result of
the subordinate role played by women as housekeepers. My
informants defined housework as a care for the family: „I
know that I’m working for myself, my family. By that I’m
showing them that I love them, because I care in what kind
of environment and how we are living”. Carsten in HughJones (1995: 3) says that the house is the extension of self,
as the body and the house are highly intertwined with each
other and have important implications on the way of thinking,
which is used for understanding and experiencing the world.
22. Individualistic type occupies competition, openness, it is artistic
and includes also risky styles of entertainment. Egalitarian type rejects
authority and prefers simplicity, honesty, spiritual values and intimate
friendship. Isolated type is eclectic and unpredictable lifestyle of isolate
people, who are not interested in that it is required to return gifts, and
for competition because they are free and unburdened (Douglas 1997:
19, 27).
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A good housewife is, in my informant’s opinion, a nice,
hospitable person who has a tidy neighbourhood, a clean
house and beautiful flowers. They pointed out that there is
an order ruling in their house. According to Forty (1986),
domestic work is nowadays connected with aesthetics, as its
standard of valuating is established according to style, harmony and atmosphere. According to my informants, a good
housewife bakes, cooks and enjoys doing that. She is creative and makes a lot of things on her own to save money
by using what she has at home and doesn’t throw anything
away. Within the cooking for the family, she adjusts to the
taste of the other family members to please them, since they
are the main cause of cooking, what Miller (1998b) associates with familial moral economy. Eliade (1992) says that
eating is not just a psychological act, but also serves as a
renewal of community. Food is inextricably bound up with
social relations and relations of power, inclusion and exclusion (Caplan 1997: 3), because through it, the status and
identity of the individual is demonstrated (Hawkes 2002).
Informants told me that they perceive their shopping for
the household as a „woman thing”. Food, clothing and household things fall under »woman shopping« and technical stuff
under male. Douglas (2001: 263) warns that we should understand consumer choices as moral judgments about everything, even about the understanding of the definition of
woman and man. Instead of the term „domestic work”, my
informants used „my work” or „my stuff” which leads us to
think that this has become a part of their identity. In households, where both partners are working full-time, the pressure on men to contribute by working in the household is
bigger, but their participation is still negligible (Warde and
Martens 2000: 99). The reason for that can be found in the
identification, because male identity is less connected with
the housework. My informants find excuses for them by saying: „But he works in the afternoon around the house and
has his work”.
Changes in the household are connected with „feelings”
and „aesthetics” as in the middle of the 20th century, domestic work has become not only a service but also an
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expression of love and warmth (Lury 1996: 127). Also Miller
(1999: 18) finds out that women’s shopping is in the first
place an act of love. Shopping is the form in which love is
manifested and reproduced and, as Parker (1995) says,
walks hand in hand with a sense of obligation and responsibility for others. Housekeeping also includes emotional, sexual, reproductive and symbolic work, which is carried out by
women in their own way and according to their personal
identity, which we can call „making their femininity” (Delphy
and Leonard in Lury 1996: 121). We can agree with Fiske
(2000: 312), who says that capitalism that has evolved
through the 19th century produced the first nuclear family
as the fundamental unit and also the special role of women.
They became home managers of economic and emotional
resources. The development of women as delicate, emotional and romantic gender was therefore a direct product of
capitalist economy of the 19th century.

„Shopping for the family” vs. „Family shopping”
Since family is only a category, a verbal construct, it is, according to Bourdieu (1998: 65–6), necessary to ask people
about their representations of the family to understand this
notion. My informants say that the family consists of a father,
a mother and their children. For them, single mothers with
their children do not form a „real family”. For Bourdieu (1998:
69–70) family operates as a field with its physical, economic and symbolic power relations and plays crucial role in
maintaining social order through social and biological reproduction. In it, the structure of social places and relations are
being reproduced, where a male dominance is ruling, which
leads the family to the logic of the unified „body”.
My informants said that they are doing „shopping for the
family” when they are buying for their family members and
household. Usually they shop alone on their way home from
work, sometimes with children. On the other hand they see
„family shopping” as a common shopping which involves all
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members of the family and they see it as a privilege, because
it happens rarely since it requires free time of all family
members. During this occasion, which usually occurs during
weekends, consumers spend leisure time in the shopping
centre, they go to the cinema or eat lunch, but they seldom
do household purchases.
As I noticed during my fieldwork in shopping centres, very
few families shop as a family unit. According to my informants, the woman cooks in the household, so she knows
best what to buy. Shopping centre appears as a domestic
place, nice looking and, above all, safe. It creates this image
by emphasizing family values. Shopping centres are intentionally presenting themselves as the spaces of „family shopping”, although most of their consumers seldom shop as a
family unit (Miller 1998a: 112).23
All this is a part of the successful market strategy because
shopping centres are nowadays marketed as any other product. This notion is exploited for ideological purposes, since
most shopping malls present themselves as a ‘family environment.’ The concept of family is used for marketing strategy (Miller et. al. 1998a). Shopping centres are trying to
create a ‘family feeling’ which means dedication, generosity
and solidarity (Bourdieu 1998: 68). That is why I think we
should be careful while using the terms: ‘family shopping’
and ‘shopping for the family’ since they have completely different meanings.

23. Dowling (in Lury 1996: 130) discovered that during the period
from 1945 until 1960 the creation of family space in the shopping centre appeared and it was welcoming the entire family. Some centres have
had specific strategies to promote family atmosphere which included newspapers containing information regarding the private lives of employees, corporate events and specific instructions on how to behave with the
customers. The emphasis was on creating a domestic relationship with
consumers. Sellers had to treat consumers as invited guests and had to
pay attention to their own health and pleasant appearance. Also, on the
entrance into one of the shopping centres, I have noticed photos of all
employees of the store, with their names, surnames and the function
that they were performing.
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Conclusion
The aim of this article was to improve the understanding of
the consumer practices in the contemporary consumption by
which we construct the understanding of the practises. It has
critically examined the influence of gender on the performance of consumption practices through the case of female
consumers and identification with their gender while performing daily shopping for the family. First, I showed that sexual
identity is a social construct, because gender, like identity,
has to be constantly re-defined through a variety of acts.
Consumption practices play an important role, because
they construct gender identity. I have shown that femininity
is only a product within the systematic production of truth
in society, which is not a natural state. Women and mothers
perceive themselves through the dominant discourses in society that create their identity. Every practice is possible only
within the ideology, conditioned by common culture which
naturalises men’s and women’s roles. The way we speak
about someone conditions the way we treat him.
The article showed that the sphere of consumption and
household marks a key role of women as mothers. In the
chapter on the study of consumption practices, in the case
of mother as the major actors in the family, I found out that
the hierarchical type of practices is dominant (Douglas 1997),
which is traditional and includes male and female division
labour. It is maintained through a process of upbringing that
is consistent with their lifestyle. Mothers construct their lifestyle through consumption practices.
Typical combinations of practices, which are for mothers
challenging work, that requires attention, subtleness and caution, include making compromises between low cost on one
hand and loyalty to the known product on the other. Within
the range of known and yet unknown products, a question of
innovation and change is also present. The feeling of pleasure, obtained through saving, is accompanied by anxiety
upon the responsibility of making a decision. Rationality that
guides mothers while shopping has become a part of their
identity and restricts their range of selection of products.
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In the chapter on housework, I found out that it is still
largely carried out by women because it has become a part
of their identity which is not consistent with the male. The
reason for that can be found, as Lury (1996: 127) says, in
the „emotions” and „aesthetization”, because in the middle
of the 20th century domestic work became not only a service,
but also an expression of love and warmth. Delphy and Leonard (in Lury 1996: 121) state, that the household includes
emotional, sexual, and symbolic work, which is done by
women in their own way and according to their personal
identity. That can be called ‘making their femininity’.
I realized that we should be very careful while using notions „family shopping” and „shopping for the family”, since
they have completely different meanings which tend to get
confused. „Family shopping” is a rare phenomenon in practice, because the whole family, which includes the wife, the
husband and children, very rarely shops together. Shopping
centres are intentionally presenting themselves as the spaces of „family shopping”, because shopping centres are nowadays marketed as any other product.
Department stores in the modern period played an important role of women’s emancipation because they enabled
women’s independence, socialization, education and financial
control. They were also first public spaces that women could
occupy independently. In there women could be public,
strong and free, which enabled them intellectual engagement
in the public sphere.
While studying consumption practices which are currently carried out by mothers within the family, I can conclude
that consumption today is used primarily for the construction
of their identity as mothers and housewives while shopping
„for the family”. My realisation is based on ethnographic work,
which reveals quite conservative views on gender and family. This only applies to the group of women I have studied.
Since I focused just on one segment of women – mothers
and also housewives – my study does not reflect any general consumption habits and their forms. We must try to
understand consumption and its meaning inside different
contexts.
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05.
MATERIALITATEA OBIECTULUI TEHNOLOGIC
ŞI APROPRIEREA SMS-ULUI LA ADOLESCENŢI.
DE LA REGISTRUL INDIVIDUAL
LA REGISTRUL CULTURAL
Raluca Moise
Universitatea din Bucureşti

Jack Goody (1979), printre alții, s-a străduit să ne convingă
de faptul că „tehnologiile de comunicare” constituie un ansamblu determinist la fel de important precum era modul de
producție pentru marxism. Tot el a analizat cel mai convingător, din perspectivă antropologică, variantele și nuanțele
intermediare dintre societățile orale și societățile scrisului,
demonstrând că nu se poate vorbi de o dihotomie propriuzisă. Apariția noilor tehnologii informaționale și comunicaționale (NTIC) și, o dată cu ele, a ceea ce alți antropologi
numesc deja „tehno-relații” (Ito et al. 2005), a schimbat încă
o dată, la fel de profund, societățile umane. Spectrul lor este
însă, la rândul său, mult mai larg și mai divers, de la forme
de oralitate secundară la universul controversat al lui homo
videns. Printre acestea, „fenomenul SMS”, nu este decât unul
dintre ele – dar poate și unul dintre cele mai răspândite.
Semnificația lui este subliniată și de faptul că acesta a apărut
surprinzător și din imaginația consumatorilor, mai degrabă
decât din oferta producătorilor.
Comparativ cu momentul apariției SMS-ului și al devenirii sale ca fenomen comunicațional, studiile antropologice
despre noile tehnologii informaționale și comunicaționale
(NTIC) sunt de dată recentă, apărând în anii 90 ai secolului
trecut. Studiile inițiale erau în general descriptive și empirice, o dată ce reprezentau produsul cercetărilor unor grupuri
separate de cercetători ce lucrau independent; SMS-ul a fost
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astfel prezentat ca o realitate „exotică”24. Această imagine a
dominat discursul antropologic pentru destul de mult timp,
până la finele anilor 90, când antropologia noilor tehnologii
informaționale și comunicaționale revizuiește cercetarea,
conchizând că perioada descriptivă trebuie să se finalizeze
și să înceapă etapa de interpretare. Astfel, antropologii se
concentrează asupra relației dintre vechi și nou în comunicarea mediată de NTIC și încep să cerceteze practici similare din trecut pentru a completa o teorie a noilor modele
comunicaționale. Antropologia comunicării de la finalul anilor
90 și începutul noului secol (Millerand 1999, Ch. De Gournay
2001, Johansson-Smaragdi 2001, Manceron 1997, Rainie
2001, Livingstone 2002, Haddon 2004) se distanțează astfel
de sociologie printr-un demers comparativ și diacronic.
Utilizarea este înlocuită de conceptul de „practică”, ceea
ce implică o interpretare a utilizărilor în dinamica lor culturală. Perspectiva sincronică lasă locul celei diacronice și antropologii descriu modul în care practicile de comunicare
dintr-un mediu electronic specific capătă noi semnificații, în
concordanță cu contextele și indivizii care le folosesc. Această nouă focalizare este importantă pentru clarificarea obiectului de cercetare; evoluția sa poate fi exprimată prin
schema următoare: NTIC  tipul obiectului electronic (telefon mobil, computer, tam-tam etc.)  o funcție particulară
a obiectului tehnologic ce permite îmbunătățiri surprinzătoare (SMS, video call, MMS, chat, Instant Messenger, Facebook,
Myspace etc.). Se trece de la o comunicare mediată de calculator la practici comunicaționale specifice fiecărei funcții a
obiectului tehnologic, de la singular la plural. Nu va mai
trece mult timp până ce obiectul tehnologic să devină subiect
24. SMS-ul a devenit obiect de cercetare mai târziu, apariţia sa în
practică fiind datată mai devreme decât momentul apariţiei primelor
studii. Astfel, cercetătorii au găsit pe teren o realitate care era deja matură
şi pe care au interpretat-o ca fiind nouă şi specifică din cauza absenţei
unei perspective diacronice şi comparatiste. Este ceea ce afirmă Ling şi
Haddon în „«One can talk about common manners!» The use of Mobile
Phones in inappropriate situations”, Haddon (ed.), Communications on
the Move: The Experience of Mobile Telephony in the 1990s, COST248
Report, Telia, Farsta, 1998.
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al interogațiilor în studiul culturii materiale. Cât despre studiile recente din spațiul anglo-saxon (Horst și Miller 2006) și
cel francofon (Blandin 2002), asemenea examinări pun în
centrul analizei relația dintre subiectul individual și cel tehnologic, deci procesul de consum. Acest aspect presupune o
dublă mișcare: încorporarea obiectului (modul în care obiectul acționează asupra individului) și ex-corporarea sa (individul acționează asupra obiectului). Această relație este
analizată în manifestările sale din locuri diverse din lume, iar
antropologii prezintă adaptările la condițiile locale ale fiecărei practici și reprezentări ale unui obiect tehnologic. Studiul
culturii materiale recuperează astfel dimensiunea sincronică
(utilizarea în contexte variate) în cadrul mai larg diacronic
fragmentat conform principalelor etape ale procesului de
apropriere: adoptare, crearea utilității și consolidarea utilizărilor. Această traiectorie a obiectului impune cercetătorului
un proces hermeneutic ale cărui faze de dezvoltare sunt
definite de practici și reprezentări ale utilizatorilor.
A aborda SMS-ul ca proces istoric este perspectiva de
construire a subiectului nostru de cercetare. Documentarea
codurilor pe care se fondează utilizarea SMS- ului și a sensului care le este acordat de utilizatorii adolescenți reprezintă una dintre axele de construcție ale acestui subiect, astfel
că am dezvoltat o perspectivă diacronică ce se dezvoltă prin
două scări temporale: cea a istoriei tehnice propriu-zise – de
la apariția funcționalității SMS la telefoanele mobile până în
2005 – și cea a parcursului utilizatorilor individuali, de la
primul contact cu SMS-ul până la constituirea unei „expertize” socio-tehnice.
O altă axă o reprezintă cea relațională: relația dintre obiectul tehnologic și utilizator. Această relație devine un proces
cu două direcții: încorporarea obiectului și ex-corporarea lui.
Astfel, vom arăta modul în care se dezvoltă valoarea de încorporare, înțeleasă ca acțiune a obiectului asupra utilizatorului, și vom semnala modalitățile variate prin care SMS-ul se
integrează cadrelor furnizate de practicile comunicaționale
preexistente. Și tot în faza de încorporare, SMS-ul dezvoltă
noi potențialități comunicaționale, astfel că un nou raport,
reieșind din plăcerea tactilă, se dezvoltă între utilizatorul tânăr
și obiectul tehnologic. Din cealaltă direcție, ex-corporarea –
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transformarea obiectului de către utilizator – este în aceeași
măsură relevantă: dacă spațiul grafic era perceput la început
ca fiind constrângător, el se transformă, prin utilizarea de
către adolescenți, în oportunitate tehnică determinând apariția unui nou tip de discurs.
În ceea ce privește practica SMS-ului, considerăm că primul proces este mai vizibil și joacă un rol determinant. Utilizarea individuală devine grupală, iar practicile grupale se
regăsesc și se dezvoltă în practici culturale. Această dinamică a SMS-ului este explicabilă prin factori endogeni și exogeni
culturii adolescentine. Utilizarea individuală este completată
de utilizarea rețelelor tehnologice de socializare, ceea ce întărește caracteristicile sale și conduce la o specializare a
noilor tehnologii. Adolescenții folosesc progresiv mediile tehnologice, gestionând trăsăturile tehnice și relaționale ale
acestora. Specializarea crescândă a mediilor tehnologice și
comunicaționale creează noi forme de sociabilitate.
Prin utilizări creative ale SMS-ului în calitate de canal de
comunicare, conceput inițial pentru o comunicare restrânsă
și utilitară, adolescenții reușesc să își satisfacă nevoile de
socializare specifice vârstei lor: comunicare continuă, deturnarea controlului parental, construirea unei identități de gen
etc. Depășind contexte locale, posibilitățile de a dezvolta
SMS-ul nu se limitează la o simplă comunicare de rețea, ci
lasă loc distincțiilor, emoțiilor, expresivității și ludicului.
Studiul de față se sprijină pe o cercetare derulată în România între 2000 – 2005. Am realizat treizeci de interviuri
semi-directive, încercând să identificăm reprezentările referitoare la utilizările SMS-ului, valorile sale în interiorul culturii adolescentine. Adolescenții intervievați aveau vârsta
cuprinsă între 15 și 19 ani și au fost selectați în funcție de
variabile socio-demografice (vârstă, apartenență socială și
nivel al vieții, nivel școlar). Dacă aceste demersuri au constituit baza pentru terenul românesc, ele au fost completate
de observații pasive și participative în spațiul privat domestic,
investigând raportul dintre afirmațiile cuprinse în interviuri și
practicile efective ale telefonului mobil și ale SMS-ului. Am
utilizat un jurnal de comunicare, solicitând tinerilor supuși
cercetării să țină un jurnal cotidian în care să transcrie me-
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sajele primite, trimise și impresiile resimțite în momentele
primirii / trimiterii mesajelor. Relația construită cu tinerii deveniți subiecți ai cercetării noastre, timp de 3 ani de predare
în liceu, mi-a permis să utilizez această metodă de cercetare.

Nivelul individual: între frica adulţilor
şi norma integrării grupale
Primă etapă a cercetării traiectoriei SMS-ului în cadrul culturii adolescentine, studiul adoptării acestuia presupune evidențierea resorturilor interne ale relației dintre dispozitiv
(telefonul mobil), actori (adolescenți) și mediul înconjurător.
Așa cum am prezentat în introducere, obiectul este una dintre cele trei instanțe ale relației ce construiește utilizarea; de
asemenea, el este introdus în mediul înconjurător de un actor
secundar, fabricantul sau comerciantul, actor a cărui incidență nu poate fi ignorată. O dată apărut un nou obiect, utilizatorul potențial realizează un proces de traducere a acestuia,
făcând apel la cunoștințele tehnice anterioare (dobândite prin
utilizarea altor obiecte tehnologice) și la mediul înconjurător
(domestic, privat, public) pentru a-i gândi utilitatea.
Operațiunile de traducere (...) sunt cele care, înțelese din punctul de vedere al acțiunii, permit actorilor să efectueze apropierile necesare pentru a conduce acțiunea mai degrabă decât de a
stabili o judecată de valoare asupra realizării sale. Aceste operațiuni de traducere pot fi efectuate în grade diferite de către actori,
obiectele tehnice sau orice alt tip de dispozitiv aparținând mediului lor comun. (Akrich 1993:37)

Apariția unui nou obiect și adoptarea lui de un anumit segment de public depind și de starea mediului înconjurător;
Akrich (1993) îl numea environnement commun. Contextul
în care un obiect este adoptat nu este unul strict temporal
și spațial, ci și unul tehnic. În cazul adolescenților, experiența lor tehnică anterioară conduce la un anume tip de adoptare a telefonului mobil și a SMS-ului. În cazul telefonului
mobil, s-au conturat două reprezentări colective opuse, construite de-a lungul timpului. De la etapa de adoptare și până
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la cea de consolidare, două atitudini s-au dezvoltat paralel,
hrănindu-se reciproc: cultura fricii și idealizarea obiectului
tehnologic.
Discursul publicitar reia traiectoria prezentată anterior a
relației dintre produs și consumator. Observăm în cazul publicității o traiectorie a produsului promovat care, cu fiecare
moment, introduce în imaginarul colectiv tehnologic o nouă
dimensiune; se pleacă de la o specializare a instrumentului
tehnologic (telefonul mobil „este pentru a da apeluri” sau
camera fotografică este pentru făcut fotografii) spre convergența mai multor funcții tehnice într-un singur instrument
tehnic. Publicitatea, ca industrie creativă, constituie un factor exogen ce creează reprezentări specifice în ceea ce privește telefonul mobil și SMS-ul.
Prima etapă, cea de promovare a telefonului mobil, din
1996 până în 1998/1999, presupune constituirea unui imaginar publicitar cât mai simplu și accesibil cu putință. Conținutul publicitar face dovada unei duble mutații, așa cum
remarca Hénin (2002): trecerea de la un public țintă ce face
parte din sfera profesională la un public localizat în spațiul
privat și apariția temei utilizărilor în detrimentul celei a infrastructurii. Cu toate că autoarea realizează o analiză pe un
corpus publicitar ce promovează Internetul ca serviciu, telefonul mobil este supus aceleiași abordări discursive. Publicitatea aduce în prim plan, pentru tipul de public early adopters,
beneficiile acestui obiect în viața utilizatorului; imaginile
(spoturi, printuri) contextualizează utilizările telefonului mobil și avantajele pe care le prezintă acesta. Diverse contexte
spațiale și temporale sunt exemplificate în prima etapă: în
mașină, la serviciu, pe stradă, cu familia, cu prietenii etc.
Personajele acestor prime producții publicitare sunt bărbați
de afaceri de succes, care folosesc telefonul mobil pentru
valențele acestuia de siguranță, mobilitate, comoditate. În
schimb, soțiile lor folosesc telefonul mobil numai în situații
de urgență (ex: când iau copilul de la școală). Publicul căruia i se adresau publicitarii era alcătuit din persoanele cu un
venit lunar ridicat, astfel încât să își poată permite achiziționarea unui produs în valoare de 700 de dolari. Primul print
publicitar românesc pentru telefonul mobil a apărut în coti-
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dianul „România liberă”25. Imaginea acoperea jumătate de
ziar și reda dimensiunea exactă a telefonului mobil, pentru
ca publicul să vadă pentru prima dată un atare obiect.
Între 1998/1999 și 2002/2003, accentul este pus pe cele
două sisteme de telefonie mobilă, abonamentul (sistemul
post-paid) și cartela telefonică (sistemul pre-paid), creându-se
astfel două tipuri de public (adulții angajați pentru abonament
și adulții instabili din punct de vedere financiar pentru cartela
telefonică). Diferența dintre cele două sisteme era realizată în
discursul publicitar în funcție de criteriul tarifar: abonamentul
era un sistem pentru un public adult, cu familie, cartela ajuta
utilizatorul să își gestioneze cheltuielile. Cartela reîncărcabilă
a fost mult mai intens promovată în campanii succesive.
La sfârșitul anului 1997, Connex lansează pachetul Connex Go; mesajul-umbrelă al campaniei a fost „Ce-i al tău, e
al tău”, iar imaginile publicitare arătau pachetul în mărime
naturală, scoțând în evidență valoarea de reîncărcare a cartelei și bonusurile oferite. Urmând o diversificare a cartelelor
reîncărcabile pe piață, în funcție de fiecare categorie de public (studenți și adulți), competiția se ducea la nivelul numărului de minute și mesaje gratuite, dar și la nivelul creației
publicitare. În România, publicitatea la produsele de telecomunicații a devenit din ce în ce mai agresivă, prin diversificarea canalelor de transmitere a informației publicitare. O
dată cu diversificarea canalelor (presă scrisă, televiziune,
outdoor), s-a extins și paleta de imagini publicitare. Astfel
încât același produs era promovat cu alte metode pe cât mai
multe canale.
O dată cu extinderea publicului consumator și a vânzărilor, nu numai reprezentările telefonului mobil s-au schimbat,
ci și designul acestuia. Miniaturizarea telefonului mobil este
deja un proces consolidat, estetizarea sa a atins un grad înalt
de implementare. Complementar acestor transformări, publicitatea a adus o componentă importantă a reprezentărilor
telefonului mobil: construirea unui mod de viață sau, în termeni specifici, lifestyling. Termenul se referă la o îmbinare a
25. Informaţie extrasă din interviul realizat cu Bogdana Butnar, strategic planner McCann Erickson.
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designului „responsiv” și a comunicării vizuale cu tehnici de
segmentare a pieței și implică adaptarea sau personalizarea
unui produs în conformitate cu modul de viață al publicului
țintă. Publicitatea constituie deci un actor fundamental în
procesul de adoptare a telefonului mobil și a SMS-ului, prin
construirea unui discurs dinamic ale cărui elemente au un
loc bine definit în rețeaua de sensuri create în această primă
etapă de adoptare a instrumentului tehnic.
În același timp cu discursul tehnofil al segmentului de
marketing și publicitar, discursul opus s-a manifestat în perioade și cu grade diferite. Discursul privitor la telefonul mobil, așa cum afirmă și Adam Burgess (2004), pendulează
între două tendințe opuse: idealizare și fear culture. Prima
este susținută de către fenomenul de consum (fabricanți,
firmele de publicitate) și am prezentat modalitățile în care ea
s-a construit în cele două țări. A doua reprezentare este mai
complexă și cunoaște forme diverse de manifestare în țările
în care a apărut telefonul mobil; vorbim mai ales despre
discursul mediatic asupra efectelor negative pe care telefonul
mobil le poate avea asupra sănătății umane. Temele acestui
discurs sunt efectele radiațiilor și riscul violenței asociate.
O întreagă literatură mediatică, având sursele legitimității în diverse studii ale cercetătorilor, alimentează contradiscursul grijii sociale. La jumătatea anilor ’90 ai secolului
trecut, mass-media începe să transmită, în cadrul reportajelor de știri, rezultate ale unor studii și cercetări realizate
de diverse institute sau centre al căror obiect îl constituia
impactul telefoniei mobile asupra creierului uman. Acesta
este primul pas de constituire a unui discurs ce exprimă îngrijorarea autorităților și a unor instituții private (în exemplul
nostru, mass-media). A doua etapă este cea în care grija
devine problemă printr-o implicare concentrată și coerentă
a instituțiilor. Consolidarea problemei se realizează prin difuzarea sensibilității respective la nivel internațional:
Procesul difuzării interne a sensibilităţilor şi a îngrijorărilor apare
ca fiind pus în relaţie directă cu o paletă de idei şi răspunsuri
emoționale în lumea modernă, de la agresiune la accentual pus
pe aspectul emoţional şi terapeutic. (Nolan, 1998)
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Temele recurente ale discursului intitulat de antropolog fear
culture sunt transpuse în spații diferite, cunoscând și grade
de profunzime diferite. Modul în care anumite teme prind
într-un spațiu depinde de sensibilitățile locale și de reprezentarea colectivă asupra telefoniei mobile și a telefonului mobil.
În prima etapă, în România, sensibilitatea față de aceste
subiecte nu a fost creată endogen, ci a apărut, prin difuzare,
din SUA și respectiv din Franța, la finele anilor ’90. În cele
două țări, a existat un filon comun care a alimentat constant
această cultură a fricii, și anume o întreagă literatură mediatică ce vizează riscurile asupra sănătății pe care le presupun
radiațiile emise de telefonul mobil. Evidența este că nici unul
dintre studiile invocate în presă ca legitimând asemenea griji față de consumatori nu au oferit dovezi verificabile ale
efectelor negative pe care telefonia mobilă le-ar avea asupra
sănătății utilizatorilor. Dacă în Statele Unite ale Americii
această reacție exagerată a riscului cotidian apare a fi rutinizată și în mod cultural integrată în societate încă din anii
‘60 ai secolului trecut, în Europa occidentală (mai ales în
Marea Britanie) și în cea de sud-est fear culture apare progresiv după anii 1999. Schimbările aduse de revoluția comunicațiilor au plasat telefonul mobil în centrul vieții noastre,
însă impactul acestuia nu a fost total binevenit. Tehnologia
în general aduce cu sine temeri noi. Conform lui Tenner
(1996), o „consecință neintenționată” a dependenței noastre
crescânde față de noile tehnologii a determinat creșterea
„efectelor de răzbunare”, în timp ce progresul creează probleme din ce în ce mai mari.
Care sunt motivele recurente ale discursului fear culture?
Sofisticarea din ce în ce mai mare a sistemelor mobile a adus
cu sine noi probleme; prima dintre acestea este dreptul la
intimitate. Un alt aspect este cel al neîncrederii ce provine
din ideea că telefonul mobil este un device care verifică identitatea utilizatorului. Alte probleme la nivel de percepție:
caracterul său ubicuu, asocierea telefonului mobil cu cea mai
mare rată de criminalitate, mai ales în ceea ce privește copiii. În afară de asocierea cu criminalitatea juvenilă, telefonul
mobil mai este blamat și din cauza temerilor legate de
evoluția tinerei generații. În România, aceste subiecte sunt
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încă prezente în spațiul public mediatic, proliferate de diverși
specialiști psihologi sau sociologi. Încă mai apar articole în
cotidianele românești prin care moartea unor persoane este
asociată cu telefonia mobilă26. În afară de acest discurs, mai
există o variantă a reprezentării timerice a obiectului; este
vorba despre atitudinea unei mari părți din populația adultă,
care se poate traduce în termenii: „nu putem vorbi la telefon
pentru că ne ascultă”.
Discursul negativ ce planează asupra telefonului mobil a
determinat o reacție de responsabilitate la nivelul părinților
de adolescenți. Decizia de a achiziționa un telefon mobil pentru copilul lor depindea de nivelul de informare al părinților;
alegerea era una strâns relaționată cu vârsta copilului. Presiunea din partea acestuia grăbea însă procesul, așa cum
vom arăta mai târziu. Astfel de relații complexe nu pot exista fără utilizatori. Fortunati (1998) descrie traseul colectiv
pe care îl parcurge telefonul mobil, până la momentul încorporării acestuia de către utilizatori. Cercetătoarea consideră
că înscrierea a fost una progresiv naturală, nefiind forțată de
nici unul dintre instanțele procesului de apropriere, datorându-se unei caracteristici a telefonului mobil. Capacitatea
acestuia de a fi estetizat după preferințe, de a fi personalizat
în funcție de gustul individual sau colectiv îmi confirmă afirmația anterioară despre existența a două roți de angrenaj a
telefonului mobil. Personalizarea este o practică individuală
supusă unei logici colective. Vom vedea ce presupune exact
acest fapt în cultura adolescenților.
Așa cum afirma Akrich (1993) referitor la aproprierea
obiectului de către indivizi, „operațiile de traducere” sunt acțiunile ce conduc la crearea unor aproprieri și relaționări cu
obiectele, prin împărtășirea unui mediu comun. Aș adăuga
acestei ecuații un aspect care mi se pare fundamental: „socialitatea” acestuia. Înscrierea obiectului în viața individului
se realizează, într-adevăr, prin intermediul „operațiilor de traducere”, el apelând conștient la bagajul său de cunoștințe și,
26. „6 cazuri de leucemie şi 6 atacuri cerebrale pe scara unui bloc
deasupra căruia se află antene GSM”, Ionuţ Băiaş; sursa: HotNews, 11
martie 2008. Articolul „Radiaţiile Vodafone, judecate la CEDO”, Attila Biro,
în „Ziua de Cluj”; sursa: HotNews, 7 octombrie 2007.

104

inconștient, la imaginea pe care o are despre obiecte asemănătoare, pentru a realiza o asociere și pentru a avea sentimentul de familiaritate. Însă ceea ce consolidează utilizările
individuale și face trecerea spre utilizări colective este reprezentat de valențele sociale ale obiectului. Mauss (1983) argumenta că „Suntem între noi în societate și așteptăm între
noi un rezultat sau altul; aceasta este forma esențială a comunității”. Astfel, paralel cu aceste discursuri, practica telefonului mobil și a SMS-ului se construia progresiv. Utilitatea
socio-culturală a SMS-ului s-a constituit la nivelul culturii adolescentine și datorită unei expertize socio-tehnice anterioare
apariției SMS-ului formată la nivelul acestei culturi, prin utilizarea rețelelor socio-tehnice și a altor obiecte tehnologice.
Motivele adoptării SMS-ului ne explică, astfel, procesul de
construire a utilității socio-culturale a acestei forme de comunicare. SMS-ul debutează ca mediu de transmitere a unor
informații cu caracter utilitar și utilizarea sa este învestită cu
valori practice; el evoluează, devenind un mediu preferat de
tineri pentru utilizările de autonomie, atingând registrul socializării și al integrării, înainte de a deveni un mijloc de
comunicare expresivă și ludică. Primele trei etape sunt descrise de Jauréguiberry (1997) ca logici de utilizare a telefonului mobil în general; în cazul SMS-ului, am adăugat o nouă
logică de utilizare, cea a expresivității și a ludicului, care, din
punctul nostru de vedere, determină dezvoltarea și lunga
practică a acestei forme de comunicare textuală.

A fi eficient...
La originea sa, motivul principal de a recurge la SMS este
prețul accesibil; motivul prim este cel economic. Toți tinerii
au dat drept motiv costul extrem de accesibil. Deoarece ei
au cartele pre-paid, cartele care sunt reîncărcabile după ce
creditul se epuizează, presiunea economică și financiară constituie o primă motivație pentru uzajul SMS-ului. Într-o primă fază, SMS-ul este valorizat ca un mediu de comunicare
cu părinții (informații urgente, utilitare). Mai mult, părinții
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sunt cei care cumpără adolescenților primul lor telefon mobil:
controlul cheltuielilor, micro-coordonarea activităților (Ling
2002) și controlul propriu-zis figurează drept motive prioritare. Datorită telefonului mobil, adolescenții trec la un sistem
de cheltuieli individuale în familie: fiecare plătește în funcție
de nivelul conversațiilor.
Un alt motiv circumscris logicii utilitare este caracterul
practic al SMS-ului. Este vorba, de data aceasta, de o eficiență non-utilitară, care nu aparține domeniului economic, ci
comportă multiple aspecte. SMS-ul este întotdeauna primit.
Principiul de funcționare este următorul: mesajul este scris,
este trimis destinatarului și, chiar dacă telefonul este ocupat,
odată redevenit liber, va primi mesajul.
Spațiul grafic de 160 de carcatere este o trăsătură tehnică
a telefonului mobil. El este un catalizator al emergenței SMSului; este, de asemenea, o constrângere pe care tinerii utilizatori o deturnează și devine un element propice exprimării
creativității lor. Pentru un utilizator debutant, cele 160 de
caractere sunt resimțite ca o constrângere; deoarece are atât
de multe de spus și de scris, acest spațiu limitează comunicarea sa. Acesta este motivul pentru care adulții nu utilizează
acest sistem; constrângerea grafică nu li se pare ca favorizând
comunicarea. Tinerii au spart însă această prejudecată; au
adoptat SMS-ul din motive utilitare, s-au pliat constrângerilor
specifice și au inovat. Ceea ce era o constrângere a devenit
o provocare pentru creativitatea lingvistică. Conceput la început ca o caracteristică utilă (transmiterea informațiilor funcționale) și spațiul grafic au deschis, în practica juvenilă,
posibilitatea unei comunicări cu un minimum de litere.
Dar această economie a comunicării nu se exprimă doar
la nivel economic și la nivel textual, ci se exprimă și la nivel
relațional. SMS-ul asigură tinerilor o comunicare factual închisă, dar care nu derapează și nu determină pierderea de
timp. Într-o relație de contact în care două persoane (emițător și destinatar) sunt în mod egal cunoștințe, comunicarea
prin SMS este avantajoasă, deoarece cei doi se simt mult
mai confortabil cu această formă mediată de comunicare
decât cu forme de comunicare directă. Din punctul lor de
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vedere, caracteristicile tehnice ale instrumentului de comunicare prezintă o oportunitate excelentă și ajută la buna
desfășurare a relației.

A fi autonom…
Comunicarea mediată prezintă deci oportunități de a se distanța față de anumite persoane. Pentru adolescenți, aceste
persoane sunt în principal părinții lor: aceștia nu văd mesajele trimise de copiii lor deoarece nu au acces la telefonul lor
mobil. Contrar apelului telefonic și datorită SMS-ului, telefonul mobil este silențios: este suficient să se regleze semnalul care anunță primirea unui nou mesaj și telefonul nu
deranjează la momentul primirii. Această strategie le permite atât să scape supravegherii parentale, cât și să se distanțeze de vechile practici ale telefonului fix: „Utilizând SMS-ul,
pot să scap de vigilența părinților care, înainte, ascultau ceea
ce vorbeam eu cu prietenii mei”, afirmă o fată. SMS-ul oferă
tinerilor autonomia de loc și de context ce întărește caracterul privat al mesajului. Aceasta este o bună motivație pentru
adoptarea sa în cultura adolescentină.
Dacă nevoia de independență este revendicată în relația
cu părinții, tinerii dovedesc o altă atitudine în raport cu grupul de semeni. Utilizările rețelelor tehnologice sunt gestionate de reguli tacite, de constrângeri foarte clare care, dacă
nu sunt respectate, pot atrage o atitudine reprobatoare din
partea majorității sau chiar izolarea. NTIC materializează o
rețea socială ce preexistă vieții sociale. Tinerii integrează în
repertoriul telefonului contactele lor, în funcție de de tipul
relației pe care tinerii o au cu fiecare dintre contactele cuprinse în agenda telefonică. Contactele activate cu ocazia
unei comunicări textuale sunt cele pe care tinerii le-au realizat în urma unir interacțiuni directe. Practica SMS-ului este
integrată altor practici comunicaționale (apelul telephonic,
MSN-ul, chat-ul, email-ul etc.), construind cu acestea o relație de complementaritate, dar și de independență. Această
a doua etapă în adoptarea SMS-ului este relaționată cu un
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alt principiu valorizant al culturii adolescentine: trebuie să
fie independent față de părinții săi, dar și pentru a face parte dintr-un grup, a fi branșați la aceeași rețea.

A fi integrat…
Logica de integrare are drept principiu sentimentul de apartenență la o comunitate; a se implica într-o rețea cu semenii
săi, a stabili noi relații, a face cuplul să evolueze, acestea
sunt motivele care determină tinerii să folosească SMS-ul.
Accesibilitatea și disponibilitatea celuilalt sunt aspecte importante în acest tip de logică: a fi la curent, a fi ținut la curent
sunt acțiuni implicite care structurează logica de integrare.
Funcțiile și acțiunile logicii de integrare sunt: a informa, a
păstra contactul social deschis și a împărtăși experiențele
comune.
Care sunt motivațiile care organizează acestă logică de
acțiune? O fată de 15 ani se confesează prin intermediul
SMS-ului: ea își declară sentimentele de prietenie. Dacă una
dintre prietenele sale este plecată în străinătate, ceilalți îi
trimit mesaje pentru a confirma că le este dor de ea. Afișarea diverselor sentimente prin scris în SMS este o practică
obișnuită pentru a spune că prezența sa este dorită. „Invitațiile la aniversări, cererile de scuze, rugămintea ca celălalt
să mintă pentru tine la școală, acestea sunt motivele care
ne fac să rămânem în grup și să fim împreună”, spune o altă
fată de 17 ani.

A se amuza şi a înşela plictisul…
Am emis ipoteza conform căreia există o logică de adoptare,
poate cea mai importantă pentru tineri, care consolidează
utilizarea SMS-ului. Ne referim la logica amuzamentului și a
ludicului. Această valoare nu este determinată de emergența unui nou limbaj, ci se constituie ca o atitudine adolescen-
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tină care, în acest caz, se exprimă într-un mod specific prin
comunicarea textuală.
Care este, astfel, motivul pentru care utilizarea SMS-ului
este percepută ca amuzantă? SMS-ul și comunicarea textuală permit trecerea timpului mai ușor și neinstalarea stării de
plictis. În timpul cursurilor, a recreațiilor, în mijloacele de transport în comun, tinerii își trimit msaje și inițiază o comunicare
sau stabilesc un contact cu o persoană care este disponibilă
pentru a susține o conversație. „Ori este ceva important și
trebuie să răspund imediat, ori cursul nu este interesant, nu
mă pot opri deoarece este un mijloc de a comunica cu altcineva și atunci trimit ceva stupid ca de exemplu «ești liber
vinery seara?»”, ne confirmă una dintre fetele intervievate.
Modelele de adoptare a SMS-ului prezintă o dinamică specifică în cadrul culturii tinerilor. Am descris două perspective
ale contactului prin intermediul SMS-ului: cea a companiilor
de telefonie mobilă, care definesc SMS-ul ca mediu de transmitere a unor informații, și cea a tinerilor, care au schimbat
funcția inițială a SMS-ului, pentru ei mesajul textual devenind
modalitatea preferată de comunicare. Legătura dintre cele
două perspective este asigurată de faptul că cele patru etape pe care le-am descris – logica utilitară, logica de autonomie, logica de integrare, logica ludicului – pot fi observate
pe două axe temporale, diacronică și sincronică, ale traiectoriei SMS-ului. În istoria sa ca mediu de comunicare în cultura tinerilor, mesajul textual a trecut de la registrul utilitar
la registrul ludic, la început SMS-ul fiind adoptat din motive
economice. O altă axă ce traversează cele patru etape este
asigurată de cea a contactului care explică emergența SMSului: contactul utilitar se transformă în contact de distanțare
(pentru câștigarea autonomiei), pentru a atinge nivelul integrării în grupul de semeni. Punctul comun al tuturor acestor moduri este scriitura, care se construiește într-un mod
ludic prin abrevieri.
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Nivelul grupal: de la emoţii individuale
la practici ludice grupale
Cunoștința, stadiu incipient al unei relații între doi adolescenți, este exprimată prin SMS-ul funcțional. Din corpusul
mesajelor colectate de pe ambele terenuri, am putut observa o pondere deosebită acordată subiectelor de tip funcțional.
Trecerea la socializarea orizontală devine prioritară în universul adolescentului. Menținerea relației de cunoștință și,
potențial, de adâncire a acesteia, se exprimă prin SMS-ul de
contact. A stabili contactul cu o persoană cunoscută recent,
în scop profesional sau colegial, reprezintă o altă valoare a
contactului în SMS. Denumirea din engleză a acestei valori
de comunicare este link-up (Ling 2002), termen care exprimă esența ei: crearea legăturii sociale și menținerea ei. Din
totalul mesajelor colectate, putem afirma că această categorie este predominantă.
Nivelul relațional al cunoștinței se exprimă, în SMS-uri,
prin mesajele care inițiază contactul într-un moment anume
al zilei. Din corpusul de mesaje colectat, acestea sunt cele
mai numeroase, constituind 60%. În ce constă această practică? Într-un număr reprezentativ de mesaje care au drept
funcție „atingerea” celuilalt printr-un text de suport: adolescentul se gândește la celălalt și îi trimite un mesaj. La o
primă vedere, se poate considera că aceste mesaje au funcție gratuită. Sensul practicii este unul profund: „îți trimit
acest mesaj pentru că mă gândesc la tine”. Să exemplificăm
afirmațiile anterioare. Un prim mesaj de relaționare cu celălalt poate consta într-o unică interjecție: „Hei...” îi transmite
Iuliana prietenei sale, Tina. Un eveniment important din viața lor, examenul de bacalaureat, este un context propice
pentru relaționarea prin SMS: „Iuli, de cate ori tiam mai zis..
Lasal d examen! Fufele au fugit.. Io mor de plictis. Si astept
sa mi se intample ceva..”, „Bafta la fiekre in parte, o sa-ti tin
pumnii !.. Yo mai am de stat 2 zile si vin:D ma angajez. La
BitDefender…Hiihi…Hugz puuuup”. Acesta sunt doar două
exemple dintr-un lanț de mesaje care s-a creat în contextul
examenului de bacalaureat, având funcția de relaționare cu
celălalt, la orice oră, zilnic.

110

Un alt nivel al contactului de tip link-up, exprimat prin
mesaje, este reconstruirea unei relații. A restabili relația cu
o persoană poate fi o acțiune delicată, în funcție de motivul
pentru care acea relație a fost întreruptă: acesta poate fi o
situație conflictuală sau o distanțare fizică (mutarea la altă
școală, intrarea la facultate etc.). În cazul unui conflict, toți
tinerii au afirmat că au avut asemenea situații, din cauza
unei intruziuni din partea unei persoane care a abuzat de
numărul de telefon. Se cer lămuriri prin SMS, așa cum, tot
prin SMS, emițătorul își liniștește partenerul de conversație:
„Hell’o!Hmz...Sorry k nu pot sa t sun. Ti’am zis k mi’am luat
scuter...Si am fkt accident...Si’s taiata&ametita. Ce’ai fkt la
simulare?...pup Lil’sor”27. Mesajele de contact comportă riscuri, mai ales dacă este vorba de interlocutori de sex diferit,
și subiectul care inițiază comunicarea trebuie să îl liniștească pe celălalt asupra scopului pentru care i-a trimis mesajul.
El trebuie să aibă acordul prealabil al destinatarului pentru
a începe o comunicare prin intermediul SMS-ului.
Mediul SMS-ului rămâne astfel o rețea închisă privitor la
aspectul accesibilității și al integrării unei persoane în comunitatea unui adolescent: a avea numărul de telefon mobil al
unei persoane nu presupune implicit și că acea persoană este
de acord să comunice cu el prin SMS. Contactul poate fi întrerupt și prin acțiunea de a nu respecta regulile tacite, convențiile nescrise ale practicii SMS-ului: practica îndelungată
a SMS-ului a determinat crearea unor reguli nescrise și împărtășite de utilizatorii frecvenți. Aceste reguli, pe care le
vom descrie detaliat ulterior, sunt imperative în construirea
relațiilor sociale începând cu primul contact.
Condițiile pentru ca o relație de cunoștință să se transforme în una de amiciție și de prietenie sunt ca ea să fie
menținută, hrănită de alte elemente. Așa cum explica și Bidart (1997), tinerii au o reprezentare periferică a ideii de
prietenie, o reprezentare a unei categorii sociale periferice;
permanența și prezența par a fi cei doi factori care întrețin
27. Transcriere literară: Hello! Hmm...Sorry că nu pot să te sun.
Ţi-am zis că mi-am luat scuter...Şi am făcut accident...Şi-s tăiată şi
ameţită. Ce-ai făcut la simulare? Pup Lil sora.
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o relație de prietenie în cultura adolescenților. Prietenul trebuie să fie tot timpul disponibil. Les jeunes y associent principalement le partage d’activités, alors que pour les gens
plus âgés, c’est surtout une compagnie, un antidote à la
solitude (Bidart 1997:37). Prietenia la tineri are drept bază
împărtășirea activităților, a pasiunilor. Tot tinerii, conform lui
Bidart, asociază prietenia cu ideea de relaxare și amuzament.
Funcția acestui tip de mesaj este interacțiunea expresivă
cu prietenii, funcție gratuită ce constă în a menține contactul
într-un mod ludic, a se juca, a trișa sau a face glume. Keep
in touch este nivelul imediat următor a ceea ce am prezentat
anterior, link-up; concret, stabilirea contactului este urmată
de construirea unei relații. Relația de cunoștință se poate
transforma în prietenie numai în cazul în care aceasta este
hrănită printr-o comunicare constantă în care recurgerea la
SMS este esențială. Mesajul reconfortează destinatarul și
exprimă o solidaritate specifică unei relații de amiciție. Un
alt SMS, cu același scop, este trimis de Cristina: „Nu ai dc
sa-ti fie frik, iti spun din proprie experienta. Te rog frumos
sa te calmezi si s o privesti k pe o zi. Inainte de a plek maine sa papi cva.Pup, hugz&nb!”28. Dramele familiale sunt
„consumate” prin comunicarea textuală strict duală; mesajele ce conțin asemenea subiecte se înscriu în logica menținerii relației, a mărturisirii, a căutării unui ajutor și sprijin
emoțional. Ele nu pot fi încadrate logicii colective de grup.
Astfel, Monica îi scrie lui Marcel: „Nu pot sa dorm. K plng si
ma doare kpu imi vine sa. Tata ma face proasta. Ceam fkt
sa merit asta? Nb dk t culci io no sa dorm...”29. Asemenea
mesaje sunt dovada unei prietenii consolidate, a unei intimități împărtășite. Este absolut evident faptul că interlocutorul
cunoaște situația familială a Monicăi și că o înțelege. Se
apelează la mesaje și atunci când situația familială devine
insuportabilă: „E frig...e intuneric si ametesc...e gol in jurul
28. Transcriere: Nu ai de ce să îţi fie frică, îşi spun din proprie experienţă. Te rog frumos să te calmezi şi să o priveşti ca pe o zi. Înainte
de a pleca mâine, să papi ceva. Pup, hugs & noapte bună !
29. Transcriere: Nu pot să plâng. Că mă doare capul şi îmi vine să...
Tata mă face proastă. Ce am făcut să merit asta?! Noapte bună dacă te
culci io n-o să dorm.
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meu k l mn in suflet...aj vrea sadorm, da totusi ma gandesc
dk mai are rost viata asta... dk are rost sa traiesc”30.
Opuse acestui registru intim și înscrise logicii de comunicare grupală, bârfele, informațiile hot, glumele, anecdotele,
banalitățile diverse sunt utilizate pentru a rămâne în nota
grupului: SMS-ul a devenit un canal pentru expresia individuală și pentru menținerea statutului de membru în grupul
de prieteni. În contextul aniversărilor, se transmit urări prin
SMS, însă urările sunt personalizate și păstrează un ton jucăuș: „LA MULTI ANI si tot ce iti doresti...sper k esti constienta d faptul k tot ilegal intri in cluburi! eee lasa k dak e
raspund TOT EU d tine nu stiu kt mai suport?” (emițător:
Diana, destinatar: Cristina). Ludicul este un element esențial al unei urări: Cătălina îi urează lui Marcel „La multi ani
mosule te ajunge batranetea!”, iar Laura îi transmite aceluiași
destinatar „La multi ani, berbecutz!xanatate, fericire, iubire,
implinirea tutror doreintelor&succes mult la bac!sa ne
traiesti&sa ne infloresti! Te pupik.lil’sor;) }{”. În cazul urărilor, se îmbină registrul clasic cu cel personalizat.
A dezvolta noi prietenii este un alt motiv integrat uzajului
acestui tip de mesaj. A demonstra aptitudinea de a face jocuri
și glume reprezintă o modalitate de a se distanța de ceilalți
și de a pune în scenă individualitatea. Maria îi trimite lui
Marcel următorul mesaj: „Ce faci? Ai terminat?kum a fost?ai
fkt nu?...aaa prea multe intrebari...alege una si rasp :P ksz
bro”, SMS în care funcția de contact se îmbină cu cea ludică.
A spune lucruri amuzante, a glumi, acestea sunt caracteristicile ce fac parte din viața socială a tinerilor. Nota generală
a mesajelor ludice este împărtășirea celor mai mici futilități
ale vieții cotidiene. Mesajele ce povestesc situații amuzante
au rolul de a-l integra pe celălalt în viața sa, în universul său
de sens în care asemenea istorii fac cotidianul amuzant.
În cazul mesajelor intime și ludice, genul utilizatorilor influențează natura practicilor. Pierozak (2003) arată că, în ceea
ce privește chat-ul, primele contacte se stabilesc în contexte
30. Transcriere: E frig...e întuneric şi ameţesc...e gol în jurul meu
ca la mine în suflet...aş vrea să adorm, dar totuşi mâ gândesc dacă mai
are rost viaţa asta...dacă are rost să trăiesc.
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speciale, în care tinerii se întâlnesc în funcție de interesele
lor și unde schimbul numărului de telefon este un dar mutual. Dar ceea ce se întâmplă în schimburile textuale ulterioare
diferă în funcție de genul utilizatorilor. Băieții activează și
dezvoltă legăturile stabilite prin intermediul activităților comune. Socializarea masculină se definește prin diversitatea
grupurilor de apartenență și se caracterizează prin legături
mai slabe, însă mai diverse. În urma analizei corpusului de
SMS-uri, am putut remarca, la acest nivel, faptul că acest tip
de socializare se reflectă atât în diversitatea destinatarilor
mesajelor pe care băieții și le trimit, cât și în conținutul SMSurilor: filme, sport, muzică. Socializarea masculină debutează pe baza pasiunilor comune și comunicarea se desfășoară
preponderent pe asemenea subiecte. În schimb, fetele funcționează în grupuri mai restrânse, dominate de legături afective și în cadrul cărora schimburile de SMS-uri se realizează
în jurul povestirilor amuzante, al zvonurilor și al bârfei. Socializarea feminină este mai intimă și supusă regulilor povestirii. Imperativul categoric în cazul socializării lor este
relatarea inclusiv a celui mai mic detaliu. Comunicarea prin
SMS reflectă dinamica unei relații de prietenie feminină. De
la subiecte futile, ca de exemplu stabilirea unor întâlniri – „c
faci, tina? n intalni, in lapt (in fata l tnb) l 5 45. vii? anunt-o
p iul”31 – la mărturisiri amoroase: „ghici am vb cu tipu ala! s
n intelegem sup bine. u c mai faci? n mai treci s u p la
irina?:)”32. Fetele cer informații despre un băiat pe care îl plac,
iar răspunsul nu întârzie să vină: „nu cre k il cunosti e roller
k s mine doar k se da mai bine decat mene da cik t cunoaste doar din vedere pa bafta! te-am pupat”33. Aceste exemple
dovedesc capacitatea SMS-ului de a se plia pe practicile de
socializare pre-existente. Cuvintele, poveștile, emoțiile sunt
aceleași; cadrul este diferit. Este vorba, de fapt, de versiunea
31. Transcriere: Ce faci, Tina? Ne întâlnim, în Lăptărie (în faţă la TNB)
la 5.45. Vii? Anunţ-o tu pe Iuli.
32. Transcriere: Ghici, am vorbit cu tipul ăla! Şi ne înţelegem super
bine. Tu ce mai faci? Mai treci şi tu pe la Irina?
33. Transcriere: Nu cred că îl cunoşti. E roller ca şi mine, doar că se
dă mai bine decât mine, dar cică te cunoaşte doar din vedere. Pa, baftă!
Te-am pupat.
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modernă a socializării de budoar, așa cum este ea descrisă
de Duby și Ariès (1985).

Nivelul cultural: regulile implicite ale SMS-ului
şi praxisul adolescentin
Sociabilitatea adolescentină, după cum am arătat anterior,
este guvernată de anumite principii de funcționare bine stabilite. Rețelele sociale juvenile au o configurație specială:
sunt întinse și, în același timp, foarte strânse în termeni de
vârstă. Formarea și menținerea prieteniilor sunt înscrise în
contexte precise și în grupuri. Bidart vorbea, referitor la rețelele de tineri, despre o sociabilitate gigogne34, „mai puțin
angajată prin legături personale decât prin obișnuințe de
frecventare și recunoaștere progresivă a altor obișnuiți” (Bidart 1997: 219). Prieteniile se fac și se desfac pe tot parcursul traseului școlar. În afara școlii, legăturile sociale se
stabilesc în contexte ca blocul, cartierul, destinația de vacanță, pe baza practicilor comune de petrecere a timpului
liber. Astfel, adolescenții cultivă în același timp un număr
mare de legături slabe și un număr foarte redus de legături
tari, puternice. Ambele genuri însă se confruntă cu ceea ce
Pasquier (2005) numește „cultură liceală”:
(…) în spaţiul şcolar, este foarte greu sp scapi de judecata
celorlalţi liceeni cu care se mențin legături mai degrabă slabe,
dar care nu sunt mai puțin prezente în cotidian. Este distincția
celebră dintre «colegi» – grup dinamic de indivizi cu care se
stabilesc relații în care se investește puțin sau aproape deloc și
care cuprinde și colegii colegilor, ceea ce poate conduce la grupuri
de relații sociale în final foarte mari – şi «prietenii», cu care se
pot crea relaţii mult mai intime. Orice adolescent este capabil să
opereze între aceste distincţii şi o asemenea clasificare printre
relaţiile sale sociale, fiind în acelaşi timp capabil să înţeleagă
34. Gigogne = subst. fem., se foloseşte în expresia populară „C’est
une mère Gigogne”, o femeie care are mulţi copii, aluzie la un personaj
din teatrul de păpuşi care era reprezentat ca fiind înconjurat de mulţi
copii. Prin analogie, «Table gigogne» înseamnă mobilă compusă dintr-o
serie de mese ieşind una din alta (sursă: Petit Robert).
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faptul că la liceu viaţa socială înseamnă menţinerea celor două
moduri de relaţionare (Pasquier 2005: 60).

Regulile implicite ce funcționează drept constrângeri în cultura liceală apasă mai degrabă pe legăturile slabe decât pe
cele tari, puternice. Este încă un paradox ce definește cultura adolescentină. Aceste constrângeri vizează declararea și
afișarea preferințelor culturale. În rețeaua de legături slabe,
există o presiune foarte puternică pentru conformitate și
puțină toleranță față de exprimare a ceea este diferit. Grupurile dictează codurile, iar ridicolul și marginalizarea sunt
stigmatele sociale ale culturii adolescentine.
Aceeași logică a conformității și a respectării regulii se
poate observa și în cazul utilizării SMS-ului. Utilizarea provine dintr-o negociere continuă între utilizator și obiectul utilizat. Această negociere a produs în cazul SMS-ului, ca și a
altor obiecte tehnologice și rețele socio-tehnologice, reguli
care gestionează uzajul. Aceste reguli, stabilizându-se, au
devenit un cadru de comunicare pentru diversele grupuri de
apartenență ale adolescenților.
O primă asemenea regulă vizează accesul la rețeaua SMSului: a cere acordul de a avea numărul de telefon mobil și
de a-l utiliza. Această regulă este urmată imediat de alta:
respectarea dreptului la răspuns al emițătorului. Trimiterea
unui mesaj presupune un răspuns imediat, rapid, în funcție
de conținutul mesajului: destinatarul are dreptul de a reflecta asupra mesajului și asupra răspunsului, dar trebuie să dea
un răspuns. Din exemplele date la punctul anterior, se poate
observa că, la finalul mesajelor, emițătorul încheie inevitabil
solicitând răspuns.
SMS-urile practice, funcționale, de prevenire, nu suscită
întotdeauna răspunsuri textuale, dar emițătorul trebuie să
știe că destinatarul a citit mesajul. Răspunsul trebuie să vină
imediat și poate fi un text sau un beep. Iată câteva exemple
relevante: „Ai grija pe acolo si incearca sa iei un taxi dak e
ceva suspect. Te sarut! Sa-mi dai un bip cand ajungi.”, „Vrei
să vin sa te iau si sa mergem impreuna pana la tatal tau
acasa? dak da, spune-mi la ce oră iesi! Astept sms.”, „Ce
faci? eu am n sete. ce zici pot sa beau putin suc? dc da da-mi

116

bip.” Întârzierea este acceptată, dar nu trebuie să depășească perioada de timp în care mesajul este actual. Actualitatea
informației determină rapiditatea de reacție a destinatarului.
Non-răspunsul poate atrage acuze sau conflicte, ca în cazul
următor: Cristinei i se cere din partea prietenei sale să îi
aducă la școală „ceva” important și, pentru a confirma, Cristina trebuie să îi dea răspuns cât mai rapid. Cristina nu dă
curs acestei rugăminți (nici de a-i aduce la școală, nici de a-i
da răspuns) pentru că, așa cum afirmă, tatăl ei îi luase telefonul mobil. Așa că a doua zi, după ce negociază cu părinții
și își primește telefonul, găsește două mesaje necitite: „Mi-ai
demonstrat cat tii cu adevarat la mine”, urmat de „Se vede
ca te doare in cur doar asta am vrut sa vad scuza-ma ca team deranjat”. Două mesaje dure ce au condus la ruperea
relației de amiciție.
Chantal de Gournay (1997) argumentează că sinceritatea
nu reprezintă un imperativ al comunicării, ci este de ordinul
eticii, provine dintr-un angajament reciproc care implică un
cadru al relației interpersonale. Însă, aș adăuga, etica interpersonală căreia i se integrează principiul sincerității devine,
în timpul practicii SMS-ului, convergentă cu etica comunicării. Sau, altfel spus, sinceritatea devine și imperativ al comunicării textuale prin SMS. Sunt două caracteristici tehnice ale
obiectului care conlucrează la cristalizarea acestei percepții:
mobilitatea telefonului mobil (astfel creându-se așteptarea
de a fi accesibil în orice moment) și garanția trimiterii mesajului (în ciuda oricărui inconvenient, de orice natură).
Această regulă se subsumează tipului de comunicare personală, așa cum este ea descrisă de autoare: „În fine, dacă ar
trebui să dăm o definiție simplă comunicării personale, am
putea spune că este un schimb care implică excluderea unui
terț, al cărui conținut nu are sens decât pentru cele două
persoane” (Gournay 1997: 23).
Gournay face, în continuare, distincția dintre comunicarea
personală și comunicare privată: „Printr-o asemenea definiție, comunicarea «personală» nu s-ar putea confunda cu
comunicarea «privată» căci aceasta ultimă poate să trateze
întrebări ce privesc în mod simultan mai mulți membri ai unui
grup a cărui solidaritate este prescrisă de legătura biologică
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a familiei” (ibid.) Întrebarea care survine este: unde integrăm următoarea regulă și de ce apare drept un imperativ
al comunicării textuale? Intimitatea aparține comunicării
personale sau comunicării private? Mai întâi, să vedem cum
se exprimă intimitatea în practica SMS-ului. Intimitatea se
relevă ca fiind o altă regulă importantă a comunicării textuale: a respecta dreptul la intimitatea mesajelor. Adolescentul
împărtășește mesajul cu altcineva conform voinței sale. A
citi mesajele cuiva este o dovadă de lipsă de respect care
poate determina conflicte. Oana declară că primul lucru pe
care îl spune cuiva care îi folosește telefonul mobil este să
nu intre în mesagerie. Acest drept la intimitate este direcționat spre prieteni și colegi, nu înspre părinți. Dacă părinții
sunt total excluși din acest nou univers creat prin intermediul
SMS-ului, prietenii sunt cei care au acces limitat: adolescentul împărtășește mesajul cu aceștia numai dacă vrea, iar
mesajele care sunt în mod obișnuit împărtășite sunt cele
ludice – glumele, istoriile amuzante.
Conform lui Gournay, intimitatea nu ar avea existență
obiectivă în afara contextelor și formelor de comunicare ce
o instituie:
Intimitatea se construiește prin această pendulare constantă între ceea ce este arătat / ceea ce este ascuns, interior / exterior,
invizibil / vizibil, pe scurt, prin această punere în scenă a identității și rit al revelației care au nevoie de comunicare pentru a se
exprima. (Gournay 1997: 25)

De ce intimitatea este o valoare și o semnificație a telefonului mobil? Telefonul fix face obiectul unui proces de apropriere similar celui al scrisorilor în timpului Vechiului Regim:
Adoptarea sa spontană de către femeile din lumea rurală americană ca şi de către elitele europene ale începutului de secol
indică faptul că telefonul are o legătură extrem de puternic construită cu miza intimităţii, în ciuda destinaţiei sale raţionale pentru utilizări profesionale. Denunţat de operatorii americani de
telefonie până şi în paginile anuarelor, sporovăiala telefonică
considerată «futilă» a femeilor demonstrează potenţialul subversiv reprezentat de accesul la relaţia duală exclusivă şi sustrasă
privirii grupului. Telefonul, simbol al libertăţii pentru că operează
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această joncţiune între interior şi exterior, atenuează claustrarea
istorică a femeilor. (ibid.)

Și, pentru a reveni la subiectul nostru, atenuează claustrarea
adolescenților.
Fetele sunt mult mai deschise către această acțiune în
ceea ce privește relația cu cea mai bună prietenă: prietenia
feminină este foarte diferită de cea masculină din acest punct
de vedere. O normă importantă a relației de prietenie feminină este de a împărtăși toate secretele, în special cele care
presupun primele relații cu băieții: a-i spune prietenei celei
mai bune totul despre primele întâlniri amoroase, a-i cere
sfatul. Când relația în cuplu evoluează și se cristalizează, fata
care se află în această relație afectivă nu mai poate împărtăși totul. În acest moment se instaurează ruptura între cele
două prietene, căci cealaltă fată nu înțelege de ce apetența
de a comunica la fel ca înainte nu se mai realizează. Ea vede
cum locul său – de confesor și de partener pentru ieșirile în
oraș – este progresiv preluat de acel băiat. Practica împărtășirii mesajelor nu se aplică și terțului-părinte; în mod evident,
părinții devin excluși din aceste segmente ale vieții adolescentului, prin forța lucrurilor sau, mai degrabă, a vârstei.
Pentru băieți, norma împărtășirii micilor secrete conținute
în SMS se aplică dacă relația cu o fată nu este considerată ca
serioasă. Băieții nu văd ca necesar să spună tot atunci când
e vorba de viața lor privată. Această realitate nu creează
rupturi, ci dimpotrivă: un băiat este cu atât mai mult valorizat de către prietenii săi dacă păstrează secretul. Ei împărtășesc alte informații conținute în mesaje: istorii amuzante,
informații despre ce este nou în domeniile lor de interes (filme, muzică, sporturi). Dacă fetele se apropie împărtășindu-și
misterul relației cu un băiat, băieții sunt mai interesați în a
împărtăși experiențe și preferințe.
Acest joc al împărtășirii și ne-împărtășirii mesajului, în
funcție de conținutul acestuia, de tipul de socializare de gen
și de vârstă face dificilă integrarea acestui principiu în cadrul
comunicării personale sau private. Să credem că nici adolescenții nu știu încă diferența dintre cele două tipuri și registre
relațional-comunicaționale sau că, dimpotrivă, stăpânesc
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foarte bine, intuitiv, aceste registre și le folosesc specializat?
Putem spune însă, așa cum au făcut-o pragmaticieni celebri,
că semnificația se construiește prin utilizare, și anume că
integrarea intimității într-un tip de registru comunicațional
depinde de context sau de cadrul de comunicare adecvat.
O altă normă a SMS-ului este reprezentată de imperativul
clarității și al non-ambiguității mesajului: în mesaje trebuie
să fii clar pentru a nu fi prost înțeles. A crea conflicte din
această cauză este o abatere care poate determina indiferența celorlalți. Această claritate vizează conținutul, și nu
forma: toți utilizatorii știu normele lingvistice de fabricare și
de compactare a limbajului în 160 de caractere, cunoaștere
dobândită printr-o practică îndelungată a folosirii suporturilor
tehnologice. Logica de construcție a sms-ului este bine stabilită: începutul este marcat de formule de salut, corpul propriu-zis trebuie să fie eficient (să răspundă la întrebarea „ce
vrei să transmiți?”), iar finalul să conțină formule specifice.

Concluzii
Plecând de la descrierea comunicării și a formelor de socializare facilitate și construite de utilizarea telefonului mobil,
am demonstrat modul în care s-a construit utilitatea socială
a telefonului mobil și a SMS-ului. Dacă adoptarea și utilizarea
telefonului mobil a pendulat între reprezentări de idealizare
și de tehnofobie, devenind în scurt timp semn de status social și estetică urbană, SMS-ul este un caz de reapropriere a
obiectului de către utilizatorii săi. De altfel, istoria noilor tehnologii este marcată de asemenea deturnări ale obiectelor
tehnologice de la funcția lor inițială; astfel, tinerii adolescenți
au modificat un mediu de transmitere a informațiilor utilitare în mediu de comunicare predilect și mediu de expresie a
unei atitudini ludice specifice culturii adolescentine.
Axa diacronică a istoriei tehnice a SMS-ului este completată de construirea practicii, de la nivel individual, la cel
grupal și la cel cultural. Am analizat astfel care sunt elementele ce conduc la construcția utilizării individuale, marcând
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comunicarea duală emițător-receptor prin etapa utilitară, cea
de câștigare a autonomiei, a integrării și a ludicului. Nivelul
grupal este reprezentat de modurile în care o relație interpersonală se dezvoltă prin utilizarea SMS-ului. Astfel, analiza relației, de la stadiul de cunoștință la cel de prietenie, la
cel de cuplu, reflectă modul în care raportul dintre obiect și
utilizator se construiește progresiv. Genul devine un factor
dominant în construirea relațiilor interpersonale și comunicarea prin SMS pentru a se integra grupului de utilizatori;
observând diferențele de sociabilitate feminină și masculină
putem să înțelegem modul în care obiectul acționează asupra
utilizatorilor săi și invers.
Următorul nivel al practicii SMS-ului este cel cultural, registru în care se construiesc, între utilizatorii adolescenți,
regulile implicite ale utilizării mesajului textual. Componenta
normativă a culturii adolescentine se pliază asupra utilizării
SMS-ului, astfel că utilizarea individuală devine progresiv
colectivă și circumscrisă unei logici culturale. Regulile utilizării SMS-ului reflectă relația dintre individualitate și conformitate și pregătesc înscrierea SMS-ului în logica culturală.
Acordarea aprobării de a comunica prin SMS cu un alt utilizator este dată implicit, prin acțiuni simbolice pe care celălalt
trebuie să le decodifice. Regula răspunsului imediat este reglată diferit: între tipurile de mesaje și progresia regulii este
un raport de echivalență, în sensul că miza relației și importanța primirii mesajului sunt elemente care reglează aplicarea
acestei reguli. Miza relației și importanța primirii mesajului
sunt elemente care reglează aplicarea acestei reguli. Sinceritatea devine o regulă a comunicării interpersonale, o dată
ce tinerii adolescenți încep să folosească SMS-ul. Regula este
atât de puternică, încât încălcarea ei conduce la excluderea
și respingerea definitivă a persoanei care nu o respectă. Regulile implicite ale SMS-ului se supun factorului de gen: astfel, socializarea feminină presupune împărtășirea oricărui
secret, în timp ce socializarea masculină presupune păstrarea
secretului asupra conținutului mesajelor textuale. Regulile,
fie ele implicite, sunt făcute pentru a fi încălcate. Însă trăsătura specifică a implicitului este că generează reguli
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puternice a căror încălcare atrage după sine consecințe exprimate în și prin SMS-uri.
De asemenea, registrul cultural reflectă cel mai bine relația de încorporare a obiectului. În acest moment, telefonul
mobil devine un obiect total, ceea ce înseamnă că preia
funcții tehnice ale altor instrumente tehnologice, dar le îmbunătățește și adaugă unele noi. Telefonul mobil este un
obiect estetic, practic încorporat social în cultura adolescenților, iar SMS-ul devine o practică comună și banală, astfel
că utilizatorul este perfect confortabil în a-l utiliza. Procesul
de încorporare este un proces reciproc; adolescenții construiesc relații noi cu obiectele electronice. Aceste relații stabilesc
un profil generațional ce explică apariția și succesul SMS-ului
în România.
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06.
RESEMNIFICAREA PROPRIEI LOCUINŢE
ÎN VIAŢA INDIVIDULUI ANXIOS
Monica Oancea35
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Introducere
În ciuda faptului că în prezent, în România, nu există statistici oficiale privitoare la incidența tulburărilor panică și de
anxietate generalizată în rândul populației, acestea constituie un subiect de interes.
Grupurile de discuții online (forum-uri) care dezbat aceste probleme sunt numeroase, de exemplu pe forumul Romedic întâlnim peste 600 de subiecte privitoare la anxietate și
circa 700 de subiecte referitoare la atacurile de panică. Tot
mai multe cabinete de terapii alternative (homeopate, reiki,
bioenergie, acupunctură, ș.a.m.d.) promovează tratamente
și remedii pentru tulburările emoționale.
În mass media (ziarele Gândul, Jurnalul Național, Libertatea, Click etc.) sunt publicate, deseori în cadrul rubricilor
de sănătate, articole despre diverse metode și tehnici de a
contracara efectele negative ale anxietății36.
Conform Organizației Mondiale a Sănătății,
35. Beneficiar al proiectului „Burse doctorale pentru dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană
prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.
36. „Cum faci față unui atac de panică” și „Remedii naturale pentru
atacurile de panică” în Revista Click pentru Femei; „Stresul ne poate provoca un atac de panică” în Revista Click Sănătate; „Atacul de panică e
provocat de stres” în Libertatea; „De la atacul de panică la bolile de inimă”
în ziarul Gândul; „Atac de panică: insomnii și gânduri negative” în ziarul
România Liberă; „Ai atac de panică? Suflă în pungă!” în ziarul Ring etc.
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Una din patru persoane dezvoltă una sau mai multe tulburări
mentale sau comportamentale de-a lungul vieții (WHO, 2001b.).
Tulburările mentale și comportamentele sunt prezente la orice
vârstă la aproximativ 10% din populația adultă de pe tot cuprinsul globului. (Hosman, Jane-Llopis și Saxena: 15)

Studii recente, dezvoltate de către European College of Neuropsychopharmacology în anii 2005 și 2010 în statele membre ale Uniunii Europene și Norvegia, Elveția și Islanda,
indică faptul că, dintre 27 de boli mentale și neorologice
vizate în studii, tulburările de anxietate (Wittchen et al.
2011) sunt prevalente.
Lipsa unor date relevante în spațiul românesc poate avea
mai multe cauze. Stigmatul atașat bolilor și tulburărilor mentale joacă un rol important, indivizii afectați de tulburări ușoare sau aflate abia la debut evitând fie să solicite ajutor
specializat (psihiatric, psihoterapeutic), fie să-și asume în mod
public un diagnostic din sfera bolilor psihice.
De asemenea, serviciile oferite de cabinetele de psihoterapie nu sunt în prezent decontate de către Casa Națională
de Asigurări de Sănătate, nefiind luate așadar în evidența
națională persoane afectate de tulburări, care apelează strict
la servicii de psihoterapie (nu și asistență psihiatrică)37.
În sfârșit, am observat și existența unei atitudini de respingere, la anumite persoane, a tratamentului psihiatric;
există o temere față de medicația specifică ca dând „dependență” sau transformând pacientul „într-o legumă”, astfel că
o parte dintre indivizii afectați se orientează spre tratamente alternative (naturiste, homeopate etc.), refuzând consultul de specialitate.
În acest cadru general, tulburările de panică sau anxietatea generalizată constituie un subiect discutat în media sau
pe internet la nivel de simptomalogie sau metode de tratament, însă modul în care personanele afectate resimt aceste tulburări și impactul acestora asupra vieții cotidiene sunt
un subiect mai puțin dezbătut.
37. Nedecontarea acestor servicii duce la restrângerea acestora la
anumite categorii de populație. Datorită costurilor considerate prohibitive
ale serviciilor de psihoterapie, o parte dintre personele afectate de
tulburări de panică și anxietate la care am avut acces au declarat că,
deși își doresc, nu își permit financiar să apeleze la un psihoterapeut.
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Lucrarea de față propune astfel o scurtă incursiune în
viața de zi cu zi a personelor cu o tulburare de panică, o dată
cu debutul acestora. Voi prezenta felul în care reacțiile somatice specifice afectează trăirea și perceperea propriei corporalități în starea de frică intensă resimțită într-un atac de
panică și modul în care spațiul de confort al persoanei se
reduce, ca rezultat al evitării unor noi atacuri.
Datele colectate sunt prepoderent calitative, obținute în
urma unor interviuri semi-structurate și discuții informale, și
prin observație participativă în cadrul a două secții de urgență ale unor spitale.
Aceste date sunt completate de cele obținute în urma
aplicării unui chestionar cu 50 de întrebări concentrate asupra modificărilor apărute în ritmul cotidian al persoanelor
suferind de tulburări de panică și/sau de anxietate, pe un
număr de 40 de persoane afectate.

Corpul-în-frică
Voi folosi, în cele ce urmează, termenii de anxietate generalizată și tulburare de panică conform manualelor International Classification of Diseases ediția a X-a (ICD-10, 1990) și
The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder,
ediția a IV-a (DSM-III-IV, 1994).
Astfel, anxietatea generalizată are ca trăsătură dominantă o stare anxioasă „generalizată și persistentă, dar nu numai,
sau puternic predominantă în orice circumstanțe contextuale
particulare (i.e. este „free-floating”) (The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions
and diagnostic guidelines 1992: 140), în vreme ce
Un individ cu un atac de panică experimentează deseori un crescendo al fricii și simptomelor autonome care de obicei rezultă în
plecarea, de regulă în grabă, de oriunde el sau ea se află. Dacă
acestea apar într-o situație specifică, într-un autobuz sau aglomerație, pacientul poate să evite acele situații. Atacuri similare,
frecvente și imprevizibile, produc frica de a rămâne singur ori de
a merge în spații publice. Un atac de panică este deseori urmat
de o frică persistentă de a nu avea un alt atac. (The ICD-10
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Classification of Mental and Behavioural Disorders. Clinical descriptions and diagnostic guidelines 1992: 139)

În cazul tulburării de panică, „trăsăturile esențiale sunt atacurile recurente de anxietate severă (panică) care nu sunt
restrânse la vreo situație particulară sau un set de circumstanțe, așadar sunt imprevizibile” (ibid).
DSM-IV situează atingerea pragului maxim de intensitate
a unui atac de panică la circa 10 minute de la debut, circumscris unei „perioade de frică intensă și disconfort” în care se
manifestă minimum patru dintr-o listă de simptome specifice
(palpitații, bătăi accelerate ale inimii, senzație de strânsoare
a inimii, senzație de scurtare a respirației sau sufocare, durere în piept sau disconfort toracic; greață sau disconfort
abdominal, senzație de leșin, frică de moarte etc.) (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV
4th edition 1994: 395). Tulburarea de panică presupune:
„prezența unor atacuri de panică neașteptate, recurente, urmate de cel puțin o lună de îngrijorare persistentă de un nou
atac, griji cu privire la posibile implicații sau consecințe ale
atacurilor de panică, sau modificări comportamentale semnificative asociate atacurilor (…)” (ibid.: 397), în vreme ce anxietatea generalizată se referă la „anxietate sau îngrijorare
excesivă (anxietate anticipativă) care în minim 6 luni a prevalat ca durată raportată la zile, cu privire la un evenimente
sau activități(...)” (ibid.: 435).
Simultan cu debutul atacurilor de panică și stărilor anxioase prelungite, individul afectat este predispus să-și reconsidere raportarea la propriul corp, până atunci un companion
discret și un echipament eficient prin intermediul căruia erau
performate activitățile cotidiene.
În frică, trăită de această dată ca o experiență nu numai
emoțională, interiorizată, ci o frică percepută și conștientizată somatic, corpul și funcțiile sale fiziologice practic ies la
rampă, într-un act neașteptat de manifestare plenară și copleșitoare pentru individ.
Atenția acestuia se îndreaptă spre moliciunea pe care o
simte în picioare și cum acestea nu mai pot susține greutatea
corpului, deși, în situațiile cotidiene, rar este conștientizat și
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gândit ca atare actul de a sta în picioare. Respirația – un
proces fiziologic pe care-l realizăm inconștient – se accelerează, este conștientizată ca proces, și senzația lipsei de aer
devine înfricoșătoare: „nu mai am aer”, „simt că mă sufoc”,
„nu mai pot să respir”. Tensiunea musculară aduce în primplanul conștiinței percepția clară a grupelor de mușchi și
energia pompată în aceștia, traduse de către indivizii în atac
de panică în forme ca „n-am stare”, „nu pot să stau”, „îmi
vine să o iau la goană”, „sunt încordat”. Vederea distorsionată și încețoșată alarmează și ea persoana în panică: „nu
mai văd bine”, „îmi fuge imaginea”, „văd în ceață”. Pot apărea și senzații de disconfort gastric, greață, transpirație
abundentă sau nevoia de a urina sau a defeca: „Am palpitații și simt răcirea mâinilor, picioarelor... gânduri negre. Nu
mă mai pot concentra. Plâng într-una. Mi se face frică să nu
mor, îmi bate foarte tare inima” (S.B., f).
În rutina activităților cotidiene, gândurile individului rar
se îndreaptă spre perceperea și monitorizarea funcțiilor automate ale corpului. Câtă vreme procesele corporale se desfășoară într-o stare percepută ca normală sau, cu alte
cuvinte, procesele corporale se desfășoară într-o manieră
care corespunde așteptărilor pe care le avem de la propriul
corp, acestea rămân nonreflexive, tăcute, atât de firești încât
nu survine actul de le gândi conștient.
Atacul de panică scoate însă corpul și procesele sale fiziologice din acest fundal, al firescului, automatului și normalului. Frica este transmutată din cognitiv și emoțional în
planul corporal, al experienței trupului trăit. Ce face frica
dintr-un atac de panică diferită de alte tipuri de frică – de
exemplu dacă suntem atacați de un câine agresiv sau dacă
ne sperie un zgomot puternic și neașteptat – este felul în
care aceasta irumpe în afara oricărei ordonări a sa într-un
tipar explicativ.
Atunci când pot fi integrate în modele cauză-efect, reacții fiziologice ca cele de mai sus sunt ordonate și apropriate
de către individ într-un mod de trăire non-disfuncțională. De
exemplu, când fugim sau când depunem alt efort fizic intens,
respirația se accelerează, la fel și pulsul cardiac, transpirația
este abundentă, se pot instala senzații de amețeală sau
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greață. Însă perceperii conștiente și gândirii acestora le este
asociată o cauzalitate: „am alergat prea mult”, „m-am obosit prea tare”, astfel că trăirea lor nu constituie o experiență
de natură să îngrijoreze. În astfel de contexte, corpul și
funcțiile sale sunt actualizate printr-o subordonare a lor față
de sinele conștient: luând decizia să depunem efort fizic, am
direcționat implicit propriul corp spre a-și accelera pulsul
cardiac și respirația.
Trăirii fricii specifice atacurilor de panică sau stărilor anxioase îi este caracteristică aparenta sa ireductibilitate la
seturile de explicații și circumstanțe care să o ordoneze întrun sistem explicativ satisfăcător pentru individ. Dacă, în majoritatea cazurilor, primul sau primele atacuri de panică
determină indivizii să solicite asistență medicală, deseori în
regim de urgență – prin solicitarea serviciului de ambulanță
sau prezentarea la secția de urgențe a unui spital, o dată ce
suspiciunea unei boli grave – sau integrarea acestor trăiri și
senzații corporale într-o schemă explicativă comprehensibilă – este îndepărtată, trăirea atacurilor de panică diagnosticate ca atare devine o experiență a înstrăinării sinelui de
propriul corp.
Prin diagnosticarea tulburării de panică, individul își reconfigurează concepția auto-reflexivă asupra corpului, un
corp care de acum, când are un atac de panică, devine un
corp-în-frică și nu mai corespunde așteptărilor pe care le
avem de la el, ieșind de sub controlul conștient.
Nu ne așteptăm ca mergând cu autobuzul să fim înfricoșați și să simțim că ne vom pierde cunoștința, la fel cum nu
ne așteptăm în mod obișnuit ca luând masa cu familia să
observăm ca inima ne bate tot mai repede și nu mai putem
respira. În general, nu ne așteptăm ca în circumstanțe cotidiene și performări ale unor activități familiare, de rutină, în
care până atunci corpul nostru era un instrument de cele mai
multe ori obedient și previzibil, să nu mai putem mânui sau
chiar stăpâni eficient propriile trăiri, corporale și emoționale.
Persoanele cu tulburare de panică relatează trăirea atacurilor de panică – și deseori a primului atac avut – ca o experiență copleșitoare, în care frica de moarte sau chiar
senzația iminenței morții (tradusă în forme particulare
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precum gândurile „am/voi face un infarct”, „am/voi face un
atac cerebral” etc.) devine chiar esența corpului trăit: toate
semnalele, toate indiciile pe care corpul le transmite indică
un pericol mortal pe cale să se producă. Ceea ce, de altfel,
nu este întru totul eronat: răspunsul fiziologic „luptă sau
fugi”, numit și „răspunsul la stress acut”, este unul adaptativ
care are ca scop esențial supraviețuirea în situații de urgență. Sensul disfuncțional al tulburării de panică și asocierea
sa unei patologii rezidă în această inadaptare la contextul
real și obiectiv în care atacurile de panică survin, când mediul
nu prezintă un potențial primejdios. Astfel, corpul, prin reacțiile care se manifestă în panică, este scos din sfera normalității. Diagnosticul ulterior proiectează asupra individului
o patologie, și astfel individul intră în starea de boală, în acest
caz o tulburare de ordin psihic.
Fără a desconsidera componenta psihologică majoră a
tulburărilor emoționale, avem în vedere în acest punct impactul pe care somatizările specifice îl au în reconfigurarea
identității de sine a individului. Boala, înțeleasă în termenii
unei „dialectici dinamice între procesul fiziologic, starea psihică, și situațiile sociale” (Kleinman 1988: 6), se construiește în cariera socială a individului și este semnificată în multiple
feluri. Ceea ce au în comun modalitățile diferite de configurare și semnificare ale bolii ca experiență trăită este natura
sa de graniță între normalitate și anormalitate. Corpul bolnav
este trăit, și experiențele caracteristice sunt încorporate, întro modalitate opusă celor învațate a fi firești, și astfel încărcate valoric în mod pozitiv și dezirabil.
În cazul tulburărilor anxioase sau atacurilor de panică,
individul își percepe corpul ca non-sănătos – și aleg acest
termen pentru că nu întotdeauna un individ cu o tulburare
de acest tip privește starea de non-sănătate ca stare de
boală, în măsura în care acest corp devine imprevizibil și
scăpat de sub control. Pe scurt, în măsura în care frecvența
și intensitatea somatizărilor sale îl deposedează de propriul
corp, de maniera în care până atunci își trăia corporal experiențele, emoțiile, cognițiile.
Trăirea unuia sau a mai multor atacuri de panică poate
atrage după sine frica de un nou atac, o stare de anxietate

131

anticipatorie care de altfel constituie și unul dintre elementele de diagnostic ale tulburării de panică.
Dacă atacul de panică este un eveniment singular care,
în forma sa paroxistică, survine la anumite intervale de timp,
mai lungi sau mai scurte, anxietatea se insinuează intruziv
în viața cotidiană a persoanei afectate, ca stare prelungită
pe ore, zile sau chiar săptămâni, cu vârfuri de intensitate sau
temporare ameliorări. Stările anxioase – îngrijorare permanentă, tensiune psihică, dificultate sau chiar imposibilitate
de relaxare și/sau concentrare – sunt asociate unei conduite
corporale caracteristice. Corpul ca entitate până atunci tăcută, ca partener colateral al sinelui în performarea activităților,
devine supravegheat, monitorizat; parametrii săi funcționali
sunt evaluați și controlați. Tocmai această concentrare avidă
pe procesele corporale de bază până atunci neglijate – respirație, puls, prezența sau lipsa unor stări de amețeală sau
slăbiciune, reconfigurează corpul într-o entitate alienată de
sine, înstrăinată, a cărei funcționare este percepută ca independentă de propria voință și propriul control.
Toți oamenii învață metode de a-și monitoriza procesele corpului
și idiomuri retorice (verbale și nonverbale) prin care își comunică
stările corporale, inclusiv stările de boală. Există moduri distincte de a mânca, de a se spăla, de a râde, de a plânge și de a
performa funcțiile de rutină ale corpului (a scuipa, a tuși, a urina,
a defeca, a avea ciclu menstrual). Și aceste stiluri de a performa
activitățile normale influențează idiomurile bolii (Nichter 1982).
Învățăm cum să identificăm și să reacționăm la durere, cum să
etichetăm și să comunicăm disfuncțiile. (Kleinman 1988: 12)

Supravegherea cu îngrijorare a acestor moduri specifice în
care corpul este trăit constituie un factor și, în egală măsură,
un element al anxietății. Stările emoționale resimțite în mod
negativ afectează felul în care se desfășoară procesele corporale și atenția concentrată pe felul defectuos al proceselor
corporale afectează starea emoțională.
În anxietate, apetitul alimentar se poate reduce, ciclul
veghe-somn se poate modifica dramatic, oboseala poate fi
resimțită mai des sau mai intens, apetitul sexual poate fi
alterat, și sub supravegherea atentă a corpului, aceste transformări sunt mai vizibile decât în contexte în care individul
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nu este concentrat în mod conștient și susținut asupra lor.
Interpretate într-o manieră alarmistă, participă la menținerea
unei stări ridicate de anxietate, și circumscriu astfel cercul
vicios în care intră persoana afectată.

Locuind cu anxietatea
Tulburările de panică sau anxietatea generalizată determină
deseori comportamente de evitare și de asigurare. Personale
afectate evită locuri sau situații despre care cred că le pot
provoca un nou atac, ceea ce modifică, în diferite grade, practicile cotidiene. De la evitarea anumitor mijloace de transport
(cele în comun sau autoturismul personal) sau a anumitor
spații (deseori cele foarte aglomerate, ca supermarketurile),
până la evitarea unor situații până atunci considerate pozitive
(ca întâlnirile cu prietenii), rutina vieții de zi cu zi se transformă în direcția inhibării participării pe scena socială.
În anumite cazuri, comportamentul de evitare poate fi
îndeajuns de sever încât să fie diagnosticat ca agorafobie.
Aceasta poate avea consecințe dramatice asupra vieții persoanei afectate, ca renunțarea la studii sau la locul de muncă, sau chiar auto-izolarea la domiciliu pe perioade variabile
de timp (saptămâni, luni, în cazuri izolate putem vorbi chiar
de ani).
Comportamentele de asigurare se referă la tendințele individului de a căuta prezența personelor apropiate (astfel
poate ajunge, de exemplu, să reclame cât mai des prezența
partenerului sau a unui membru a familiei, evitând să rămână singur acasă ori să iasă neînsoțit), a locurilor în care se
simte în siguranță (de obicei domiciliul), sau a unor obiecte
pe care le consideră de ajutor în situații amenințătoare (purtând de exemplu asupra sa sau cât mai la îndemână fiole de
calciu sau pastile cu efect sedativ).
Evitarea situațiilor și factorilor anxiogeni constituie una
dintre caracteristicile tulburărilor de anxietate la nivel comportamental, alături de elementele sale specifice la nivel biologic, cum am descris în cele de mai sus, și nivel cognitiv.

133

Gândurile negative automate care stau la baza acestora sunt
corectate de obicei prin psihoterapie, în vreme ce simptomele somatice sunt diminuate cu ajutorul medicației psihotrope.
Ceea ce prezintă interes pentru lucrarea de față este semnificația socio-culturală pe care o au aceste comportamente
în configurarea identității individului și modul în care se structurează narațiunile sociale despre tulburările emoționale ca
devianțe.
Un aspect pe care l-am observat pe parcursul cercetării
este fixarea semnificației anxietății ca boală prin raportare la
aceste comportamente de retragere și izolare.
Diagnosticele pe care le primesc adesea de la practicieni
persoanele care se confruntă cu astfel de experiențe – „tulburare de panică”, „tulburare de panică cu agorafobie”, „sindrom anxios-depresiv”, „tulburare anxioasă”, „anxietate
generalizată” sau „distonia neuro-vegetativă” care le cuprinde pe acestea sub umbrela sa – constituie o practică de numire de natură să medicalizeze experiențele trăite.
Arthur Kleinman diferențiază astfel conceptul de „boală”
de cel de „maladie”.
Boala se construiește ca o narațiune complexă a experiențelor fiziologice, psihice și sociale, a cărei semnificație se
construiește nu numai pe baza interpretărilor pe care persoana suferindă le proiectează asupra acestor experiențe, ci
și prin relația dinamică cu interpretările date de membrii
familiei și ai rețelei sociale ale suferindului, toate sub influența unor pattern-uri socio-culturale specifice (Kleinman
1988: 5). Maladia se construiește atunci când suferindul intră în spațiul medicalizat și devine „pacient”, iar experiențele sale trăite devin „simptome” ale unei entități impersonale
și supra-individuale:
Plângerile despre boală sunt ceea ce pacienții și familiile lor aduc
specialiștilor. Într-adevăr, idiomurile împărtășite local creează un
teren comun pentru pacient și practician pentru a se înțelege reciproc la prima întâlnire. Asta pentru că și practicianul a fost de
asemenea socializat într-o înțelegere colectivă, particulară, a bolii.
Maladia, însă, este ceea ce practicianul creează într-o nouă versiune a bolii în termenii unor teorii ale dereglării. Maladia este ceea
ce practicienii au fost instruiți să vadă prin perspectivele teoretice
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ale formei lor particulare de practică. Cu alte cuvinte, practicianul
reconfigurează aspecte ale bolii pacientului și ale familiei ca aspecte tehnice amănunțite ale maladiei. (Kleinman 1988)

Cel care vindecă – indiferent dacă este un neurochirurg
sau un medic de familie, un chiropractor sau un psihoterapeut al celei mai recente școli – interpretează problemele de
sănătate în cadrul unei nomenclaturi și taxonomii particulare, o nosologie patologică, care creează noua entitate a diagnosticului, un „ceva” – maladia (ibid.).
Din această perspectivă, nu diagnosticul este elementul
principal care construiește boala ca experiență trăită, ci stările emoționale, corporale, ale individului, impactul acestora
asupra practicilor cotidiene și interacțiunilor cu mediul și cu
ceilalți.
În plângerile despre anxietate ca stare de boală, persoanele afectate resimt restrângerea spațiului lor de acțiune ca
parte și efect al bolii:
Am început să mă cert cu prietenii, să nu mai vorbesc cu ei, și în
principiu să mă izolez, să nu mai ies deloc din casa. Simt o frică
puternică când sunt singur pe stradă și o emotivitate puternică.
(O.N., m)
Încă mi-e frică să plec foarte departe de oraș, unde nu sunt
spitale. (M.R., f)
(Atacurile) sunt de cele mai multe ori când călătoresc sau plec
puțin mai departe de casă. Am avut perioade când mi se întâmpla cum ieșeam din casă. (L.P.,f)
Î: Ați restrâns deplasările în afara casei?
R: Parțial.. Și mereu când plec am grijă să am întotdeauna o
toaletă la îndemână. Altfel fac crize de anxietate pe moment și
încep stările de rău. (P.O., f)

În aceste cazuri, auto-izolarea, deși voluntar aleasă, nu este
și dorită. Indivizii afectați relatează deseori că evită să iasă,
să-și părăsească domiciliul, pentru că se simt constrânși prin
și de propria frică să o facă: frica de a nu trăi un atac de
panică dacă părăsesc spațiul protectiv al casei, potențată de
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frica de a nu fi expuși, în cazul unui potențial atac, privirii
celorlalți.
Deși spațiul casei devine un adăpost, un refugiu, interesant este faptul că acesta nu ocrotește individul de anxietate sau de atacuri de panică. Deseori persoanele afectate
relatează că resimt stările anxioase și când sunt acasă, sau
că au avut atacuri de panică și în spațiul locuinței.
Am cunoscut-o pe D.N. (f.) în secția de primiri urgențe a
unui spital din București. Avea 23 de ani, absolvise facultatea
și era angajată la o firmă. Rămasă singură în birou în ziua
respectivă, simțise stări accentuate de rău. Și-a sunat mama
și un prieten și aceștia au adus-o la spital. După protocolul
spitalului – înregistrarea pacientului, anamneza și analize – o
electrocardiogramă pentru a se verifica dacă tahicardia și durerile precordiale au o cauză de natură cardiacă, această suspiciune fiind astfel îndepărtată, și o hemoleucogramă care de
asemenea îndepărtase suspiciune de anemie, hipocalcemie
etc., diagnosticul primit de D.N. a fost acela de atac de panică.
D.N. Mi-a povestit că nu era la prima experiență de acest
fel, deși de această dată intensitatea stărilor de rău era semnificativ mai mare. Însă resimțea astfel de senzații somatice
de când, în urmă cu aproximativ un an, mama sa fusese lovită de o mașină în timp ce aștepta să traverze la o trecere de
pietoni și necesitase îngrijiri medicale. Deși în prezent mama
sa avea o stare bună de sănătate, D.N. constatase că în urma
acelui eveniment resimțea des stări de anxietate în anumite
circumstanțe. Cel mai adesea, atunci când vedea la jurnalele
de știri sau în ziare relatări despre accidente. Progresiv, ajunsese să evite să se mai uite la TV sau să citească ziarele, inclusiv atunci când era acasă. Fie că era vorba de programe
TV, ziare, reviste sau site-uri web, D.N. selecta atentă ce privea sau urmărea, căutând să evite orice îi provoca stări anxioase. Astfel, locuirea domiciliului a devenit pe parcurs un
proces supravegheat, practicile în interiorul locuinței fiind monitorizate și selectate pentru a evita posibilii factori anxiogeni.
Problemele lui O.N.(m) au început în urmă cu trei ani, în
urma unor certuri puternice cu tatăl său vitreg. Recurența
simptomelor l-au făcut să consulte numeroși specialiști: un
medic psihiatru, un psiholog, un alt medic psihiatru și alți doi
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psihologi, în vederea psihoterapiei. S-a izolat în spațiul casei,
însă nici acolo stările de anxietate nu s-au diminuat: „Sunt
aproape tot timpul anxios și când stau în casă. Am o stare
de amețeală și sunt lipsit de putere.” De la debutul tulburărilor sale, O.N. este susținut de familie, care a preluat majoritatea responsabilităților casnice. O.N. a renunțat la a ieși
din casă atunci când nu consideră o necesitate, iar pentru
drumurile spre și de la medici circulă cu taxi-uri.
Așadar, casa nu devine un refugiu din anxietate. Mai degrabă putem spune că devine un refugiu din anxietatea trăită în fața celorlalți, din anxietatea expusă privirii celorlalți.
Majoritatea persoanelor afectate de o tulburare anxioasă
cu care am intrat în contact aveau vârste cuprinse între 20
și 30 de ani. Acest aspect joacă un rol important în modul în
care auto-izolarea și retragerea sunt interpretate de către
individ și de către ceilalți, „sunt prea tânăr/ă să...” sau „am
numai X ani” fiind deseori invocate ca dovezi ale dificultăților
majore și anormalității problemelor cu care se confruntă.
Dacă pentru bătrâni o viață socială și o participare în
spațiul public reduse sunt acceptate, considerate a fi un aspect specific vârstei – bătrâneții ca etapă a vieții, pentru
indivizii cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani viața socială activă constituie un indicator al normalității lor sociale.
Nu actul izolării în sine – care oferă un confort temporar
prin evitarea situațiilor anxiogene – este anormal, ci semnificarea sa de către ceilalți: membrii familiei, membrii rețelei
sociale etc., și consecințele izolării, respectiv participarea tot
mai redusă sau chiar non-participarea indivizilor afectați la
activități până atunci de referință în viețile lor: școală, serviciu, plimbări, vacanțe și concedii, folosirea mijloacelor de
transport sau chiar aprovizionarea cu cele necesare traiului
de zi cu zi: alimente, plata utilităților.
Așadar, spațiul casei este investit doar temporar cu funcția de protecție; anxietatea sau atacurile de panică survin
des și la domiciliu și, mai mult decât atât, auto-izolarea este
percepută negativ chiar de către indivizii în cauză ca fiind un
indicator al propriului caracter deviant, câtă vreme retragerea
în spațiul propriei case nu este dorită, ci percepută ca impusă – prin frică – împotriva propriei voințe.
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Astfel, debutul tulburărilor anxioase marchează, în cariera individului, un moment de cotitură, aspect vizibil la nivelul
discursului prin desele referiri la viața de „dinainte” – „înainte eram o persoană..(activă, veselă, etc.)” și „după” – „dar
acum...(nu mai ies așa des)”.
Cuplul „înainte/după” indică procesul prin care tulburările emoționale, și boala în general, destructurează imaginea
de sine a individului afectat. Anxietatea, mai mult decât un
diagnostic pus în urma unei simptomatologii specifice, se
constituie ca o experiență corporală și emoțională trăită, ca
un mod sau stare de existență a individului într-un moment
al vieții sale. Printr-un act de reflexivitate – înțeleasă în sensul propus de către Morris Rosenberg ca acțiune exercitată
asupra sinelui (Rosenberg 1990: 3), privirea individului se
întoarce asupra sinelui, evaluând acest nou sine alienat, disfuncțional, radical diferit de imaginea pe care o avea anterior debutului tulburărilor.
Izolarea nu are așadar la bază strict explicațiile psihologice în termeni de comportamente de evitare, ci și un important factor social, prin evitarea expunerii trăirilor anxioase
în fața celorlalți. Percepute ca fiind neadecvate în contextele
comune în care apar, emoțiile negative intense sunt deseori
susceptibile a fi interpretate ca o devianță a persoanei. În
ciuda faptului că simptomele somatice sunt reale și pot fi
măsurate (tensiunea și pulsul crescute, saturația mare cu
oxigen a sângelui ca efect al hiperventilației etc.), faptul că
individul nu suferă de o boală în sensul comun acceptat – de
disfuncție a unui organ sau a unor funcții organice38, face
38. Ne referim aici la sensul general în care sunt percepute
tulburările emoționale. Din punct de vedere medical, se consideră că
tulburările anxioase sunt cauzate de dezechilibre chimice la nivelul
creierului, respectiv nivelul scăzut al unor neurotransmițători. Se
consideră că organismul persoanelor cu tulburări de anxietate secretă
un nivel scăzut de serotonină, norepinefrină și acid gama aminobutiric (GAMA), tratamentul psihiatric țintind spre creșterea nivelului
acestora,prin asociereaunui medicament din clasa benzodiazepinelor –
cu efect anxiolitic, sedativ și miorelaxant, cu unul din clasa inhibitorilor
selectivi ai recaptării serotoninei, cu efect antidepresiv (conform Tudor
Udriștoiu, Dragoș Marinescu, Delia Podea, Pompila Dehelean, Ghid de
farmacoterapie în tulburările anxioase, Ministerul Sănătății, www.ms.gov.
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ca plângerile sale să fie mai dificil de crezut sau de luat în
serios:
Inițial nu mă înțelegeau, crezând că mă prefac mereu cu stările
acestea, știind că nu aveam nicio boală anume deoarece îmi făcusem analizele. (L.P.,f)
M-a întrebat de ce nu i-am spus de la început (debutul tulburării,
nota mea). Dar i-am spus de multe ori și nu mă credea, zicea că
m-am plictisit și de aia mă simt așa, că n-am nimic. (R.A., f)

Așadar vorbim de stări emoționale disfuncționale, dificil de
perceput și evaluat de către ceilalți în lipsa unor cauze considerate obiective. Emoțiile, prin natura lor, sunt experiențe
subiective intime, iar frica singulară a unui individ, raportată
la cauze care nu susțin o explicație rațională – cu alte cuvinte, la non-cauze, are drept consecințe imediate respingerea
sau negarea din partea celorlalți: „nu ai motiv (să te temi)
sau „nu ai de ce”, „trebuie să te calmezi”. De altfel, aceste
directive comportamentale sunt interiorizate chiar de către
individ, de unde și susceptibilitatea auto-etichetării stigmatizante sau auto-învinovățirea observate la indivizii afectați.
Așadar, izolarea în spațiul propriei case poate fi interpretată
(și) în termenii unei retrageri sociale din fața privirii normative a celorlalți. Anxietatea, ca experiență trăită, este una
profund personală, aducând transformări majore în comportamentul și practicile cotidiene ale individului afectat.

Mulţumiri
Adresez mulțumiri tuturor acelora care au făcut posibilă realizarea acestui material, atât pentru timpul acordat, cât și
pentru încrederea și disponibilitatea de a-mi împărtăși experiențele personale în confruntarea cu anxietatea și atacurile
de panică.

ro, 2011).
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07.
„CUM SE FACE PREŢUL”: VECHITURI ŞI NEGOCIERI
ÎN TÂRGUL VALEA CASCADELOR – BUCUREŞTI
Vlad Cătună
Universitatea din Bucureşti

Introducere
Am ales să abordez în această lucrare tema culturii materiale, focalizată pe studierea târgului de vechituri din Valea
Cascadelor. Am analizat obiectele prin prisma negocierii și a
relațiilor care se constituie între comercianți și cumpărători.
Am realizat o descriere etnografică a târgului, analizând oameni, obiecte, interacțiuni.
Studiile culturii materiale au ca principală preocupare analiza relației mutuale dintre oameni și obiecte (Woodward
2007). Obiectele au diferite înțelesuri pentru oameni, cu atât
mai mult cu cât prezența lor fizică este importantă în structurarea vieții sociale. Interesul acordat studiului obiectelor
s-a revitalizat în contextul consumerismului contemporan,
atenția orientându-se către bazele materiale ale consumului.
În lucrarea de față, studierea obiectelor din târgul de vechituri Valea Cascadelor s-a realizat observând modul prin
care oamenii din târg ajung să negocieze și să relaționeze cu
ceilalți. Pentru a răspunde la întrebarea „cum se face prețul”
și pentru a identifica factorii care stau la baza succesului târgului de vechituri, am realizat în perioada martie 2010 – aprilie 2011 o serie de observații și interviuri (discuții informale).
Raportarea nu se face doar analizând un singur punct al
existenței obiectelor – valoare și înțelesuri – dar și la procesul
prin care înainte de a ajunge să fie comercializate, înțelesurile
și valorile lor sunt acumulate și transformate. Statutul obiectului, povestea din spate, motivația celor care frecventează
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acest spațiu, cunoașterea vehiculată sunt doar câteva din
„ingredientele” care pun bazele târgului, ale prețului și ale
spectacolului constituit. Cum se produce sociabilitatea și ce
schimburi au loc în târg, dar și ce rol au lucrurile în aceste
procese?

La Valea Cascadelor
Înainte să fie situat în Valea Cascadelor, târgul de vechituri
se află în prelungirea Ghencea. Prin anii 1991-1992, târgul
s-a mutat pe terenul viran aflat la intersecția dintre Bulevardul Timișoara și strada Valea Cascadelor. În primă fază, în
organizarea târgului lipseau deopotrivă autoritățile locale și
proprietarii terenului. La scurt timp după reorganizare, terenul a fost revendicat de către proprietarii de drept. Aceștia
au anticipat potențialul economic al zonei, considerând administrarea suprafeței o afacere bună. Au îngrădit spațiul,
l-au betonat, au adus tarabe și au început să perceapă taxe,
deopotrivă pentru comercianți și cumpărători.
Până de curând, târgul se întindea dincolo de limitele sale
oficiale, foarte mulți dintre comercianți întinzându-și păturica și produsele de-a lungul trotuarului ce duce spre Mall
Plaza. În urma unor acțiuni repetate organizate de Primăria
Sectorului 6 în colaborare cu Jandarmeria Română, trotuarul
a fost „curățat” de oamenii care nu erau dispuși să plătească
o taxă administrativă pentru a-și putea vinde marfa în târg.
Taxa administrativă lunară este de 100 de Ron și presupune închirierea unei tarabe 3 zile pe săptămână: joia, sâmbăta și duminica – acestea fiind zilele de târg; pentru o zi de
târg se percepe o taxă de 10 Ron pentru vânzător, iar pentru
cumpărător o taxă de intrare de 2 RON. Taxa nu mai este
percepută la „spartul târgului”:
Dube de poliție aparținând administrației sectorului 6 staționează de-a lungul bulevardului care duce spre Mall Plaza. Oamenii,
care de obicei își întindeau marfa veche pe păturile de pe trotuar
– tacâmuri, păhărele, jucării, batistuțe de danteluță – acum stau
în picioare cu marfa împachetată, așteptând ca autoritățile loca-
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le să plece din zonă. Marfa pe care aceștia o vând este exclusiv
veche, obiecte unicat, neexistând un lucru în dublu exemplar (cel
puțin nu la același vânzător). Impresia creată este aceea a unui
cordon ombilical care leagă târgul de oraș (note din jurnalul de
observație, mai 2010).

Oamenii, potențialii cumpărători și potențialii vânzători nu
ajung întâmplător în târg. Situarea acestuia în proximitatea
complexului comercial Dedeman/Selgros și la capătului bulevardului cu produse de ceramică sanitară face ca un flux
de indivizi să se îndrepte spre târg. Fluxul este determinat
și de prezența liniei de tramvai.
În fiecare dimineață, la intervale scurte de timp, sute de
oameni se îndreptă spre târg. Pentru că este un spațiu dinamic și eterogen, înghite aproape toate categoriile de oameni,
indiferent de sex, vârstă, etnie, ocupație, educație.

Precizări conceptuale
Obiectele pot fi înțelese pe deplin dacă ne raportăm la mai
multe caracteristici ale existenței lor. Cicluri precum cel al
producției, schimbului și consumului trebuie luate în considerare într-o analiză specifică. Conform lui Kopytoff (1986),
obiectele se schimbă de-a lungul existenței lor și au capacitatea de a genera istorii. Așadar, capacitatea prezentă a unui
obiect derivă din amprenta persoanelor și evenimentelor cu
care este conectat. Există un proces mutual de creare a
valorii între oameni și obiecte. În ciuda aparenței lor statice,
obiectele atrag în mod continuu semnificații, conexiuni și
înțelesuri noi. Kopytoff introduce termenul de biografie a
obiectelor, prin care observă traseul parcurs de obiecte în
timp și spațiu. O dezbatere care produce înțeles asupra biografiei lucrurilor este cea legată de diferențele care există
între gift și commodity (Mauss 1954). Din perspectiva maussiană obiectele produc sociabilitate prin crearea și menținerea legăturilor sociale (dintr-o perspectivă occidentală, ar
putea fi văzute ca simple tranzacții sociale).
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Modelul maussian
Marcel Mauss (1954) identifică două tipuri opuse de relații
sociale: relații cu bunurile de larg consum (commodity relations) și relațiile bazate pe schimb (gift relations). Cu riscul
de a simplifica, relațiile cu bunurile de larg consum sunt
trecătoare și impersonale (Carrier 1994), ceea ce nu înseamnă neapărat că sunt neplăcute sau nefolositoare; ele pot fi
deopotrivă îmbucurătoare, utile și pot să aducă un grad de
satisfacție ridicat pentru cei care le achiziționează. În același
timp, darurile inițiază relații durabile și personale, dar nu
neapărat plăcute sau calde, pentru că aceste relații la rândul
lor pot presupune conflict (Mauss 1954).
Ofer spre exemplu următoarea situație de negociere eșuată între comerciant și cumpărător – atunci când nu se ajunge la o înțelegere asupra prețului obiectului, atunci când
raportul dintre valoarea materială de schimb și poveste (viața socială a lucrului, semnificațiile cu care este însoțit) nu
prezintă un interes prea mare pentru cel care îl cumpără, el
fiind interesat doar de valoarea obiectului.
Degeaba îmi spuneți că a fost a nu-știu-cui și că a trecut prin
mâini de burghezi și nobili. Ideea e că el nu prea funcționează,
și că ar trebui să mai lăsați la preț. Că oameni suntem și noi, și
ne pricepem să evaluăm și noi piesele astea (D.C., 54 ani).

Lucrurile care trec drept bunuri de larg consum creează legături impersonale care marchează utilitatea acestora (use
value) și valoarea de schimb (exchange value) în urma procesului de cumpărare și vânzare. În cazul darurilor, lucrurile
reprezintă posesii personale care sunt date și primite.
În târg, așa cum ne-am aștepta, nu se practică numai
schimbul de obiecte contra unor sume de bani, dar se oferă
și cadouri. Am observat comercianți care, în urma stabilirii
unor relații cu persoanele care frecventau târgul, ofereau
cadouri, de la miere de albine, haine, cutii, rame foto și până
la seturi sushi, viniluri și cărți. Ideea de cadou trebuie înțeleasă sub mai multe forme, cel puțin atunci când ne raportăm
la târg.
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Cadoul poate fi înțeles în primă fază sub formă de bonus,
dacă deja ai cumpărat unele produse și ai stabilit un contact
cu comerciantul. Acest bonus poate fi interpretat pe de o
parte ca o punte de legătură cu următoarea posibilă tranzacție sau poate fi rezultatul unei comunicări bune și apropiate
dintre vânzător și cumpărător.
O altă situație este aceea în care bunul îți este oferit fără
să fi cumpărat nimic în prealabil, doar pentru simplul motiv
că ești persoana potrivită pentru a deține acel obiect și pentru că aduci aminte de trecutul care se conectează la semnificațiile obiectului:
Îmi amintești de băiatul meu când era tânăr. Era pasionat de
muzică, numai asta îl interesa. Acum se ocupă de altele. E plecat
în afară, în Londra. L-am întrebat dacă mai face ceva cu muzica
asta, și a spus că nu, că acum o găsește pe toată pe internet (V.P,
63 ani).

La un nivel mai general, putem vedea existența darului
atunci când, înainte de a se realiza schimbul, între cei doi
actori se stabilesc legături, comunică, întreabă, se informează reciproc, situație care este sensibil diferită de mediul oferit de societatea de hiperconsum reprezentată prin mall-uri,
supermarket-uri și hypermarket-uri.

Cum se aplică modelul?
Am fost acasă la domnul Ștefan Comșa. De 8 ani de zile vinde în
târgul din Valea Cascadelor. Înainte a vândut în târgul Vitan, dar
acolo era mai mult târg de mașini și nu prea avea spațiu. De
altfel, nu s-a înțeles bine cu ceilalți comercianți. Un prieten i-a
spus de târgul din Militari, astfel ajungând „co-asociați” pe o
tarabă din târg pentru care trebuie să plătească lunar 100 RON.
Vinde aparate de fotografiat, filme și baterii. Bateriile le cumpără de la angro foarte ieftin, prețul oferit de el fiind mai mic decât
cel găsit în magazine. Lumea e mulțumită de produsele comercializate și revine. S-a apucat de negoț după ce s-a pensionat. Îi
place să vină în târg pentru că are cu cine sta de vorbă și plus
de asta mai câștigă și un ban în plus cu care poate să călătorească la mare sau la munte. Vinde doar ce cunoaște și în domeniul
în care se pricepe. Mi-a vândut o carte, „Practica fotografică”, iar
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pe a doua, „Arta fotografică în culori”, mi-a dat-o cadou. În timp
ce povestește despre aparatele de fotografiat și de mărit, menționează mereu valoarea obiectelor/prețul avut în momentul în
care obiectele au fost achiziționate. Mă sfătuiește să nu vând
cărți: „în târg aici nu se vând cărți!”. (Note din jurnalul de observații: Septembrie, 2010)

În târgul Valea Cascadelor, vorbim deopotrivă atât de legături mediate de bunurile de larg consum cât și de relații cu
daruri, pentru că în târg se găsesc și multe obiecte noi, rezultate ale procesului pe bandă rulantă, obiecte ce marchează perioada fordistă. Obiectele noi, produse de origine
turcească sau chinezească, se integrează foarte bine în viața
târgului, îmbinându-se cu vechiturile și transformând piața
într-una completă. Mărfuri precum lanterne, lumânări, instrumente de pescuit, scule, echipamente de sport, ceramică,
vase de bucătărie, aparate electrocasnice se îmbină armonios cu obiectele vechi și folosite: tăvi de cozonac, fier de călcat,
cabluri, creioane, cutii, aparate de dactilografiat, lămpi.
O mare parte dintre tranzacțiile care au loc în târgul de
vechituri Valea Cascadelor nu sunt impersonale, supuse unui
proces standardizat, uniformizat – tranzacțiile de scurtă durată specifice societăților consumeriste (mall, hypermarket,
supermarket) – ci mai degrabă tranzacții însoțite de relații
care se stabilesc între comercianți și cumpărători: negociere,
comunicare și schimb de cunoaștere. Astfel, se poate vorbi de
un transfer de cunoștinte, atât de la comerciant către client,
cât și de la client la cumpărător. Acest transfer de cunoștințe
(de cele mai multe ori despre obiect, model, tip, performanță)
este însoțit de povestiri care aduc în prim plan biografia obiectelor și contextul în care s-au găsit la un moment dat:
Mașina asta de cusut cehoslovacă cu motor a făcut treabă la
vremea ei. Cosea zi și noapte piele, bumbac, și alte materiale. Eu
am fost croitor de meserie... cojoace, blănuri și tot felul de haine
din piele. Dacă nu aveam mașinuța asta cu motor, viața ar fi fost
una grea. Nu că acum n-ar fi, că e al naibii de grea. (N.D. 63 ani)

Diferențele care există între schimb și bun de larg consum
(commodity) se pot explica nu numai prin prisma tipului de
relaționare care se stabilește între actorii sociali. C.A.
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Gregory spune că schimbul de bunuri de larg consum este
orientat către sistemul de producție material al obiectelor și
de aceea „trebuie explicat cu referință la condițiile sociale
ale reproducției lucrurilor care înseamnă, în final, « structura de clasă »” (Gregory 1980).
În relațiile cu bunuri de larg consum, obiectele sunt alienate chiar de la început, ele neavând vreo legătură puternică cu cel care le comercializează, și nici nu există vreun
trecut care să vorbească despre viața posesorului.

Valoare şi motivaţie
În târg, la tarabele comercianților care vând bunuri de larg
consum (saci de gunoi, brichete, adezivi, haine, alimente),
obiectele deținute sunt doar purtătoare ale utilității și valorii
(Carrier 1997), nevorbind despre vreun trecut al posesorilor:
profesie, stil de viață, educație.
Valoarea bunurilor este atribuită în cadrul sistemului de
schimb care se găsește în târg. În lipsa regulilor fiscale este
semnalizată astfel prezența economiei informale. Spre deosebire de situațiile de schimb formale, în această piață bunurile sunt negociate, mai ales în cazul celor pentru care se
stabilesc relații sociale. În schimb, celelalte prezintă de cele
mai multe ori un preț fix, dar care este totuși diferit de prețul pieței.
Valoarea obiectelor este conferită de estimările indivizilor
și se construiește în trânsă relație cu locul pe care îl ocupă
într-o serie de alte lucruri complementare (Carrier 1994). În
Valea Cascadelor nu există o complementaritate între obiecte similară celei specifice obiectelor de consum. Valoarea
obiectelor nu este conferită de raportul cu celelalte din jur ci
mai degrabă de strategiile și competențele celui care le deține. Valoarea intrinsecă a obiectelor este dată și de legătura puternică (acolo unde există, bineînțeles) dintre ele și
posesorul lor.
Mary Douglas și Baron Isherwood (1979) consideră că oamenii cumpără obiecte din trei motive: bunăstare materială;
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bunăstare psihică (nevoi individuale, nevoia de a fi hrănit,
îmbrăcat, adăpostit); pentru expunere. Acest ultim termen
vorbește despre cerințele la care societatea te invită să participi. Există oameni care vin în târg nu numai pentru comercializarea obiectelor sau pentru obținerea unui profit ci și
pentru consolidarea capitalului social, iar prezența obiectelor
care nu sunt niciodată vândute probează această afirmație.
Dată fiind natura informală a spațiului studiat, am ales să
centrez o parte din analiză pe practicile de negociere a valorii și a prețului. Spațiul studiat este unul al economiei informale, caracterizat prin „acțiuni ale agenților economici care
nu reușesc să se adapteze la regulile instituționale sau le
refuză protecția” (Feige 1990). În mod alternativ, el include
toate activitățile generatoare de venit care nu sunt controlate de stat. Datorită absenței controlului de stat, tranzacțiile informale sunt cele care descriu cel mai bine „piață pură”
(Portes 2003).
În acest tablou, fiecare dintre categoriile studiate, atât
comercianții cât și cumpărătorii, elaborează tot felul de strategii, mercantile sau sociale, ce țin de bani și de interacțiune,
pentru a obține ceea ce își doresc. Desigur, aceste strategii
implicit generează punte de tensiune și/sau cooperare.

Precizări metodologice
Pentru această cercetare am optat pentru un demers calitativ. După cum precizat, urmăresc care sunt motivațiile oamenilor care vin să vândă și să cumpere în târg, care este
legătura pe care o formează cu obiectele în contextul târgului și care este impactul acestora asupra proceselor sociale
în care este implicat individul (formarea prețului și negocierea). Nu am urmărit analiza acestui fenomen al consumului
de vechituri la scară largă. De cele mai multe ori cercetarea
calitativă merge mai degrabă pe contextul descoperirii decât
pe cel al verificării.
Am recurs deopotrivă la observație directă, interviuri semistructurate și discuții informale, pentru ca apoi să merg în
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profunzime, cu ajutorul observației participative. Astfel, ca
observator, am ajuns să iau parte la contextul observat. Am
recurs la această strategie pentru a putea percepe natura
lucrurilor din interior și pentru a nu fi perceput doar ca un
simplu cumpărător(-cercetător).
În primele luni desfășurate pe teren, prezența în târg a
fost una pasivă. Am folosit fișa de observație pentru a înregistra elementele ce țin de descrierea cadrului general al
analizei. Această etapă a fost completată de folosirea aparatului de fotografiat, pentru ca ulterior să mă îndrept spre
consolidarea întrebărilor urmărite: De când există târgul din
Valea Cascadelor? De cât timp vând marfa în târg? De unde
aduc marfa? Cum se înțeleg cu vecinii?
Cu oamenii din târg am stabilit relații de colaborare, am
discutat și am schimbat informații, obiecte, contacte. Obiectele au fost tranzacționate, dar și dăruite. Am primit cadou
cărți, filme de fotografiat, haine, iar eu am oferit fotografii
celor care și-au exprimat dorința de a primi una. Fotografiile le-am folosit mai ales pentru potențialul de metodă de stocare a informațiilor din târg care pot scăpa, dintr-un motiv
sau altul, privirii.

Pieţe de vechituri
Piața, după Lalone (1993), este un spațiu de interacțiuni
sociale și economice care implică diferite tipuri de vânzători,
care adoptă strategii economice diverse și aderă la norme
recunoscute social. Piețele au o istorie îndelungată și au fost
mereu văzute ca spații unde au avut loc schimburi economice, contacte sociale și culturale. Aceste spații iau forme diverse, de la târgul de bovine și până la conceptul de garaje
sales (Crew și Gregsan 1998).
În literatura de specialitate, și nu numai, întâlnim sintagma „târg de vechituri” și sub numele de bazar, piață în aer
liber, piață informală, de stradă. Deși nu au aceleași caracteristici, ele sunt asemănătoare în multe privințe.
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Piața modernă de vechituri se definește ca fiind: „o ocazie
special desemnată pentru scopul de a schimba o varietate
de bunuri, de la antichități de valoare la gunoaie, de la produse alimentare până la produse hand made sau mărfuri
produse pe bandă rulantă” (House of collectibles 1987:1).
Funcția de bază a oricărei piețe de acest fel, ori antică ori
modernă, este de a vinde bunuri sau servicii în care cumpărătorii găsesc beneficii. Studiind târgul de vechituri din Valea
Cascadelor, am constatat că perspectiva beneficiilor urmărite este limitată și că acest spațiu funcționează și în afara
utilităților, în afara satisfacerii nevoilor, prin povești, mituri,
relaționări, prin constituirea comunităților de practici.
Cum menționam, piața studiată nu se încadrează în tiparele economiei formale, ba dimpotrivă, ea funcționează mai
mult pe principiile economiei informale, deși în târg există
unele reglementări (spațiu amenajat, prezența administratorului, plata unei chirii lunare sau ocazionale) care o apropie
de piața modernă clasică. Supapa economiei informale (târgul) se construiește din rațiuni economice, preponderent
pentru strategii de supraviețuire. Pentru mulți dintre cei care
vin aici în târg, vânzarea de obiecte vechi sau noi reprezintă
principala sursă de venituri: „Din asta trăim! Altfel, ce să
facem! Câștigăm un ban cu care să ne întreținem familiile.
Nu ne îmbogățim.” (M.R., vânzător târg, 45 ani).
Totuși, nu numai banii pun în mișcare acest spațiu dinamic
și cu un background cultural puternic, ci și relațiile care se
constituie între comercianți, cumpărători și obiecte:
Nu vând la oricine lucrurile astea. Vin aici mai mult din plăcere.
Vezi tu, plita asta cu spirt nu am vrut să o arunc, dar nici să o
păstrez nu avea rost. Eu nu îi mai găsesc utilitatea, dar m-am
atașat de ea și aș vrea să dau de o persoană pasionată de astfel
de obiecte și să aibă grijă de ele. (T.G., vânzător târg, 70 ani)

Relațiile constituite sunt mediate de semnele transmise de
ținuta vestimentară, de cunoștintele deținute de fiecare participant, de modul cum se stabilesc interacțiunile, de preț,
de arta negocierii și, nu în ultimul rând, de disponibilitatea
și deschiderea fiecăruia dintre ei de a comunica.
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Geografia târgului de la Valea Cascadelor
Târgul se întinde pe o suprafață de aproximativ 1000 metri
pătrați, având două intrări dinspre Bulevardul Timișoara. La
fiecare dintre aceste intrări, în fiecare zi de joi, sâmbătă și
duminică, stau câțiva vânzători de bilete care lasă lumea să
pătrundă în târg încă de la primele ore ale dimineții și până
târziu după-masă. Tarabele fixe rămân mereu în aceeași poziție, dar în ceea ce privește mașinile (care sunt transformate în magazine de mici dimensiuni și spații expoziționale
deopotrivă) și vânzătorii (care își întind marfa pe pături,
ziare sau mușama), mobilitatea acestora este foarte ridicată,
primul ajuns în târg fiind și primul servit. Târgul nu este
organizat după nici un criteriu anume, neavând o alee principală și drumuri secundare, totul părând la prima vedere un
talmeș-balmeș unde freze și strunguri se vând alături de cărți
și produse cosmetice, unde bijuteriile romilor stau alături de
„chinezărismele” comerciantului de „tip Obor”.
Obiectele pot fi întâlnite aproape peste tot: în mașini, pe
mașini, pe pături, pe băncuțe, pe măsuțe, pe jos. Fiecare
spațiu care nu e și punct de tranzit în contextul târgului este
puternic valorizat.
Spațiul și organizarea tarabei în contextul dat pot fi un bun
prilej de conflict în târg. Deși conflictele sunt izolate, acestea
există, principalul catalizator fiind neînțelegerile care se nasc
între comercianții care se găsesc în vecinătate, din cauza
spațiului care se pare că nu este niciodată de ajuns pentru
etalarea tuturor produselor pe care le comercializează. Am
putut observa situații în care, pentru a-și putea vinde marfa,
unul dintre comercianți și-a poziționat pătura cu obiecte chiar
în mijlocul drumului pentru a evita continuarea conflictului cu
vecinul. Comercianții sunt foarte atenți la felul în care marfa
le este percepută și dacă este percepută. În fața tarabei lor
nu se staționează, doar în condițiile în care cumpărătorul este
dispus să cumpere obiecte sau măcar să se arate interesat
de ele și să socializeze cu vânzătorul: „Fetele, fetele, la o
parte, că se circulă pe aici” (vânzător la Valea Cascadelor).
Menționez totuși că, în principal, în târg vom întâlni mai
degrabă relații de colaborare și întrajutorare, întrucât pentru
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a maximiza profitul, pentru a înțelege valoarea obiectelor,
pentru a ști să le evaluezi, lumea se consultă și face schimb
de informații. De asemenea, colaborarea e necesară pentru
a putea evita situațiile de furt, fiecare dintre comercianți fiind
cu ochii în patru la taraba lui, dar și la taraba vecinului.
Astăzi am întâlnit un vânzător care a încercat să mă păcălească
cu niște filme foto. Voia să îi dau 50 de Ron pentru 2 filme expirate. Mi-a atras atenția faptul că avea multe aparate de fotografiat analog. Apoi am asistat la discuția pe care a avut-o cu un
domn care îi cam bătea obrazul pentru prețurile absurde pe care
le vehiculează. Am așteptat să se încheie discuția și am vorbit cu
omul ca să îl sfătuiesc cum ar trebui să acționeze. I-am explicat,
dându-mi seama că nu cunoaște valoarea obiectelor pe care le
deține, că dacă mai menționează astfel de prețuri, lumea se
sperie și pleacă, iar actul negocierii este ratat. M-a rugat frumos
să îl ajut cu mai multe informații. Că el nu știe. Le-a luat din
Spania pe toate cu 300 de euro și tot ce vrea să facă acum e să
obțină măcar banii investiți. Le-am fotografiat și i-am promis că
o să încerc să le comercializez pe internet. (Note din jurnal de
observație, 25 martie 2011).

A doua zi m-am întâlnit iarăși cu el în târg. A venit la mine
să îmi povestească despre accidentul la care a asistat și că
îi mulțumește lui Dumnezeu că l-a ferit de nenorocire. M-a
invitat la o bere la crâșmă să îmi povestească mai în detaliu
cele întâmplate. Apoi am reluat discuțiile despre comercializarea obiectelor în târg.
Indivizii care frecventează tărgul Valea Cascadelor conferă spațiului studiat nu numai natura unei instituții economice,
ci și pe cea a unui spațiu cotidian în care „oamenii își cumpără și vând unul celuilalt viețile” (Carrier 1990). Cum aceste
practici interrelaționează cu sistemul economic și cum ele
reușesc să supraviețuiască ține de dinamica și puterea pe care
o deține economia informală. Activitățile și obiectele pot fi
interpretate ca interacțiuni ale pieței, activități care urmează
aceeași logică a vieții de zi cu zi reflectată în structurile pieței.
De cele mai multe ori, târgul începe la primele ore ale
dimineții, 5-6, și sfârșește pe la orele 13-14 ale după-amiezii. Trebuie menționat că intervalul orar cu cel mai mare
trafic de oameni care accesează târgul este 9-10, ca apoi,
până după masă, târgul să se golească.

152

Solidaritatea dintre comercianți a fost observată atunci
când aceștia au nevoie de mobilitate și apelează la vecini
pentru a se uita la taraba pe care o dețin, atunci când aceștia trebuie să își rezolve unele treburi. Această practică este
des întâlnită, mulți comercianți primind ajutorul celui de lângă ei, în timpul prânzului sau atunci când trebuie să folosească toaleta. De altfel, reciprocitatea, cooperarea și încrederea
între vânzători asigură coeziunea socială a piețeit.
Din afară, târgul de vechituri poate fi perceput ca un loc
strainu, dar în același timp interesant. În urma interviurilor
realizate cu persoane care frecventează piața, am realizat
că senzația de stranietate este dată de lipsa ordinii obiectelor în logica pieței: faptul că obiectele erau localizate în diferite puncte ale pieței fără să existe vreo legătură cu cele
care se află lângă ele.
La sfârșitul târgului, în jurul orelor 15.00, rămân în spate
munți de gunoaie. De altfel, nu există spații amenajate pentru colectarea deșeurilor, fiecare dintre cei care frecventează
târgul aruncând sau lăsând gunoiul lângă standul unde vinde sau de unde cumpără. Praf, munți de gunoaie, câini căutând printre resturile rămase, câțiva comercianți care rămân
în mașini peste noapte, pentru a nu pierde locul bun găsit,
formează un peisaj dezolant, dar cu potențial de revenire la
dinamica și activitatea de dimineață.

Lumea din târg
Una dintre caracteristicile de remarcat ale acestor târguri
constă în diversitatea populației care le vizitează. Am întâlnit
indivizi cu preocupări eterogene provenind din medii sociale
diverse și având statusuri diferite. Vânzătorii romi comercializează alături de inginerii pensionați, oameni de la țară, veniți în București o dată cu valul de industrializare și urbanizați,
vînd lângă comercianții cunoscător al pieței, care aduce în
prim plan marfa „nouă”, chinezească. O parte dintre vânzătorii de pe Valea Cascadelor sunt oameni de vârsta a doua
pensionați, care în tinerețe au lucrat în uzinele, combinatele

153

și întreprinderile ceaușiste. Aflăm acest lucru nu doar din interviurile realizate ci și observând obiectele expuse spre vânzare, care pot da seamă uneori de meseriile posesorilor.
Privite din această perspectivă, obiectele vorbesc și despre
regim, timp și valoare. Unii obțin venituri doar din vânzarea
acestor obiecte pe care le cunosc, știu să le evalueze prețul,
țin la ele și nu negociază. Pentru alți vânzători, venirea în târg
și comercializarea mărfurilor le asigură venituri suplimentare.
Eu am o pensie destul de bună. Îndeajuns cât să reușesc să îmi
plătesc toate dările către stat, medicamente, mâncare. Cu toate
astea îmi place să vin în târg, că mai câștig un ban în plus, iar cu
banii ăștia reușesc să merg și eu în concediu. Aici în România.
Ori la mare, ori la munte. Depinde de cum mă simt când iau
decizia [râde] (V.I., 56 ani).

Cumpărătorii sunt, la rândul lor, de toate vârstele, cu
diverse niveluri de educație și având meserii diferite. Există
o categorie de cumpărători care studiază aproape toate
obiectele care se află în târg. Sunt cei pasionați, care le consultă, întreabă, se informează, de fapt sunt cei care văd în
aceste obiecte potențialul de profit și sunt atenți la orice
detaliu pentru a le putea achiziționa și apoi vinde mai departe. Această diversitate este unul dintre elementele care fac
ca târgul din Valea Cascadelor să aibă succes, care mai poate fi măsurat și observând numărul uriaș al tranzacțiilor efectuate în fiecare moment. Cu atât mai mult cu cât un obiect
poate fi vândut de mai multe ori în cadrul aceluiași târg.
Mulți vin în fiecare zi în care se ține târgul, în timp ce
alții ajung întâmplător și caută la întâmplare printre aleile
ușor întortocheate. O prezență cotidiană printre cumpărătorii de la Valea Cascadelor este dată de grupurile de hipsteri
bucureșteni, care vin în târg pentru satisfacerea nevoii de
unicitate, aceea de a găsi obiecte diferențiatoare pe care pot
să le etaleze în cadrul grupului de referință.
După Tolley și Mead (1998), cumpărătorii pot fi împărțiți
în două categorii. Primii sunt colecționarii, interesați să-și
găsească noi obiecte pe care să le adauge colecției deja
existente (în studiul de față nu a fost identificată o categorie
semnificativă de colecționari, doar izolat cazuri ale unor
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oameni interesați de obiecte vechi, aparate de fotografiat).
Acești oameni, care știu să evalueze spontan atât obiectele
de care sunt interesați, cât și valoarea acestora, nu își petrec
foarte mult timp în târg. Vin, întreabă, culeg contacte, ca
apoi să revină pentru achiziționarea bunului. Cea de-a doua
categorie, similară cele despre care amintesc Tolley și Mead
(ibid.) este formată din cei care se bucură de orice descoperire și de orice obiect pe care îl cumpără: „Dacă cumperi de
aici din Valea Cascadelor, este practic imposibil să pleci nemulțumit” (D.R., 33).
Există o altă categorie de cumpărători identificată în târg,
pe care îi putem numi cumpărători-negustori, care achiziționează marfa pentru a o revinde în centrul Bucureștiului (cu
precădere în anticariate), și nu numai. O bună parte din marfă ajunge să fie comercializată și pe site-uri specializate în
vânzări online (okazii.ro). Astfel, are loc o trecere de la comerțul tradițional la cel online. Diferențele sunt uriașe și,
transferul de semnificații, povestea și istoria obiectului nu
mai au loc. Imaginea actualizată a obiectului îl reintroduce în
circuitul modern al pieței. Hibridul capătă o valoare fixă care
nu poate fi negociată. Această categorie de cumpărători-negustori este întâlnită deseori și în târg, în sensul în care pot
fi întâlniți cumpărând de la diverse tarabe și vânzând la standul lor, tot în târg. De altfel, ei sunt recunoscuți de o parte
din comercianții care vin în târg. Se încearcă evitarea lor pe
cât posibil, întrucât ei sunt considerați buni negociatori, cumpărând obiectul la un preț negociat în jos, pentru ca apoi să
îl vândă mai departe pentru o sumă mai mare. Și nimeni nu
pare să se simtă confortabil cu astfel de compromisuri.

Negocierea la lucru
Motivațiile care îi aduc pe oameni în târg, deopotrivă comercianți și cumpărători, sunt aceleași: plăcerea, nevoia de socializare, dar, și dorința de a încheia o afacere bună (obținerea
unui profit sau achiziționarea unui obiect care le place, le este
util, le reîntregește colecția). Unii autori care au studiat

155

piețele informale de vechituri au argumentat că motivațiile
reciproce joacă un rol foarte important în contextele de târguială și negociere (Roth 1995).
Ceea ce face ca târgul de vechituri să aibă succes sunt
procesele de negociere care au loc și care îl transformă
într-un spațiu interactiv, unde spectacolul se simte în fiecare
colț al său. Dinamica soaială a târgului este dictată în principal de acest proces care, alături de obiecte, este liantul de
constituire a relațiilor care se formează între oameni.
Primele dialoguri care se constituie au la bază tehnicile de
negociere pe care fiecare dintre actori le experimentează, le
practică, atât pentru amuzament, atât pentru obținerea unui
preț mai bun, cât și pentru formarea relațiilor. De asemenea,
în timpul procesului de negociere este implicat schimbul de
informații, de cunoștințe legate de obiect, de istoria acestuia, de gradul lui de folosire și de valoarea lui intrinsecă și
extrinsecă. Cunoștințele și gradul lor de detaliere îndeplinesc,
pe lângă rolul de informare, un rol de apropiere și de stabilire a unui nou preț.
Un bun negociator din târg e unul care deține cunoștințe
detaliate despre obiectul pe care vrea să îl cumpere sau să
îl vândă. Astfel evaluarea obiectului, în cazul celor complexe
(aparat de fotografiat, aparate electrocasnice, scule), va stabili nivelul cunoștințelor și a informațiilor deținute de actorii
implicați în tranzacție.
Oamenii vin din aceleași motive în târg, dar ei sunt o
populație eterogenă din punct de vedere al vârstei, al educației, al statusului. Reciprocitatea acțiunilor desfășurate
(cumpărare, negociere, relaționare) se va regla în funcție de
acțiunile celuilalt: dacă un individ se comportă amabil, atunci
și celălalt va adopta același comportament; pe de altă parte,
dacă este unul neprietenos, atunci celălalt nu îl va adopta.
Adaptarea și flexibilitatea sunt necesare în târg, dacă vrei să
închei o afacere bună și să pleci mulțumit.
Tehnicile de negociere diferă de la negustor la negustor
și de la comerciant la comerciant. Cum se face prețul în târg
depinde de modul cum fiecare dintre ei își raționalizează
resursele umane, financiare și de timp implicate. În afară de
aceasta, se iau în calcul câștigurile obținute: de tip relațional,
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profit sau schimb. Merită să menționez de la început că, în
general, prețul obiectelor vehiculat în târg este unul foarte
bun, oamenii fiind mulțumiți de acest lucru. Prețul care lipsește, prima dovadă a prezenței economiei informale în acest
spațiu, fiind și mic atunci când este cerut, face ca târgul să
aibă succes și să fie vizitat de atât de multă lume.
Calitatea obiectului, materialul din care este constituit,
vechimea sa, însemnele pe care le poartă, modul în care a
fost lucrat (de exemplu: gravare, cusătură, gradul de detaliere) sunt tot atâtea aspecte importante în stabilirea valorii
intrinseci a obiectului la care lumea se uită atunci când îl
evaluează: „Nu iți dau atât pe ceasul ăla. Păi matale nu vezi
că are geamul de protecție spart. Am înțeles că e de firmă,
că e șmecher. Dar dacă tot iau un lucru la banii ăștia, vreau
să fie bun” (cumpărător, ~ 35 ani). Conștient sau nu, aceste
aspecte sunt completate de poveștile obiectelor (bineînțeles,
atunci când acestea sunt spuse), iar valoarea obiectului se
schimbă, pentru că în momentul povestirii are loc un transfer
de semnificații dinspre purtător către obiect:
Eu am cântat mai prin toată Europa, în orchestre celebre, iar
jazzul era la ordinea zilei în viața mea, la vremea respectivă. Am
cunoscut mai toți maeștrii. Și așa am început să strâng foarte
multe viniluri. Ba cumpărate de mine, ba dăruite cu autograful
pe ele. Dar acum la bătrânețe ce să mai fac? S-au dus vremurile de glorie. Am tot vândut din ele. Și celor de la Radio ProFm
le-am mai vândut. Acum tu să îmi spui ce te interesează, și îți
aduc. (vânzător, fost muzician, 70 ani)

Dialogul de negociere se desfășoară pe mai multe paliere,
pe cel al evaluării obiectului și al valorii sale, pe cel al vieții
personale și pe cel al contextului târgului. Prezența în dialog
a aspectelor din viața personală ajută la apropierea actorilor
implicați, care duce la scăderea prețului. Acest lucru se întâmplă atunci când vânzătorul vede în potențialul cumpărător mai mult decât valoarea materială a obiectului dorit. Cu
toate acestea, atunci când ne raportăm la entitatea târgului,
banii plătiți pentru aceste obiecte care se comercializează
aici, sunt, în mod ironic, determinantul care face posibilă
circularea bunurilor.
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Prețul variază în funcție de relațiile de prietenie și de empatie care se stabilesc între comercianți și oamenii care vin
să cumpere din târg. Atunci când relațiile sunt incerte, între
cei doi actori nefiind stabilite legături, prețul este ridicat, spre
deosebire de situația în care după o perioadă în care între cei
doi actori implicați în negociere se formează relații de prietenie, prețul începe să scadă, iar negocierea devine mai flexibilă. Putem aduce din nou în discuție teoria lui Mauss privind
diferențele care apar între mărfuri (commodities) și dar.
Statutul obiectelor, la rândul său, stabilește prețul. Negocierea e flexibilă și variază în funcție de tipul de obiecte. În
cazul celor noi, care au un preț de producție fix, valoarea
adăugată de comerciant se încadrează în anumite limite, pe
când în cazul obiectelor vechi, în funcție și de motivațiile
celor care vin să le vândă în târg (motivația economică –
pentru profit sau motivație socială – pentru lărgirea capitalului social), prețul se schimbă foarte mult.
Prețul nu se leagă numai de obiect, ci și de poveștile și
discuțiile care se constituie între actorii care vorbesc și discută prețul obiectului. Au loc pauze, se deviază de la tranzacție, se poartă discuții legate de familii, de călătorie. Se
încearcă o apropiere care pare a fi benefică pentru ambele
persoane implicate în tranzacție.
Gluma și apropierea de comerciant (care, pe lângă obținerea unui profit, dorește și îmbogățirea capitalului social)
contează foarte mult, ca strategie în obținerea unui preț mai
bun și în consolidarea viitoarei relații de colaborare/prietenie.
La sfârșitul târgului am fost la camioneta unui țigan, de la care
am aflat că aduce toate bijuteriile și vechiturile din Belgia. Se
duce o dată la 3 luni, își încarcă duba și apoi se întoarce. Reușește să se înțeleagă cu cei de acolo, deși nu le vorbește limba.
Dar prin semne și mimică ajunge să obțină un preț bun. Pe cele
mai de valoare le vinde la târgurile săptămânale organizate la
Palatul Șuțu, pe Kiseleff sau pe Aviatorilor. Apoi ce rămâne comercializează aici în Valea Cascadelor. Am cumpărat o pereche
de cercei, în urma unei discuții care a durat aproximativ jumătate de oră. Disponibilitatea de a petrece atât de mult timp cu mine
ține de faptul că vorbim de momentul în care târgul se sparge.
Dialogul și negocierea purtată pentru achiziționarea cerceilor au
fost întrerupte și de prezența altor oameni care întrebau de una
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de alta. Dialogul nu s-a conturat doar în direcția fixării unui preț
comun, dar a avut și inserții din viața personală. I-am spus să
lase prețul jos, că nu sunt pentru prietenă, sunt pentru amantă.
Bugetul nu este atât de ridicat și până la urmă vreau să le mulțumesc pe amândouă. Gluma a fost continuată de domnul Mircea,
făcând astfel posibilă apropierea dintre noi. Prețul a variat de la
30 de Ron până la prețul final de 13 Ron, cerându-i să îmi demonstreze că argintul este ștanțat și de asemenea să îmi ofere
mai multe informații despre pietrele incluse. Din punct de vedere al pregătirii în ceea ce privește produsul dorit, nu încape nicio
îndoială că domnul Mircea are mai multe cunoștințe în domeniu.
Cu atât mai mult cu cât el este bijutier de profesie. Are două
ateliere, unul pe Brezoianu și celălalt vis-a-vis de Biserica Armenească. Ar fi putut ține la preț, pentru că a văzut că eu nu eram
cunoscător. Dar faptul că am făcut glumițe și mi-am arătat disponibilitatea de a petrece timp cu el, de a-l asculta vorbind despre obiecte și despre ceea ce face, ne-a apropiat, ceea ce l-a
făcut să fie mai flexibil în oferirea prețului. De asemenea am fost
invitat la atelierele lui. I-am oferit și eu câteva informații legate
de niște prieteni care lucrează în argint, văzând o potențială
colaborare între ei. Am luat cerceii și am plecat având în minte
invitația făcută: aceea de a-l vizita pe Mircea la atelier (Note din
jurnalul de observații, aprilie 2011).

Situațiile de negociere, cum spuneam, diferă de un comerciant la celălalt, și în funcție de nivelul de așteptări al
fiecăruia. Cei care vin în principal în târg pentru petrecerea
timpului liber, nu vor trage mult de preț în favoarea lor, dar
mai mult își vor îndrepta atenția spre dialog și interacțiune.
Bineînțeles că pentru cei care târgul reprezintă principala
sursă de venit, urmărirea profitului este scopul prezenței în
târg. Pentru acești oameni, activitățile pe care le întreprind
în târg sunt reprezentative, în sensul în care vânzarea de
obiecte a fost de la început principala lor îndeletnicire.
Negocierea ca proces în târg poate fi începută de către
cumpărător, atunci când își arată interesul față de un obiect,
sau de către vânzător, atunci când observă un potențial client
care este atras de anumite obiecte. Discuția nu se poartă
neapărat din primul moment în direcția prețului, ea se poate constitui și în direcția calității obiectului, valorii, biografiei
sale. Cu toate acestea, indiferent de topicul discuției, atâta
timp cât obiectul se găsește în centrul conversației, automat
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dialogul este despre negociere: cum se negociaeză statusul,
nivelul de cunoștințe, nivelul de relații.

Preţul în târg
În târgul Valea Cascadelor, prețul diferă de la tarabă la tarabă, sistemul de stabilire a prețului având în spate relațiile
constituite între vânzători și cumpărători, procesul de negociere și disponibilitatea oamenilor de a cumpăra. Vânzătorii
care sunt siguri de marfa pe care o au în mână și îi fixează
prețul în funcție de competențe (dobândite în urma studiului
și a schimbului de informații cu ceilalți vânzători și cumpărători) nu negociază mai mult de două-trei ori. Principala
așteptare a clienților care frecventează aceste locuri este
aceea ca lucrurile pe care le identifică și le doresc să fie fi
achiziționate la un preț mult mai mic, adică vor face un târg.
Vorbim astfel de stabilirea unor norme atunci când vine vorba de prețuri. Pentru comercianți, stabilirea prețurilor se
dovedește dificilă în cazul obiectelor despre care nu știu nimic
(nu sunt posesii personale, ci obiecte ale rudelor, familiilor,
prietenilor/apropiaților sau găsite pe stradă, în locuințele
altor persoane).
Un alt factor important în stabilirea prețului e însuși locul,
spațiul unde se desfășoară activitățile. Este bine știut pentru
toată lumea că valoarea obiectelor, prețul lor, trebuie să fie
mai mici comparativ cu celelalte medii unde ar putea fi comercializate (în piață, în magazine, online). Cu toate acestea
se întâmplă ca unii comercianți să își stabilească prețurile în
funcție de ceea ce găsesc pe internet, prețul de acolo fiind
prețul de referință (mai ales în cazul obiectelor vechi): „Păi
tu ai văzut cât costă mașinăria asta pe internet? Eu îți cer
30 de euro pe ea. Că e nouă. Știi ce faci cu banii ăștia pe
autostradă în Germania? Îți zic eu. Te piși de 4 ori, și s-au
dus bănuții!”(63 ani, negustor neamț). Prețurile și valoarea
obiectelor în târg variază de la oră la oră, de la o zi la alta.
Prețul obiectelor poate scădea dacă ele nu au fost cumpărate până la sfârșitul târgului, întrucât se poate observa lipsa
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de interes a cumpărătorilor față de ele – lipsa cererii face ca
prețul să scadă. Am remarcat, în același timp, în rândul comercianților o mai mare disponibilitate de a negocia la sfârșitul zilei de târg pentru a nu mai fi nevoiți să muncească la
depozitarea obiectelor pentru zilele următoare de târg.

Concluzii
Târgul din Valea Cascadelor reprezintă o activitate economică alternativă în cadrul sistemului economic capitalist, având
implicații nu numai asupra zonei financiare, ci și asupra modului în care oamenii relaționează, își petrec timpul liber, își
spun povestea vieții în contextul fluxului de obiecte perindate prin târg. Pasarea obiectelor (vechi), împreună cu semnificațiile dobândite, de la un comerciant la altul, sau de la o
persoană la alta, prin troc, poveste sau bani completează
tabloul economiei de piață, unde lucrurile noi urmează o traiectorie diferită, hibridă și rapidă, specifică postmodernității.
Activitățile informale din târg, pe lângă cele de vânzare
și cumpărare, aduc împreună grupuri de oameni care dau o
nouă simbolistică spațiului public. În termenii lui Crawford,
vorbim de „fluiditatea socială” a vieții de zi cu zi, care sparge rutina zilnică urbană. În aceeași accepțiune, târgul poate
fi privit, prin lentila intercționismului simbolic, ca spațiu unde
participanții vin și produc teatru, spectacol și bună dispoziție.
Ceea ce îi aduce pe oameni în târg (cumpărători, negustori)
sunt atât motivațiile economice (nevoia de obținere a unui
preț mai bun, obținerea unui profit), cât și cele de socializare (târgul este un spațiu de petrecere a timpului liber, de
lărgire a capitalului social). Informalitatea târgului permite
o flexibilitate și o popularitate crescută a acestuia, obiectele,
plăcerea și nevoia fiind principalele elemente catalizatoare.
Succesul în târg este determinat de prețul scăzut, posibilitatea negocierii, calitatea și diversitatea obiectelor și cunoașterile și competențele vehiculate.
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08.
FLEXIBILITATE PEREŢILOR ŞI
ELASTICITATEA CASELOR ÎN CAJVANA
Amelia Tue, Cristina Toderaş
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Bucureşti

Introducere
Locuitorii din Cajvana formează o comunitate bine închegată,
care se deosebește de cele din satele din preajmă prin două
elemente: aspectul său, dominat de construcții noi, și percepțiile pe care locuitorii din Cajvana le au despre ei înșiși,
alimentate și de percepțiile celor din localitățile învecinate.
Căjvănarii nu concep să nu (mai) construiască case, sunt
nedumeriți și rămân fără răspuns când sunt întrebați de ce
le construiesc dacă nu le locuiesc. Schimbările succesive prin
care trec casele din Cajvana devin un scop în sine pentru
fiecare căjvănar care pune temeliile unei case noi. Un exemplu edificator în acest sens: o familie a început construirea
casei înainte de anul 1989 și, în momentul realizării cercetării, încă mai făcea modificări.
Începând cu anii ‘70-‘80, căjvănarii au devenit cunoscuți
ca „afaceriști”, preocuparea pentru diferite tipuri de schimburi
comerciale devenind molipsitoare în toată comuna o dată ce
începea să fie practicată de câțiva dintre ei. Ca să depășească statutul de „sărăntoci” primit de la locuitorii din comunele
învecinate, căjvănarii au început cu valorificarea „risipei” de
la combinatele avicole din vecinătate și cu comerțul cu animale. Mai mulți dintre ei ne-au spus povestea cu șirodul cu
ajutorul căruia căjvănarii au prins cheag înainte de 1989 și
care a făcut să se „ridice comuna”: mergeau la combinatele
agricole și strângeau resturile (rumegușul și găinațul amestecate cu boabe de grâu și porumb), un amestec pe care îl
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considerau un fel de concentrat cu care hrăneau porcii. Căjvănarii vindeau porci în toată țara. „Pe timpul lui Ceaușescu,
până la 2 noaptea, veneau acasă, de la 2 noaptea, plecau.
Era o forfotă nebună. Erau 100 și ceva sau 200 de mașini,
care, în continuu, circulau.” (G.P., antreprenor, peste 50 ani).
Mai târziu, au devenit cunoscuți ca „păpucari, pe care îi
găseai în toată țara”, iar după 1990 au plecat la muncă în
străinătate. Având întotdeauna un câștig imediat, nu de puține ori semnificativ, nu și-au pus problema unor investiții în
afaceri care să creeze și locuri de muncă. „Acum știți cum
ne zic? (râde) Căjvănarilor ăștia nu le mai ajunge. Chiaburii.
În toate felurile, ne zic cum le vine la gură. (...) Pe noi nu ne
deranjează nici când ne ziceau «opincari», nici acum cum ne
zic.” (O.C., meșter, 44 ani).
Cajvana este o localitate la 30 de km distanță de orașul
Suceava, cu aproximativ 10.000 de locuitori, dintre care o
treime muncește în străinătate, și care a devenit oraș în anul
2004. Prima parte a cercetării39 pe baza căreia este scris
articolul a fost desfășurată în luna iulie 2011 și a doua, în luna
august a aceluiași an. Lunile de vară sunt perioada în care cei
mai mulți dintre căjvănari se întorc în concedii de la locurile
lor de muncă din străinătate. A devenit evident ritmul extrem
de rapid în care avansează șantierele caselor, subînțelegând
procesul de acumulare expresă a resurselor necesare pentru
acest lucru: bani, anumite materiale de construcție și, nu în
ultimul rând, timp. Dincolo de nevoia primară de asigurare a
unui acoperiș pentru scurtele perioade în care revin în țară,
care sunt semnificațiile pe care locuitorii din Cajvana le dau
caselor lor, devenite din ce în ce mai mari și care rămân, în
cea mai mare parte a timpului, nelocuite?
Metodologia folosită pentru structurarea subiectului a inclus interviuri în profunzime semi-structurate, observație
directă pe șantierele caselor și consultarea unui arhitect în
39. Pe lângă informațiile obținute în mod direct de autoare, articolul
a beneficiat de informațiile și materialele obținute de grupul de studenți
masteranzi în Antropologie Culturală, coordonat de profesorul Vintilă
Mihăilescu, în cadrul Facultății de Științe Politice a SNSPA, în timpul
perioadei de practică / cercetări de teren efectuate în Cajvana în perioada
13 – 24 iulie 2011
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legătură cu anumite aspecte tehnice admise de un singur
meșter dintre cei intervievați, legate de structura caselor și
de folosirea materialelor.
Informațiile au fost furnizate de 52 de interlocutori, dintre
care 29 au fost intervievați în mod direct, în timp ce 23 de
persoane au fost interlocutorii colegilor prezenți în practica
efectuată în iulie 2011. Locuitorii din Cajvana cu care au fost
realizate interviurile aveau vârste cuprinse între 16 și 70 ani.
În cea de-a doua vizită în teren, dintre cele 18 persoane
intervievate, 4 sunt meșteri, cu o experiență de șantier variind între 10 și 25 de ani.
Demersul a folosit ca instrument de cercetare, pentru punerea în aplicare a metodologiei, relația dintre meșterii constructori și proprietarii de case. Cei mai mulți dintre
proprietari au fost contactați cu ajutorul meșterilor, pentru a
vedea, în oglindă, raportarea la anumite detalii ale procesului de construcție, descrierea unora dintre metodele la care
au recurs și relația meșter – proprietar. Întrebările adresate
lor au vizat modul și frecvența de comunicare dintre cele două
părți implicate în procesul construirii unei case, maniera de
consultare și/sau impunere a unor decizii. În cazul acestei
cercetări, interviul semi-structurat a fost metoda cea mai
permisivă pentru obținerea a cât mai multor detalii relevante, care să confirme și să dezvolte tema formulată.

La muncă pentru casă
Căjvănarii au transformat concurența cu comunele din preajmă în concurență internă, văzută ca un factor constructiv,
care a dus la transformarea localității. De-a lungul timpului
s-au uitat unul în curtea celuilalt: au știut când vecinul a avut
nevoie de ajutor ca să descarce fânul din căruță sau fiecare
s-a ambiționat să-și cumpere mașină, utilaje, să-și facă casă,
așa cum a făcut și vecinul.
În tot acest timp, Cajvana nu a fost ferită de tăvălugul
sistematizării, unele case fiind demolate pentru că nu fuseseră construite în vatra satului. Povestea unei case e redată
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integral așa cum a fost spusă de interlocutor, întrucât are
valențele unui studiu de caz:
Pe noi nu ne-au demolat, cu mare greu. Dar pe noi ne-au trecut
să ne demoleze, că am iscălit eu. Și ne-au dat un alt loc, pe imaș,
plan de casă. Și era un prieten bun, Ion, care a zis «Lasă așa, că
nu te demolează dacă lași așa». Dar m-au chinuit ca pe Cristos.
Și-au mai fost câțiva prin sat. Oamenii nu puteau să nu te lase
(n.n. să faci casa pe un imaș al lor dat de către autorități la acea
vreme), o făceai dacă vroiai. Dar eu n-am vrut cu ambiție, cu
bătaie. O dat Dumnezeu că așa a venit pământul înapoi la oameni.
În trei locuri ne-au mai dat. Și după ce am făcut bordeiul cela, au
venit să ne-o demoleze, când mai aveam două rânduri de azbest
de pus pe deasupra. Și am scăpat. Au venit, dar nici nu au îndrăznit să treacă dincolo de gard, la noi în curte, în ogradă. Dar dacă
i-a obligat, trebuia să vină. Au trimis după poliție, că nu aveau
voie să intre în curte. Contabilul satului, un neam de-a nost‘, mi-a
spus „Nu te opune că nu ți se întâmplă nimic. Spune că o demolezi”. Și-a rămas așa. Mi-a dat plan de casă în altă parte, dar eu
mai departe. Și n-a durat 7-8 ani și am făcut pe lângă ea altă,
aceea, și pe cealaltă am demolat-o cu băieți. Îți spun eu, un istoric de-aiesta nu auziți voi pe nicăieri. Așa de greu ne-au chinuit, dar dacă Dumnezeu ne-a lăsat. Cu necaz, cu greu, ca și cum
am furat. Mai este aici la vale o gospodărie tot cu amenzi. Erau
mulți care au ținut la noi, eram băieți mai necăjiți. Și am rămas,
cu greu, cu necaz, cu amendă, cu demolare. Ne-au chinuit ca pe
Cristos, până am îmbătrânit [...] Ca și când am fi furat. A fost
greu, greu de tot. Nu m-a ajutat nimeni, numai Dumnezeu, că
n-avea cine. Ne-au pus o amendă. Și amenda asta ți-o puneau
ei. O amendă, așa, mai redusă. Am plătit-o pe loc și nu m-am mai
dus la tribunal. E mort acela om care ne-a construit nouă casa.
Și tata soției a terminat-o. Sunt multe case pe care le vedeți
demolate, în Codru, și s-au dus oamenii prin Banat. Și n-au trăit
trei-patru ani, au murit. S-au dus cu spaimă, cu necaz. Am fost
chinuiți, nici țiganii n-au fost așa. Că n-aveam posibilitatea, tată
nu aveam, mama era cu noi, cu cinci băieți. (I.B., 63 ani)

Concurența a împins adoptarea unui nou standard și a unor
noi practici în modul de viață al căjvănarilor. O dată migrați
pentru a munci, căjvănarii s-au adaptat la un alt mod de
viață. Contactul cu străinătatea se reflectă în ceea ce ar
putea fi considerat etosul imobiliar al locuitorilor din Cajvana,
care devin mai pretențioși când vine vorba de standardul de
viață și încep să renunțe la unele dintre obiceiurile cu care
au crescut.
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Nu toți oamenii (mai fac asta – n.n.)... La noi, cei care au plecat
în străinătate au venit mai reci. Nu au mai venit cu aceeași căldură înapoi. Acolo a văzut că vecinul nu îl cunoaște. Pe vecinul
acela nu-l cunoaște, știe că e vecinul, dar nu știe cum îl cheamă.,
nu știe ce-i cu el, nu știe nimic. Din cauza asta nu colaborează
unul cu altul, nimic, absolut. Așa au ajuns oamenii și la noi. Când
au venit oamenii acasă... Stă în curte, îl văd, îl salut. „Ce faci, ai
venit acasă?” Apoi îl trag ce limbă până ce-l învăț ca în Cajvana.
Apoi stă de vorbă cu mine. Deja le-a intrat în bună manieră de-a
fi reci unul cu altul, nu mai are treabă. „Bună ziua.”, „Bună ziua”,
asta e tot. Asta nu prea e bun.” (O.C., meșter, 44 ani)

Din 1990, căjvănarii au plecat la muncă în străinătate, întâi
trecând granița ilegal, ulterior beneficiind de noul statut al
României de membră a Uniunii Europene. Primele destinații
predilecte erau Germania și Israel; ulterior, liberalizarea circulației și rețelele de migrație care au urmat noile fluxuri au
dus la formarea celor mai mari comunități de români în Italia și Spania.
Cu experiența „confortului din afară”, locuitorii din Cajvana
încearcă o reproducere a condițiilor de viață în universul privat
reconfigurat pe alte coordonate geografice. Alegerea căjvănarilor de a lucra în străinătate poate fi citită ca o nouă „ideologie socială” instaurată tacit în sat după 1990, când au luat
avânt migrațiile cu scop lucrativ. În această nouă ordine, „a fi
originar căjvănar îmbogățit peste graniță” devine un reper:
Acolo are toate condițiile de pe lumea asta, el face toate eforturile, că nu se mai poate întoarce acasă, la lighean. Nu că-i fudul
sau că-i șmecher, nu-și mai permite să se întoarcă la lighean. El
face toate eforturile, muncește zi și noapte și-și rupe de la gură,
ca să-și facă condițiile pe care le are acolo.” (G.P., antreprenor,
peste 50 ani)

Când se întorc acasă în concedii, la gospodăria pe care o
construiesc cu banii economisiți, aduc multe obiecte, din cele
mai diverse categorii: de la materiale de construcție, utilaje,
aparatură, până la produse de curățenie, mâncare și altele.
Astfel, au devenit relevante fenomenele care s-au produs
în mediul rural, în special tendința construirii de case noi,
influențată de planurile de sistematizare și de industrializare.
În teza de doctorat prezentată în 2011, „O abordare critică
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a vernacularului. Despre continuitate și schimbare în spațiul
rural românesc, după 1989”, Andrei Șerbescu analizează critic evoluția arhitecturii vernaculare în România după 1989.
El dedică un capitol evoluției satului românesc în sec. XX ce
include perioada comunistă, despre care autorul spune că
este caracterizată de o „urbanizare a ruralului” (Șerbănescu
2011: 102).
Acțiunile lor și scara „micro” a lucrurilor devin, în acest context,
deosebit de importante pentru tabloul general al societății post’
89. Reacțiile oamenilor și modul lor de răspuns la instabilitate și
transformare desenează niște „spații sociale” (cum le denumesc
Burawoy și Verdery) în care „trecutul intră în prezent nu ca moștenire, ci ca adaptare inedită” (ibid.: 4), făcând „tranziția” un
proces mult mai nuanțat și mai puțin categoric decât este considerat în general. (Șerbănescu 2011: 151)

Căjvănarii vorbesc foarte puțin, aproape deloc, despre concedii. Când iau vacanță de la locurile de muncă din străinătate, cei mai mulți se întorc în țară, unde îi așteaptă alte
treburi neterminate, sau acea muncă despre care spun că îi
duc dorul cât sunt plecați. Din tabloul ultimilor ani și din fenomenul urmărit reiese clar că muncesc și agonisesc ca să își
poată permite să muncească la casele lor și în gospodăriile
pe care le dețin în România.
Îs sătul de muncă, îs sătul de construcții. (...)Vezi, care stă la bloc
își permite să vadă toată lumea asta, că el are patru pereți și îi
dă cu var numai înăuntru, în afară nu-l interesează. Își cumpără
o mobilă, o are toată viața. Tu, aicea, ai ca zece apartamente de
băgat bani și de investit și în fiecare zi altele. În spatele șurii
trebuie șanț de beton, în spatele casei trebuie șanț de beton.
Numai betonul cât costă. Adu balastru, betoniere, toarnă betoane, garduri. La țară nu-i ca la oraș. Vara nu-i ca iarna. Îi muncă.
În Italia mă simt obosit la muncă. Acasă, dacă vii odată să mă
vezi, mă găsești la unu noaptea, când am eu chef, muncind prin
curte, tăind iarbă, că aprind becurile și se vede. Tai iarba sau
cosesc. Îmi place când lucrez după mine.” (Ghe.Ș., 36 ani)

O serie de cercetători ai perioadei socialiste autohtone au
argumentat că timpul era un factor important pentru menținerea controlului exercitat de stat în perioada comunistă și
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pentru procurarea resurselor necesare de către fiecare om.
Controlul consumului prin economia de lipsuri ducea la blocarea timpului în „câteva activități de bază, precum aprovizionarea cu strictul necesar și deplasările obișnuite către și
de la muncă” (Verdery 2003: 81). Oamenii petreceau timpul
la cozi pentru cumpărarea alimentelor de bază, luau parte la
defilări și spectacole, organizate pentru șefii partidului și cu
ocazia anumitor sărbători, făceau naveta, așteptau să vină
apa caldă la program, formau cozi, fără certitudinea aprovizionării cu marfă a respectivului magazin.
Timpul este un factor foarte important și subtil în analiza
felului în care s-a schimbat viața locuitorilor din Cajvana și
a practicilor pe care le-au format. Chiar dacă nu este menționată explicit de oameni, raportarea la timp a căjvănarilor
produce un tempo (Bourdieu 2000)40 al evenimentelor. Katherine Verdery formulează într-o manieră generalizatoare
modul în care românii își completau veniturile prin recurgerea la „forme de câștiguri secundare și, adesea, ilegale” (Verdery 2003: 89).
Înainte de 1989, căjvănarii s-au sustras, într-un fel sau
altul, din șabloanele etatizării și au refuzat să facă naveta ca
să muncească în uzinele din orașe; și-au cultivat pământul,
au muncit la CAP și s-au implicat în diverse alte activități.
Rezultatul a fost același ca pentru cei care munceau în industrie: acumularea de resurse, dar, așa cum au spus explicit sau doar au dat de înțeles, mult mai profitabil. Verdery,
de altfel, argumentează că cei mai feriți de o irosire și o
blocare a timpului în atingerea scopurilor zilnice erau „țăranii necolectivizați care trăiau în zonele de deal și nu făceau
naveta la slujbe în oraș” (ibid: 88).
De la general la particular, mutațiile impuse în societatea
românească comunistă au influențat, atât la oraș, cât și la
sat, fluxurile activităților predilecte în sânul comunităților.
„Însăși «concepția» țăranului despre locuire este schimbată:
limitarea prin lege a proprietății (teren cultivabil, animale,
40. Pierre Bourdieu vorbește despre tempo în volumul „Simțul practic”: „(…) practica are o parte legată de timp, nu pentru că se joacă în
timp, dar și pentru că se folosește de timp și, îndeosebi, de tempo.”
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acareturi etc.) determină concentrarea acestuia pe ameliorarea condițiilor de locuit” (ibid.: 116)
Bourdieu spune că habitusul „produce practici, individuale și colective, deci istorie” (Bourdieu 2000: 85). Este o structură care generează noi structuri. O comunitate cum este cea
a căjvănarilor, care s-a sustras unor reguli în perioada comunistă și a creat altele noi, după care și-a asigurat resursele
necesare într-o practică generală de acumulare, este de așteptat să continue să-și formeze practici care să o diferențieze de ceea ce există în imediata sa vecinătate. Habitusul
asigură prezența activă a experiențelor trecute care, depuse
în fiecare organism sub forma unor scheme de percepție, de
gândire și de acțiune, tind, mai sigur decât toate regulile
formale și decât toate normele explicite, să garanteze conformitatea practicilor și constanța lor în timp (ibid.: 85).
Trecutul recent – perioada comunistă și cei 20 de ani de
tranziție – îi arată pe locuitorii din Cajvana atașați profund
de familie și de proprietate. În privința pământului, au cumpărat tot terenul disponibil în zonă, extinzându-se și în alte
localități. Căjvănarii admit că au un simț al proprietății foarte dezvoltat, manifestat prin încorporarea în universul în care
trăiesc a cât mai multor indivizi și a mai multor obiecte. În
ciuda faptului că o treime dintre căjvănari trăiesc în străinătate, unii dintre ei chiar hotărâți să nu se mai întoarcă, nimeni
nu vinde nici măcar o palmă de pământ. „Nu, de vândut nu
vinde nimeni! Sunt unii care au luat șî în Italia, și în Cajvana
sau Suceava” (Ș.Ș., 67 ani).
La noi este un simț al proprietății: să fie al meu, ceva să fie al
meu, să-l am eu al meu, casa mea, și după aia, vedeți, dacă o
să pot să fac ceva să investesc în altceva, Dumnezeu cu mila!
(...) Nu știu, noi căjvănenii suntem legați de pământul ăsta sau,
nu știu cum să vă spun eu dvs., se spune că ar fi ca un fel de
blestem. (G.S., 55 ani)
Una dintre străzile din Cajvana a fost denumită „strada Măritaților”, pentru că „au fost toți (bărbații – n.n.) «măritați», au venit
ei la femei.” (G.P., 60 ani). „Și la noi, familiile, cum să vă spun
eu dvs., eram uniți, atât de uniți încât nu vă pot povesti. Toată
Cajvana suntem cumătri, nași, fini, verișori, rude, tăți, tăți suntem rude.” (G.S., 55 ani).
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Discutând relația dintre gospodăriile difuze, casele făloase
sau apariția caselor rustice, Vintilă Mihăilescu arată că acestea sunt:
materializarea unor transformări societale profunde, ce pot fi
citite astfel în aceste etnografii ale casei rurale recente. Pentru
constructorii lor, ele sunt însă în primul rând expresia căutării
unui sens personal în această brave new world. Simplele «decizii
de modificare a aparențelor externe ale casei au potențialul de a
fi declarații simbolice despre lupta proprietarului de a exprima o
«nouă» identitate» (Dolan 1999: 62). (Mihăilescu 2011: 49)

Construirea unei case devine un mod de a consolida și de a
investi în familie: după nașterea unui copil, într-un timp relativ scurt încep să-i construiască o casă. „Da, asta era modă la
noi... deja copilul era micuț, un an, doi, trebuia să-i facă casă.
Cum se năștea un băiat se și apucau de temelie. Mai sunt și
d-ăștia care au mai multe case decât copii.” (Ș.Ș., 67 ani)
Analizând migrația și efectele ei pentru definirea fenomenului construcției de case mari de mari dimensiuni, Dumitru
Sandu (2010) evidențiază rolul relațiilor de rudenie și de
prietenie pentru propagarea migrației, tendința de a investi
banii câștigați pe șantiere din străinătate în construcția de
case mari în România, tendință încă manifestă în 2010, deja
după un an de criză economică profundă în țările europene.
În cazul migranților români, modelul de locuire ales poate fi «ca
la Madrid» sau «ca la Roma», în stil spaniol sau italian. În toată
această diversitate a modelelor de planuri și stiluri de viață, există diferite linii de forță, care pot simplifica, ordona și mai mult
informația socială despre migranți. O astfel de linie majoră de
ordonare este dată, cred, de ceea ce se cheamă transnaționalism.
(Sandu 2010: 142)

Smith-Doerr și Powell, care continuă teoria lui Mark Granovetter despre rețele, argumentează importanța acestora
pentru anumite fenomene economice, pornind de la analiza
fenomenelor, în special din cadrul unor domenii de activitate
care se bazează pe profesii liberale. Referindu-se la industria
filmului, construcții, edituri, arhitectură, producția de haine
pentru femei, comerțul cu diamante, lucrarea lor arată că
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„(...) într-o măsură considerabilă, cu rețele stabile și de durată, bazate pe loialitate și prietenie cimentate de-a lungul
timpului (...) colaborarea formală apare de obicei dintr-o
relație informală pre-existentă. Drept consecință, aceste forme de schimb repetat sunt mult mai mult decât o serie de
relații bilaterale și sunt întrepătrunse cu aspecte de prietenie
și reputație.” (Smith-Doerr și Powell 2003: 16)
Între sustragere de la tiparele comuniste și supraviețuire,
între dorința de schimbare a statutului – vezi descotorosirea
de atributul de „sărăntoci” – și păstrarea unor aparențe care
să nu tulbure mersul lucrurilor, locuitorii din Cajvana au generat, de-a lungul timpului, tendințe și practici care i-au individualizat, dar, în același timp, i-au păstrat recognoscibili și
i-au protejat de la excludere.
Inițiativele și inovațiile, care există totdeauna și în cea mai „tradițională” dintre societățile posibile, trebuie atunci să se legitimeze repede în/și prin această ordine anterioară a rânduielii sau
să se facă iertate prin acte reparatorii. „Repetarea evenimentelor”
definește o societate „cutumiară” prin aceea că repetiția este
singura „rațională” într-o lume a „plenitudinii“ (Lovejoy, 2009),
unde nu există și nici nu poate să existe nimic esențial nou, unde
poate să existe neprevăzutul, dar nu și imprevizibilul. Chit că
schimbăm totul, trebuie să facem ca și cum nimic nu s-ar fi
schimbat pentru a ne garanta apartenența și a evita excluderea
— sau, dacă nu, să schimbăm însuși cadrul viziunii asupra lumii,
„regula jocului”, definind astfel alte criterii de apartenență și excludere.” (Mihăilescu 2010: 102-103)

La întrebarea „Cine face case?”, răspunsul locuitorului din
Cajvana vine prompt: „Toată lumea se pricepe!” și înseamnă
că, într.un fel sau altul, toată lumea participă la construcția
de case. „La noi sunt meseriași toți. Rar care să nu știe să
toarne un cofrag sau să zidească. (...) mai mult au învățat
din practică” (I.N., 71 ani).
Cu toate că, relatând despre fenomenul caselor făloase
în diferite zone ale țării, presa din România s-a obișnuit să
discute aceste proiecte în termenii leneși ai unor opțiuni locative iraționale, când nu e preocupată de estetica kisch, mai
mulți dintre interlocutorii noștri și-au exprimat o serie de
rezerve în legătură cu viitorul acestor imobile:
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Cred că sunt care vor să-și facă mari. Dar eu zic că asta nu e
bună. E greu de întreținut o așa casă. O casă mare greu o întreții. Doar acolo trebuie mobilă și trebuie... greu s-o întreții. Se iau
la concurență: „Ce, eu să nu fac?” Așa-i, de exemplu, o concurență între vecini. Nu se lasă, nu-și ia de mâncare, nu-și ia de
îmbrăcat, numai să-și facă o locuință.(G.I., 61 ani)
Concurența dintre căjvănari este o concurență în case. Când îi
vine rândul la construit, fiecare se uită la vecin; se inspiră unul
de la altul și împărtășirea stilului devine împărtășirea semnificațiilor pe care le atribuie caselor. O evoluție în statutul propriu
poate să vină din depășirea la propriu a valorii casei vecinului.
Casele sunt „prea mari”, sunt „exagerate”, „asta mai multă-i
fală...” (G.C., 65 ani) sau impozit.
Le-am spus că e o prostie. I-am zis să nu își facă așa, că o să
vină timpul când o să îi pară rău. O să vină niște impozite de o
să se spargă, dă niște bani degeaba. Casa are patru dormitoare
sus, jos un hol mare, bucătărie, camere. Îi mare. Și nu au copii.
Nu ne-au zis de ce vreau să o facă așa de mare. E un fel de
concurență (N.I., 67 ani).

Casele făloase şi noua geografie a culturii materiale
Construirea de case noi, impunătoare, cărora proprietarii le
atribuie diferite semnificații și care duc la o „urbanizare a
ruralului” (Șerbănescu 2011: 102), se înscrie în aria de interes a studiilor culturii materiale dezvoltate de Daniel Miller,
care analizează relațiile oamenilor cu și prin obiecte. Miller,
de asemenea, pune aceste relații în legătură directă cu practicile apărute într-un habitus: „Creștem cu un sistem de așteptări caracteristice grupului social din care facem parte,
așteptări create într-un mod larg de ceea ce învățăm în interacțiunea noastră cu relațiile găsite între lucrurile de fiecare zi. (...) Acestea au devenit moduri obișnuite de a fi în
lume și în ordinea subînțeleasă și devenită o a doua natură
sau habitus” (Miller 2005: 6). Adam Drazin spune că, în
domeniul construcției caselor, literatura este dezvoltată în
două direcții: studii referitoare la stilurile de arhitectură, care
este domeniul arhitecților, și studii referitoare la conceperea
de case și la identitatea rezidenților. „Casa poate fi, întâi de
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toate, un obiect care exprimă identitatea proprietarului și a
familiei lui, caz în care recunoaștem existența unor voci dominatoare și suprimate”. (Drazin 2005: 214)
Statutul pe care-și doresc să-l consolideze prin aceste
case este, de multe ori, invers proporțional cu plecarea din
țară și prestarea unor munci, de multe ori necalificate, în
țările de adopție. „Imediat după revoluție a plecat ginerele
și fata a plecat mai târziu. Fata a lucrat la școală, bibliotecară și după aceea s-a dus și ea în Italia. Da’ acolo lucrează cu
ziua la curățenie” (G.I., 61 ani).
În comunitățile din străinătate, emigranții experimentează „o eroziune parțială a granițelor spațiale ale lumilor sociale” (Fedyuk 2009: 3). Pentru înțelegerea fenomenului,
Olena Fedyuk atrage atenția asupra interferenței dintre procesul trăit de un emigrant pentru dobândirea unui loc în noua
lume în care trăiește și condițiile politice și economice globale. Fedyuk constată că emigranții au „multiple stări de invizibilitate”. În cazul temei formulate, odată plecați, locuitorii
din Cajvana ajung dese ori să locuiască în condiții precare
până la clarificarea situației lor, muncesc ilegal, beneficiază
de sprijinul unor instituții de caritate, caută să profite de
orice beneficiu din rețeaua comercială a societății de consum.
Prin contrast, cu banii câștigați în străinătate, construiesc
case care denotă, în țara natală, un statut diametral opus
față de cel de migrant.
Vintilă Mihăilescu respinge luarea în considerare a ideii de
„cultură a ostentativității” (Mihăilescu 2011: 49) în ceea ce
privește fenomenul construirii caselor foarte mari în zonele
rurale din România. Continuând ideea de „decompresie individuală prin consum”, Vintilă Mihăilescu face recurs la conceptul de „gust estetic” definit de Bourdieu, prin care cei
implicați în acest fenomen „își revendică o superioritate legitimă” (Pierre Bourdieu apud. Mihăilescu, 2011: 52) iar „În
spatele risipei aparente din casele făloase sau a prețiozității
gustului rustic s-ar putea întrevedea deci «gusturile libertății». (Mihăilescu 2011: 52):
Eliberat de moștenirea lumii, omul este astfel embedded în propriul patrimoniu ca parte a devenirii sale. Dacă și atât timp cât
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patrimoniul este considerat ca regulă a jocului, a stăpâni jocul
înseamnă să împărtășești cât mai mult posibil acest patrimoniu
definitoriu și comun, altfel spus să îți construiești o identitate
după imaginea propriului patrimoniu, să fii, dacă este posibil,
acest patrimoniu. Iar mijloacele de care dispunem sunt tradițiile,
adică acele comportamente de conservare în sine și pentru sine
ale unui patrimoniu comun. Este singura alegere rațională care
se poate face dacă/și în măsura în care împărtășim o astfel de
viziune patrimonială a existenței. (Mihăilescu 2010: 106-107)

Apartenența la fenomenul arhitecturii vernaculare învestește fiecare proprietar și cu atribute de creator în construirea
unei case care să răspundă nevoii sale de proiecție simbolică. „(...) producția culturală tinde să asculte de logica sa
proprie, cea a depășirii permanente, pe care o generează
dialectica distincției”, iar contribuția proprietarilor devine legitimă într-o „relație circulară de recunoaștere între egali”
(Bourdieu 1986: 38). Pe de altă parte, un răspuns constant
de-a lungul cercetării noastre la mirările firești legate de
dimensiunile impunătoare ale imobilelor a fost acela care
lega materializarea hărniciei de volumul casei construite.
Caroline Humphrey folosește un pleonasm metaforic când
vorbește despre grupul noilor ruși (New Russians), care prin
raportarea la obiecte vor să-și construiască un „exterior public, care îi exclude pe alții” (Humphrey 2002: 182). Căjvănarii nu au tendința unor garduri înalte, care să blocheze
privirea celui care privește din exterior, dar investesc sume
foarte mari, disproporționat de mari, raportat la construcția
unei case noi, pentru a avea garduri arătoase, pe cât posibil
inovatoare în ceea ce privește materialele și elementele de
stil combinate.
Gardul, care de obicei ferește de privirea trecătorului, a
devenit tot un mod de a arata valoarea proprietarului și gusturile lui. Gardurile au devenit parte din transformările din
Cajvana și au primit multă atenție și au suferit multe modificări de-a lungul timpului. „Aia a fost o perioadă când erau
stâlpii de lemn, chiar dacă era din lemn de brad butuc sau
din stejar, după aia s-a trecut la stâlpii de piatră – zidit, și
după aia s-a trecut la ăștia turnați din beton” (Ș.Ș., 67 ani).
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A plecat de la lemn și a ajuns din beton; a fost din nuiele, din răslogi, din uluci, apoi tablă, ștacheți, piatră zidită,
plase de fier și bolțari. Gardurile au înghițit mult timp și bani
și, cu timpul, generează regrete.
Mie-mi pare rău totuși de suma pe care a investit-o în el. Știți
cum e? În față, nu neapărat de expoziție, să se vadă din drum.
Dar în spate altcineva poate construiește și a zis că nu era nevoie să facem un gard așa de costisitor, că oricum a costat câteva
mii de euro. În Italia a văzut el modelul ăla de gard, la cineva. E
făcut cu bolțari, de la noi de-aici. (L.I., 29 ani)

Elasticitatea caselor
În tandemul trecut – prezent, pentru interpretarea unor semnificații ale construcției de case ne întoarcem la un fenomen
observat de Katherine Verdery, care vorbește despre ideea
de elasticitate a pământului, localizată atât în timpul colectivizării, cât și în procesul de restituire a terenurilor confiscate de comuniști, după 1990. Verdery imaginează
parcelele de pământ aparținând diverșilor proprietari ca fiind
niște „șervete pe masă”, prinse sau nu cu pioneze. „Eliminând
grila proprietății, distrugând granițele care imobilizau pământul – scoțând pionezele care țineau șervetele în anumite
locuri pe masă – socialismul produsese un peisaj elastic”
(Verdery 2003: 199).
După 1990, pentru restituirea proprietăților, „nu un simplu proces de distribuire a pământului confiscat de stat în
cadrul Cooperativelor Agricole de Producție (CAP), ci un proces de reconstituire a fostelor proprietăți” (ibid.), autoarea
surprinde cum comisiile desemnate ca responsabile cu acest
proces măreau sau micșorau, pe hârtie, suprafețele de teren
din anumite zone, în funcție de suprafața care trebuia restituită foștilor proprietari.

(...) pământul se mișcă, se întinde, se evaporă – pământul care
acționează. Această formulă exprimă adecvat realitatea. În România de la începutul anilor 90, nu doar pământul, ci chiar viața
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socială își pierduse reperele. Conceptul oamenilor despre lumea
lor, despre cine este prieten și cine este dușman, parametrii strategiilor lor de supraviețuire, contextul social în care se definiseră
pe ei înșiși și își ancoraseră viețile – toate fuseseră răsturnate.
(Verdery 2003: 71).

Prin analogie, casele locuitorilor din Cajvana au oficial statut
de anexă, dar sunt imobile cu cel puțin 100 mp pe nivel, cu
3, 4 și mai multe dormitoare, cu bucătării închise sau deschise, care păstrează sobele sau au sistem centralizat pentru
încălzire, construite de la zero sau pe structuri deja existente – fie case, fie anexe – care sunt într-o continuă expandare de la un proprietar la altul și într-o continuă modificare a
geografiei locative.
Casele sunt „elastice”, ca să poată răspunde unor nevoi
simbolice și mai puțin practice. Așa cum Verdery spune că
pământul acționează, casele elastice acționează și, în acest
habitus, apar practici noi, care să le permită proprietarilor
să continue construcția unei case sau s-o modifice de la
distanță: căjvănarii își construiesc casele „prin telefon” (Tue
și Toderaș 2012).
Prin noile practici de construcție dezvoltate – „casa prin
telefon”41, prin hibridizarea unor stiluri culese din diferite
colțuri de țară și de lume, casele ridicate în Cajvana sunt un
bun exemplu și un consistent studiu de caz pentru arhitectura vernaculară. Andrei Șerbescu face o distincție între vernacular și arhitectura cultă și academică:
(...) vernacularul ar fi spațiul comunității adevărate, prin opoziție
cu spațiile fragmentate și izolate ale vieții contemporane – el ar
reprezenta valori durabile, prin contrast cu lumea noastră, caracterizată de tranziție. Arhitectura «cultă», «academică», ar fi
deschisă, activă, agresivă, conștientă de sine și schimbătoare, în
timp ce vernacularul ar fi instinctiv, neinstruit și nesofisticat,
natural și nestânjenit de artificiu, deci autentic. Și nu în ultimul
rând, vernacularul este stabil – și de aceea el este tradițional.”
(Șerbănescu 2011: 11-12)
41. Descrierea acestei practice de construcţie a fost realizată într-un
articol apărut în revista Societatea Reală nr.1 din 2012
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Ceea ce se se observă în Cajvana reprezintă o ilustrare a
principiului enunțat mai sus: căjvănarii apelează la experiența unor meșteri care au învățat „văzând și făcând” pe
șantiere, folosesc materiale autohtone, dar și materiale special aduse din Italia, achiziționează practici noi și renunță la
unele mai vechi, păstrează elemente moștenite pe care le
îmbină cu ceea ce au dobândit muncind în străinătate. De la
casele în patru ape, căjvănarii construiesc case cu mai multe nivele, cu o suprafață de minim 120 mp pentru o „casă
normală”, cu terase, livinguri, bolte, bucătării deschise, cărămidă aparentă și tablă Lindab, folosesc informația primită
în rețelele din care fac parte și, din simpla adăugare a unui
artificiu de design la casa pe care o construiesc, fiecare dintre ei contribuie cu o informație la rețea. Andrei Șerbescu
spune că volumul mare de locuințe construite în România în
ultimii 15 ani este necercetat și este realizat aproape exclusiv fără contribuția arhitecților.
„Dacă această hibriditate este văzută ca o inerentă parte
componentă a unei identități naționale” (Șerbănescu 2011:
73), detașarea de arhitectura cultă aduce cu sine o altă distincție, deja introdusă de Andrei Șerbescu: cea între tradițional și modern, care trebuie să țină cont de „dualitatea
percepției” și de „dimensiunea culturală sau pe cea emoțională.” (ibid.: 186-7)
Procesul de marcare a modernității trece prin diferențierea obiceiurilor de tradiții sau, cum spune Vintilă Mihăilescu,
prin diferența între sarmaua „de-acasă” și sarmaua „de la
restaurant” (2010: 95). Din prezentul continuu, obiceiul este
orientat spre trecut, iar tradiția spre viitor, așa cum reiese
din enumerarea caracteristicilor celor două categorii făcută
de Vintilă Mihăilescu.
Obiceiul este o moștenire și o repetare a unor evenimente, este un ansamblu existențial (formează un sistem), are
caracter integral, se întreține prin auto-performare și justificarea lui vine din trecut; pe de altă parte, tradiția conservă
un model pe care îl transformă în patrimoniu, apare în urma
unei selecții, are un caracter fragmentar și vizează proiecția
în viitor. „Altfel spus, tradițiile sunt obiectul unei credințe
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legitime despre trecutul nostru, interpretat rațional de către
noi în prezent” (Mihăilescu 2010: 108).
Obiceiul de a îngropa o monedă la colțul unei case nouconstruite pentru a lăsa un semn urmașilor despre momentul când a fost ridicată casa pare să fi fost deturnat și, într-un
fel, alterat. „Dacă se spărgea (dărâma – n.n.) casa, se știa
că atunci a fost (construită – n.n.). Unii nu știu semnificația.
Pun de hârtie, să aibă de cheltuială, să fie pomana grasă (la
înmormântări)” (Ș.Ș., 67 ani).
Sincronia sau diacronia în care trăiesc obiectele devin interșanjabile în funcție de perspectiva oferită privitorului. Ghe.
Ș., 36 ani și-a instalat spoturi, pentru „design, frumusețe”,
dar și pentru că fascineză prin potențialul tehnologic: „sunt
reglate la 5 secunde, 10 secunde, un minut” și nu mai e necesar să fie stinse sau aprinse de la întrerupător. Muncește
în Italia și intenționează să-și instaleze camere de luat vederi
pe care le va activa prin satelit. Tot el este cel care vrea să-și
amenajeze o „cameră țărănească”, cu podele și scorțuri.
Parcursul prin literatura existentă permite formularea unei
concluzii în ceea ce privește rațiunea construirii unor case
mari, moderne și tradiționale în același timp: locuitorii din
Cajvana vor să se individualizeze prin aceste construcții, dar
și să beneficieze de recunoaștere socială, contribuind, cu
fiecare casă nou construită, la consolidarea acestei premise
comune. Anterior am consemnat faptul că tradiția ca opțiune
estetică este orientată spre viitor și conservă un model pe
care îl transformă în patrimoniu.
Există un trecut încărcat cu viitor, un trecut semnificativ, care
explică prezentul și conduce spre viitor: acest trecut rațional este
cel care trebuie identificat pentru a ne identifica cu el ca devenire de sine. Din acest punct de vedere, tradiția este memorarea
acestui trecut rațional, singurul capabil de a deschide calea unui
viitor ca viitor al înseși acestei deveniri. Dar pentru a reuși acest
lucru trebuie să facem o alegere rațională a trecutului și să îi
asigurăm un fel de „prezentificare“, de prezență în rândul contemporanilor acestei traiectorii istorice a cărei tradiție este pusă
în scenă. Ajungem astfel să „colecționăm“ trecutul și să îl organizăm ca patrimoniu (Mihăilescu 2010: 106).
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Semnificația explicită sau intuită pe care proprietarii o atașează caselor astfel construite devine filtrul care aruncă cea
mai clară lumină asupra fenomenului și devoalează modul
de reconstituire a sinelui într-un context în schimbare.
Este importantă definiția pe care Ian Woodward o dă materialității, despre care spune că e „dimensiunea crucială în
înțelegerea culturii materiale, care se referă la relațiile dintre
oameni și obiecte și, în special, modul în care viața socială este
structurată de raportarea zilnică la obiecte, de la tehnologie,
la obiecte care întrețin amintirile.” (Woodward 2007: 55)
Oamenii și obiectele devin indisolubil legați în procesul
consumului, în momentul alegerii și aproprierii unui anume
obiect și al învestirii sale cu anumite conotații, fapt care
translatează obiectul dintr-o condiție de „alienabilitate la una
de inalienabilitate.” (Woodward 2007: 55)
Dimensiunile caselor construite în mediul rural s-au adaptat, direct proporțional, unor noi ocupații locale și unui grad
mai ridicat de confort, în directă legătură cu nevoia de reprezentare și expunere socială, ajungând la „exagerări, adesea agresive” (Woodward 2007: 166).
Locuitorii din Cajvana stabilesc un episod puternic în domeniul culturii materiale, la rândul lor „producând” cultură
materială prin reificarea sau obiectificarea în casele construite cu banii câștigați în străinătate, care asigură „stabilirea
identităților, a afilierilor și a practicilor în viața de zi cu zi.”
(ibid.: 55)

Concluzii
În contextul urmărit de această lucrare, fenomenul consumului este văzut de Vintilă Mihăilescu ca „soluția unei decompresii a individualității după deceniile de omogenizare și
egalitate forțată. (...) În aceste condiții, investiția materială
și simbolică în gospodărie devine o aspirație cu valoare de
fenomen social total, schimbând profund aspectul și sensurile lumii rurale.” (Mihăilescu 2011: 42-3) O investiție reprezentată de una dintre casele din Cajvana devine o „garanție
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materială și simbolică” în „etalarea capitalului simbolic”. (Bourdieu 2000: 194).
Din cercetare a reieșit cu claritate concluzia conform căreia, pe fundalul cvasi-absenței din țară, construirea unei
case reprezintă pentru locuitorii din Cajvana o investiție (un
proiect) în ideea de familie, în viitorul acelei familii și în unitatea ei, în ultimă instanță, într-un „acasă” unde se vor întoarce, „un alt fel de acasă” întreținut de însăși absența
oamenilor. Georgrafia acestor case este una flexibilă la idelile schimbătoare ale proprietarilor care elasticizează, astfel,
consistența aparent imuabilă a pereților acestora. Casele
devin, prin materializarea hărniciei, barometre ale capacității de a investi acasă în muncă resurse acumulate printr-o
muncă invizibilă în Italia sau Spania.
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Vintilă Mihăilescu
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Bucureşti

Reprezentările curente despre romi îi plasează pe aceștia, de
regulă, fie în sfera culturii, fie în aceea mai specifică a etniei.
Mai presus de toate însă, ei sunt o imagine. Una care a început să bântuie imaginarul european din ultima vreme, mobilizând astfel sfera politicului. Este simptomatic astfel faptul
că despre romi se vorbește în termeni de societate doar pentru a constata (deplîngînd sau condamnând) lipsa lor de integrare socială: romii par a fi sociali doar prin marginalitate.
Cele trei studii grupate în această secvență a volumului
(prezentate în cadrul workshop-ului „Multiculturalism is dead
! Ethnicity, migration and borders in future Europe”, desfășurat în cadrul celei de-a VII-a conferințe anuale a Societății
de Antropologie Socială și Culturală)42 au în comun tocmai
faptul că abordează fenomene sociale din comunitățile rome,
tratându-le în registrul social și în relațiile lor cu societatea
în ansamblul ei.
Diversitatea neamurilor de romi, de pildă, provenită din
acel soi de „bresle naturale”, cum le-a numit Ion Chelcea
(1944), în mare măsură ocultată sau neglijată și ea de dragul identității etnice a romilor, nu se mai rezumă astfel la
tradiție și identitate, ci este analizată în relație cu piața,
resursele și oportunitățile economice.
42. Cei trei autori sunt doctoranzi în cadrul proiectului strategic
„Construcția și implementarea unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica romilor” (CPDOR), derulat de Școala
Națională de Studii Politice și Administrative în parteneriat cu Agenția
Națională pentru Romi și cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
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Rezultă, pe de o parte, rolul economic esențial pe care
l-au jucat meseriașii romi în istoria Țărilor Române; pe de
altă parte, se întrevede posibilitatea marketizării eficiente a
unor meșteșuguri tradiționale în condițiile recente ale unei
„economii a autenticului” despre care ne vorbesc Pine și Gilmore (1998).
La rîndul lor, mult hulitele manele sunt tratate aici ca un
fenomen social, dincolo de bine sau rău, frumos sau urât.
Este abordată astfel piața manelelor și nu doar moralitatea
lor. Iar când aceasta din urmă apare în relațiile strânse cu
lumea interlopă, sfera manelelor se lărgește brusc mult dincolo de aceea a etniei sau culturii rome: dintr-o listă lungă
de interlopi faimoși care întrețin la „curtea” lor maneliști, doar
doi sunt romi... Astfel privite, ca fenomen social și nu muzical
sau moral, manelele ne spun mult mai multe și anume despre
întreaga societate românească și nu doar despre vreun „specific” al culturii rome.
Fără a fi unice sau de pionierat, fără a inaugura în vreun
fel vreo nouă „viziune”, acest gen de abordări – încă puține
și firave – au meritul de a (re)așeza comunitățile de romi în
societate și studiile referitoare la acestea în perspectiva firească a cercetării sociologice.

10.
FOLCLORUL INFORMALITĂŢII43.
MANELELE ŞI LUMEA INTERLOPĂ
Adrian Schiop44
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
Bucureşti

Introducere
Întrebarea principală a acestui articol este dacă manelele
trăiesc (și) din bani informali sau ilegali și cum influențează
această colaborare universul de discurs al manelelelor? Pentru a răspunde la această întrebare, o să încerc, în prealabil,
să elucidez alte chestiuni subsecvente: dacă industria se
plânge de pirateria masivă și de puținătatea drepturilor de
difuzare, atunci din ce surse suplimentare de venit își clădesc
aceștia averile și își susțin modul de viață luxos? Dacă manelele trăiesc într-o măsură semnificativă din prestații live,
cât de importanți sunt banii care vin din partea economiei
informale? Dacă interlopii sunt clienții privilegiați, ce fel de
relații există între cele două instanțe de joc (interlopi și lăutari)? O dată elucidate aceste chestiuni, o să trec la partea
următoare a analizei care privește universul de discurs, oprindu-mă, prima dată, la palierul unde interlopii își pun cel mai
puternic amprenta asupra universului discursiv, anume asupra pieselor comandate. Apoi o să încerc să răspund la întrebarea: dacă interlopii comandă piese sau plătesc dedicații în
43. Folosesc informalitate cu sensul de care ține de economia
informală (cf. Hart, 1973).
44. Beneficiar al proiectului strategic „Construcţia şi implementarea
unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica
romilor” (CPDOR), derulat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi şi cofinanţat
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.
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care să-și audă numele, vor ei să-și vadă reprezentat stilul
de viață în ele? – și dacă da, cum?, argumentând că poetica
pe care se construiește o secțiune a manelelor (cea de șmecherie, în special) e una care mizează pe exprimări metaforice, sensuri deturnate și tabuizări semantice. În finalul
lucrării, o să încerc să răspund la întrebarea: dacă manelele
au o relație atât de intensă cu interlopii, sunt ele carnaval
(cum susține Stoichiță – în curs de publicare) sau odă, argumentând în favoarea ultimei specii.

Metodologie
Cum lăutarii nu sunt dispuși să vorbească despre relația lor
cu interlopii, pentru documentarea acestei secțiuni am folosit surse online, analiza unor materiale de presă, precum și
vizionarea unor clipuri disponbile pe youtube. În măsura posibilităților, am folosit totuși și interviuri nestructurate cu lăutari și instrumentiști. Pentru elucidarea aspectelor care țin
de poetică am folosit interviuri nestructurate cu fani ai genului din Ferentari, locul unde aceștia locuiesc și unde manueaua este cel mai ascultat gen.

Banii, din evenimente private şi dedicaţii
Banii lăutarilor provin într-o măsură mai mică din drepturi de
difuzare sau de autor și mai mult din cântări, din prestații la
restaurante/cluburi sau la evenimente private ca nunți, botezuri, majorate, petreceri aniversare. Dacă în anii 90 industria
se putea susține din vânzarea de albume apărute pe casete
audio, în anii 2000 generalizarea tehnologiei digitale și a pirateriei online a restrâns posibilitatea de a obține un câștig mai
consistent din drepturi de autor pentru lăutarii de manele:
Pe radio nu se dau manele, la TV nu se poate, chiar dacă face
audiență… Soliștii câștigă mai bine din recitaluri decât

190

din vânzarea de cd-uri [albume, n.m]. De 3-4 ani vânzarea e la
pământ. Nu neapărat că vin mai mult din concerte, evenimente,
vin la fel – dar era mai bine dacă veneau din ambele părți. La noi
ai voie să cobori piesele [să le downloadezi de pe site-uri ca youtube.com, trilulilu.ro, n.m.]. La noi toți fac așa. (impresar, 43 ani)

Canalele de radio nu difuzează manele, iar posturile TV,
chiar dacă fac audiență cu manelele, nu-i plătesc pe maneliști
pentru prestațiile lor. În ceea ce privește amploarea pirateriei, nu există date statistice privind vânzarea de albume și
compilații, dar potrivit unui material apărut în revista Taraf
Magazin în anul 2011, ar fi cel mai piratat gen45. Un lăutar
abordat de mine în legătură cu intenția lăutarilor de a se
strânge într-o organizație care să-i reprezinte pe piața drepturilor de autor (ARAIEX) s-a plâns de puținătatea banilor
care vin din vânzarea de CD-uri, adăugând că un hit e important că „te ține sus”, adică în atenția publicului, dar grosul banilor vine din prestațiile live.
Disproporția dintre averile maneliștilor și sumele încasate din drepturile de autor poate fi explicată doar printr-o
sursă suplimentară de venituri. Această sursă este reprezentată de evenimentele live, așa numitele (în jargonul lăutarilor) cântări. Citez dintr-un articol apărut în Jurnalul Național:
„Nicolae Guță tocmai a primit un Disc de Platină pentru vânzări, dar grosul banilor îl câștigă tot din nunți și botezuri.
Cine crede că din manele te îmbogățesti se înșală amarnic.
Credeți ca s-ar mai duce el, Guță, la petreceri, să cânte câte
13 ore live dacă ar avea bani? S-ar mai risca să-i treacă iar
glonțul pe la ureche?”46
Prin urmare, banii maneliștilor provin într-o măsură semnificativă de la clienți din zona economiei informale, din cântări la evenimente private. La o cântare, banii îi vin lăutarului
45. STOP pirateriei online! Proiect iniţiat de Taraf Media Production şi
furnizorii de internet, site-ul Taraf TV, secţiunea de ştiri, 15.09.2010, articol
disponibil online la adresa: http://www.taraf.tv/index.php?option=com_
content&view=article&id=218:stop-pirateriei-on-line-proiect-initiat-detaraf-media-production-si-furnizorii-de-internet&catid=48:stiri&Itemid=78
46. Guță Adevăratul, în Jurnalul Național, 09.09.2006, articol disponibil la adresa: http://jurnalul.ro/vechiul-site/old-site/suplimente/editiede-colectie/guta-adevaratul-30479.html
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și formației din două părți – din tariful pe care îl cere inițial
(care ajunge la 10.000 de euro în cazul lui Florin Salam, mi-au
spus mai mulți interlocutori) și din „șpagă”, bacșisul pe care
îl primește de la clienți pentru dedicații (a da bani pentru ca
lăutarul să facă o urare celor apropiați, în timpul unei piese).
În funcție de șansă, șpaga poate surclasa financiar suma obținută din tarif. Astfel, Adrian Minune declara într-un material
realizat de Jurnalul Național că într-o seară a făcut 60.000
euro (dar că altă dată a strâns doar 150 RON).

Interlopii, clienţi privilegiaţi
Un lăutar bun trebuie să știe să manipuleze emoțional publicul astfel încât să-l facă să ceară cât mai multe „dedicații”.
Un lăutar, observă etnomuzicologul Victor Stoichiță (ibid.),
nu cântă niciodată pentru plăcerea lui, „e adânc înrădăcinat
în tradiția lăutarească să nu te exprimi pe tine. Ei sunt percepuți ca fabricanți de emoții, mai mult decât producători
autentici de emoție” (idem.: 13). Sau, în cuvintele unui lăutar citat de același cercetător, „lăutarii sunt cei mai șmecheri
și mai prefăcuți oameni. Tot ce vor e să facă plăcere” (ibid.)
Pornind de aici, Stoichiță demonstrează că persoana întâi
din versurile multor manele nu îl exprimă pe lăutar, ci publicul – sau, mai specific, pe cel care face dedicația. Cercetătorul arată că instanța rostitoare/persoana întâi din maneaua
„Bomba bombelor” a lui Sorinel Puștiul („sunt bomba bombelor/ bosul boșilor/ capul mafiei/ cu mine să nu te iei”47) nu-i
aparține lăutarului, ci este un fel de ramă ficțională pe care
publicul este invitat să o îmbrace, să se simtă cineva important și astfel să dea șpagă la lăutar (ibid.: 14). Altfel spus,
„barosanul” nu e lăutarul, ci clientul, lăutarul e doar un releu
între muzică și public.
Folosind instrumentele cercetătorului Alfred Gell (1999),
Stoichiță discută în articolul citat cum, prin diverse „tehnologii ale fermecării” (volumul ridicat al sonorului, reberberație, efecte instrumentale, versuri etc.), manelele creează o
47. https://www.youtube.com/watch?v=frMFj9UkpGE
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lume alternativă centrată pe „emoția puterii” și a omnipotenței (ibid.: 18). Ca să arăți că ești „bomba bombelor”,
parte din lumea fermecată a omnipotenței, trebuie doar să
marchezi banul la lăutar și gata, ești între cei Aleși.
Clienții dedicațiilor, arată Stoichiță, sunt „șmecherii”, cei care
s-au îmbogățit pe seama economiei subterane (și care, neplătind impozite, nu figurează în topurile celor mai bogați români)
sau tinerii care îi imită, „șmecherii aspiranți” care, deși dispun
de resurse financiare limitate („n-au o chiftea în stomac”, cum
plastic se exprimă un lăutar) dau bani la lăutari pentru a părea
la fel de potenți ca șmecherii adevărați (ibid.: 21).
Cornel, unul dintre instrumentiștii intervievați de mine (35
ani, orgă), explică de ce oamenii obișnuiți nu dau bani pe
lăutari: „banul făcut ușor se duce la fel de repede. Oamenii
care au muncit pentru banii lor nu-i pradă, nu-i aruncă pe
lăutari, că au tras pentru ei… Din banii dați pe lăutari nu mai
vezi nimic înapoi”, mi-a explicat el, distingând astfel acest tip
de câștig de cel provenit din munca salariată; în cuvintele unui
lăutar faimos (intervievat de Jurnalul Național, 200648), „Păi,
dacă tu câștigi 4 milioane, îți permiți să îmi dai mie bacșiș?”
Consecința e că genul, care – cum am arătat – se susține
financiar mai mult din evenimente și dedicații, trăiește întro măsură semnificativă pe seama interlopilor – care își permit să organizeze petreceri cu lăutari de top, cum afirmă un
lăutar în materialul apărut în Jurnalul Național, citat mai sus:
„Noi, lăutarii, de la oameni d-ăștia ne câștigăm pâinea, de
la afaceriști, de la hoți, de la oameni din lumea interlopă care
au bani”. Lăutarul spune că mai este invitat la generali, polițiști, de la care de regulă nu ia bani, întrucât aici cântă
să-și facă prieteni, oameni puternici care să-l ajute la necaz.
Faptul este consonant cu observațiile unuia dintre lăutarii
tradiționali intervievați de Rădulescu (2004: 90), care afirma
că: „P-ormă a început ăștia cu stilul de manele, care a prins
la pușcăriași”. Observațiile empirice au arătat însă că nu sunt
totuși singura lor categorie de clienți.
48. Adrian Minune: „Sunt mașină de făcut bani!”, Jurnalul Naţional,
28 februarie 2010: http://jurnalul.ro/vechiul-site/editorial/miscarea-derezistenta/miscarea-de-rezistenta/adrian-minune-sunt-masina-de-facutbani-537199.html

193

În cercetarea mea, am descoperit că și alte categorii sociale aduc maneliști faimoși la evenimentele lor – cum ar fi
migranți pendulari care adună fier în Italia sau, în România,
oameni de afaceri care au firme de colectat fier vechi sau
alte afaceri dificil de fiscalizat, din zona economiei informale.
Astfel că figuri de antreprenori din zona economiei informale se întrepătrund cu figuri de gangsteri cu faimă națională, așa cum arată clipuri de pe youtube de la petrecerile lui
Caiac (personaj care a controlat lumea interlopă în Craiova în
deceniul trecut, ulterior retragându-se din afaceri, dar găsindu-și totuși sfârșitul în urma unei altercații în care a fost împușcat mortal), evenimente private ale Clanului Sportivilor
(interlopi care au controlat cartierul Berceni, constituit din foști
sportivi din categoria sporturilor de luptă), petreceri ale fraților Corduneanu (foști sportivi de lupte, campioni mondiali la
juniori, care au pus la punct cea mai mare rețea infracțională
din Moldova, astăzi parțial decapitată), ale lui Bercea Mondialul (interlop din Slatina, azi în închisoare, devenit faimos după
ce fratele președintelui Băsescu i-a botezat un copil), ale fraților Cămătaru (interlopi care au controlat Bucureștiul, închiși
în intervalul 2004-2010). Toți sunt legende pe harta interlopilor din România. Ar mai fi de menționat că dintre interlopii
citați doi sunt de etnie romă, iar restul etnici români, fapt care
spune multe despre caracterul mixt al audienței.
Marii interlopi fac nu doar nunți, botezuri, majorate (pentru copiii lor) – așadar evenimente ale ciclului vieții – cu
maneliști, ci și simple petreceri la care cheamă soliști pe val,
cum s-a întâmplat în 2009 când liderul unei organizații mafiote și-a organizat o onomastică fastuoasă. Sărbătoritul i-a
comandat unuia dintre lăutari invitați o melodie care să-l
omagieze, „Eu sunt bun dar și nebun”49 (fapt probat de dedicația din intro-ul piesei – „dedicație specială pentru Mircea
Nebunu, care e cel mai bun băiat, dar și nebun”). Piesa, care
a devenit hit și a fost difuzată pe posturile TV de profil, are
un clip compus din imagini filmate la petrecere, cu bossul
(singurul îmbrăcat în costum alb) înconjurat și aclamat de
49. http://www.youtube.com/watch?v=X5BioJLIdag
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locotenenții50 săi. Pe lângă apologia sărbătoritului, „o finețe
de om” cu „inimă și caracter”, respectând și „un copil mic”,
piesa conține și amenințări voalate la adresa rivalilor sau a
locotenenților obraznici care ar putea să emită pretenții la
locul de lider. Atunci liderul o să devină din bun, deci cumsecade, nebun, deci violent: „dar eu pot să fiu și rău/ dacă
treceți la tupeu”, pe scurt, „să nu întreceți limita/ că am să
schimb pagina”.

Semnificaţii şi ritualuri în petrecerile cu manelişti
ale interlopilor
A organiza un eveniment cu un manelist considerat de top e
un mod de a-ți arăta puterea financiară (a da între 3 si 10.000
de euro pentru un lăutar de top e o sumă pe care si-o permit
doar oamenii bogați) și totodată de a obține faima – în cazul
în care „cântarea” este postată pe internet sau ajunge, transformată în clip, să ruleze pe unul din canaleleTV dedicate
manelelor. Există o competiție între interlopi pentru a aduce
maneliștii cei mai faimoși la evenimente. Un nume de top
adună pe youtube peste 50.000 de vizualizări, iar Florin Salam face cu ușurință 100.000 de vizualizări la un filmuleț live.
Aș deschide aici o paranteză ca să discut o particularitate
a mafiei românești în raport cu etalonul standard cel mai
studiat, mafia siciliană. În Sicilia, arată Gambetta (1993), un
boss trebuie să arate cât mai multă modestie, motiv pentru
care se va îmbrăca cât mai sobru și va duce o existență cât
mai discretă. Motivul, spune Gambetta, nu e atât acela de a
atrage cât mai puțin atenția autorităților, ci are legătură cu
funcția socială a Mafiei – care e aceea de a furniza protecție
privată într-un stat slab în care instituțiile publice nu o pot
furniza, precum și garanții de încredere într-un schimb economic, în cadrul unui sistem unde nu există încredere în
corectitudinea tranzacțiilor. Or, pentru a câștiga capital de
50. Într-o organizaţie mafiotă, locotenenții se află pe un nivel ierarhic intermediar, imediat sub boss, conducătorul suprem și deasupra soldaților, simpli executanți
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încredere, boșii trebuie să pară la fel de onorabili ca omologii lor burghezi din clasa superioară de mijloc.
Deși România este tot un asemenea stat slab în care
oamenii nu au încredere nici în autorități, nici în bunele intenții ale celuilalt în cadrul schimburilor economice (Stoica
2011), interlopii nu au adoptat comportamentul discret al
omologilor lor italieni – asta deși, cum o să arăt mai încolo,
mafia siciliană pare să fie un model pentru ei. La fel ca mafia rusească (Humphrey 2002), interlopii din România se
remarcă prin consum ostentativ (case mari, mașini scumpe,
evenimente foarte costisitoare, sume mari de bani jucate la
cazino etc.), cu diferența notabilă că mafia rusească nu cochetează cu statutul de vedetă media, cum se întâmplă cu o
parte din gangsterii români.
Manelele sunt vehiculul privilegiat prin care interlopii încearcă să atingă notorietatea publică: ei își comandă piese
care să-i glorifice – pe ei înșiși, copiii sau nepoții lor. Vor
clipuri filmate în propriile locuințe care să ruleze la televiziunile de profil, postează pe internet filmări de la evenimente private care adună capi de grupări interlope. Mai mult
decât atât, o mulțime de manele hrănesc această fantasmă
tematizând numele sau firma (ambele sinonime pentru renume): „de talie mondială m-a făcut mama/ știe bine toată
țara de valoarea mea/…/ am nume mare/ cu greutate și
multă valoare” (Petrică Cercel, De talie mondială).
Astfel de petreceri sunt puncte de întâlnire între grupări
rivale, cu rolul lor social bine precizat: se întăresc alianțe, se
trasează altele noi sau se sting vechi rivalități – cum s-a întâmplat la un botez organizat la Brăila în 2007 de interlopul
Stănel Corbu, pentru nepoata sa, botez care a adunat cele
mai importante nume ale mafiei brăilene. În timpul petrecerii,
liderul mafiei din oraș, Titel Crăcănatu „a promis că-l va cununa pe locotenentul său, Vincler, iar acesta din urmă îl va
năși pe „fratele” său, Costică Buricea”51. La aceeași petrecere,
Titel Crăcănatu „a fost lăsat mască de dușmanul său de moar51. Chef în Mafia Brăilei, Obiectiv – Vocea Brăilei, articol preluat pe
2 martie 2006 de site-ul hotnews.ro, disponibil la adresa: http://mafia.
ablog.ro/2007-07-16/mafia-braileana.html#axzz2CfHFa4st
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te, Nicu Țăranu, care i-a întins mâna în semn de prietenie”52.
Un fragment de la această petrecere a fost de asemenea
postat pe youtube53.
Un alt scurt film de pe youtube54, realizat cu ocazia unei
petreceri, ne arată un jurământ făcut de doi interlopi, unul
din Slatina și celălalt din București – care își promit ritual că
nu o să se vândă și că o să se ajute la belea: „să moară familia mea dacă o să-l vând vreodată pe Bercea”, spune interlopul bucureștean. Mai mult, contractul pe care îl încheie
prin jurământ specifică faptul că afacerile fiecăruia urmează
să treacă prin secretara celuilalt. Jurământul este încheiat la
o petrecere a lui Bercea Mondialul, în prezența a doi lăutari
de top care intervin în jurământ, precizând termenii suplimentari ai acordului. O astfel de piesă care punctează muzical
întâlnirea unor grupări în cadrul unor evenimente private e
S-au unit brigăzile („S-au unit brigăzile/ și ne-au crescut forțele”), cel mai probabil o creație a lui Florin Salam.
Aceleași petreceri pot deveni prilej de încăierare când
două grupări rivale ajung la neînțelegeri, cum s-a întâmplat
la o petrecere dată de interlopi ai Alexandriei, cu ocazia tăierii moțului unui copil, cum rezultă dintr-un material publicat în revista Vice55. În cazul acesta, neînțelegerile au fost
detonate de lupta pe dedicații între grupuri (care e pomenit
mai des și care aruncă mai mulți bani pe ele), care a degenerat în împunsături la adresa adversarilor. Autorii materialului Vice scriu: „am văzut o luptă între clanuri care a început
cu dedicații însoțite de bani. Atmosfera era tensionată, iar ei
aruncau cu câte 30 de milioane pentru o manea. Când au
început să arunce și cu pumni pe ringul de dans, tot manelistul i-a despărțit. S-a pus între ei cu microfonul. După
52. Idem.
53. http://www.youtube.com/watch?v=9_hAbTKbhaM&feature
=related
54. http://www.youtube.com/watch?v=hygumIotYwk
55. Vlad Ursulean, Aur, smalex şi duşmani. O incursiune în lumea
manelelor, în Vice, volumul 1, numărul 4, 2011, articol disponibil la
adresa: http://www.viceland.com/blogs/ro/2011/10/18/aur-smalex-sidusmani/2/
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cântare, Sorin mi-a zis: «Vezi, nu-i o meserie ușoară. Era să
iasă omor acolo»”56.

„Sunt cazuri când vine cu cuţitul la gât şi zice dă bă banii”
Însă asocierea cu gangsterii autohtoni nu e deloc o idilă,
meseria de lăutar fiind una puternic expusă la agresiuni fizice – asa cum subtitlul meu, zicere preluată de la un lăutar,
o sugerează. Un motiv pentru care lăutarii ajung în astfel de
situații e refuzul lor de a mai cînta dincolo de numărul de ore
pentru care au fost antamați. Astfel, la o petrecere a interlopilor Brăilei (conform presei brăilene, preluate de site-ul
hotnews57), un lăutar a fost amenințat cu moartea: „Buricea
și-a dat arama pe față spre final, când l-a avertizat pe manelist: «Cântă! Am doi băieți care te execută pe loc!»”
Un lăutar faimos a povestit pe canalul Acasă TV58 că a luat
o palmă peste cap de la un petrecăreț nervos; la alt eveniment, împreună cu alt lăutar, a fost sechestrat câteva zile –
dar când s-a întâmplat asta, a fost despăgubit printr-un
câștig foarte mare. Același lăutar (conform portalului de știri
9am.ro59) a fost victima unui incident umilitor la o petrecere
organizată de gangsterul Ion Clămparu în Spania: „La un
moment dat, ne-a cerut bani ca să rămână mai mult, fiindcă
nașu’ (Ion Clămparu, n.m.) convenise cu el o anumită oră!
L-am agățat într-un cuier și l-am luat la țintă cu cutii goale de
Redbull. Îi dădusem un munte de bani și făcea mofturi!, ne-a
mărturisit unul dintre oamenii de încredere ai mafiotului.”
Cum se explică acest tratament desconsiderator aplicat
unor staruri? Potrivit lui Cornel (instrumentist, 35), interlopii
i-ar disprețui de fapt pe lăutari, întrucât cuvintele acestora
56. Idem
57. Chef în Mafia Brăilei, ibid.
58. http://www.acasaTV.ro/emisiuni/manelistii-vorbesc-despreumilintele-prin-care-au-trecut-video.html
59. Clămparu l-a agăţat în cuier pe Adi Minune şi l-a luat la ţintă cu
cutii de Red Bull, Click, 8 mai 2006, articol disponibil la adresa: http://
www.9am.ro/stiri-revista-presei/LifeStar/32850/Clamparu-l-a-agatat-incuier-pe-Adi-Minune-si-l-a-luat-la-tinta-cu-cutii-de-Red-Bull.html
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ar fi false. Opinia interlopilor despre lăutari ar fi că se vând
pentru bani, „nu te prețuiesc cu adevărat”, că, prin însăși
natura profesiei lor, te laudă ca să obțină bani de la tine.
Lumea interlopă se sprijină pe valorile încrederii: a fi fidel
organizației la orice cost, a nu te lăsa cumpărat nici de poliție, nici de alte grupări rivale. Or, problema lăutarilor e că se
lasă cumpărați, că te laudă și-ți spun cuvinte frumoase atâta timp cât le dai bani, și că aceleași cuvinte frumoase ți le
spun și ție, și rivalilor tăi. Ei ilustrează una dintre cele mai
detestate categorii descrise de manele – aceea a prietenilor
falși care sunt alături de tine doar atâta timp cât ai bani:
„prietenii și banii sunt la fel de cînd e lumea/ sunt la fel ca
vremea schimbătoare/ nu ai pe nimeni când plouă și este
ninsoare/ trag la tine numai când e soare” (Nicolae Guță și
Sorin Copilul de Aur, Prietenii și banii).
Lăutarii se plimbă așadar între mai multe grupări. Ei trebuie să facă un balet diplomatic complicat, pentru a nu declanșa gelozii. Astfel, un lăutar a ajuns la spital după ce a
declanșat un scandal între două clanuri rivale (conform canalului de televiziune ProTV60): „Supararea a pornit în momentul în care cântărețul plătit de grupul victimelor nu a vrut
să cânte și pentru ceilalți, cunoscuți în zonă ca interlopi de
temut. Nervoși că artistul a fost antamat și de altii au scos
bâtele. Lăutarul și unul dintre petrecareți au ajuns la spital.”
Alt lăutar (conform cotidianului Libertatea61) ar fi fost „pus
jos și jucat pur și simplu în picioare, cu toate că nu dădea
semne că ar vrea să riposteze”, de către patronii-interlopi ai
unui local de manele unde solistul s-a dus pentru a susține
un concert. Interlopii i-au reproșat lăutarului că nu le este
fidel, acceptând să cânte și pentru grupuri rivale, ceea ce,
conform cotidianului citat, „reprezintă o gravă ofensă la adresa autorității lor”. Altercația a durat câteva minute, răstimp
în care nimeni nu a intervenit, după care cântărețul s-a
60. http://stirileproTV.ro/stiri/actualitate/scandal-pe-viata-si-pemoarte-pentru-un-lăutar-la-comana.html
61. Florin Salam, snopit în bătaie de interlopi, Libertatea, 9 ianuarie
2012, articol disponibil la adresa: http://www.libertatea.ro/detalii/articol/
florin-salam-bataie-interlop-373326.html
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ridicat și a plecat acasă, „cu promisiunea că nu va mai ieși
din cuvântul patronilor”.
Banii primiți pot deveni și ei cauză a agresiunilor. Cum
astfel de performanțe se desfășoară în cadrul unor petreceri
stropite din belșug cu alcool, oamenii mai pierd măsura aruncând prea mulți bani pe lăutari: „omul mai ia din bani, dar
sunt cazuri când tu ca lăutar trebuie să te simți și să mai dai
omului ceva înapoi. Sau sunt cazuri când vine cu cuțitul la
gât și zice dă bă banii” (conform Acasă62 TV). Astfel de incidente se întâmplă mai ales dimineața, când omul se trezește din beție și, descoperind că a cheltuit prea mulți bani cu
lăutarii, vrea să-si repare greșeala și acționează în forță. Cum
arta secundă a lăutarului e să te facă să dai bani spunânduți lucruri de laudă, la chef unii mai pierd măsura și aruncă
prea multi bani pe lăutari.
Pe de altă parte, o tradiție recentă (afirmă Vasile, 40 ani,
Călărași), presupune că o parte din bani se vor înapoia rudelor apropiate care, pentru „fală”, se prefac a arunca bani „fără
număr” pe lăutari. Suma pe care lăutarul o dă înapoi se negociază dinainte și se numește retur. Un lăutar de top semnalează și el această tradiție recentă: „Sunt unii care pretind să
dea și ei bani la muzică și după aceea să li se restituie banii
înapoi. Mulți dintre ei vor chiar mai mult decât au dat! Au
făcut o meserie din chestia asta.”63

Piesele comandate
Un individ cu posibilități financiare ridicate poate nu doar să
solicite o dedicație, o piesă, ci poate el însuși să facă o comandă pentru o piesă (sau chiar un album) care să-l omagieze pe el sau familia lui. Încă din deceniul zece, un faimos
62. http://www.acasaTV.ro/emisiuni/manelistii-vorbesc-despreumilintele-prin-care-au-trecut-video.html
63. Adi Minune a făcut o manea despre criză, bucuros că se impozitează bacşişurile, www.ziare.com http://www.ziare.com/emil-boc/
premier/adi-minune-a-facut-o-manea-despre-criza-bucuros-ca-seimpoziteaza-bacsisurile-1034285
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cuplu de lăutari dedică albume „fără număr” sponsorului Leo
de la Strehaia64, un om de afaceri din județul Mehedinți care
în 2004 a fost condamnat la patru ani închisoare pentru infracțiuni economice, fără executare. În piese, Leo apare ca
realizat financiar și posesor al unei potențe de invidiat: „mor
toți țiganii/ când apare Leo și aruncă cu banii/ se oftică toți
dușmanii” (Adrian Minune și Carmen Șerban, Of of mor toți
țiganii). Alte piese vorbesc despre părinții și copiii lui Leo, și
nu în ultimul rând despre relația pe care solista a avut-o cu
interlopul („Am amant și-s măritată/ mă vorbește lumea
toată”, Carmen Șerban). În acest tip de manele (comandate),
numele „sponsorului” apare engramat în piese – de obicei,
în versiunile de studio nu apar nume de sponsori intricate în
versuri, ele fiind păstrate, eventual, pentru dedicațiile-intro
ale piesei (dedicații plasate fie la începutul, fie în interiorul
piesei, pentru un efect de autenticitate). În fapt, piesele de
studio care să spună povestea particulară a unui boss sunt
rare, comenzile fiind rezervate mai degrabă live-urilor.
O astfel de piesă de studio cu circuit închis este „Unul e
Versace”65, câtată de un manelist mai puțin cunoscut, Oniță
de la Caracal. Piesa, care spune povestea ficționalizată a
ieșirii din închisoare a tânărului Geani Versace care „dă un
mare chef” pentru prietenii lui, a fost comandată de puternicul său unchi, Sorin Magnatu, ca să dea de știre lumii că
nepotul său a fost eliberat („de doi ani doamne tot aștept/
să-mi strâng băiatul meu la piept/ dar a venit ziua cea mare/
și am ieșit din închisoare”). Melodia beneficiază și de un clip,
filmat chiar cu ocazia petrecerii de reunire a familiei, în care
îl vedem pe Geani Versace ieșind pe poarta închisorii, îmbrățișându-și băiatul și „pe unchiul său Sorin Magnatu”, urcânduse cu membrii familiei într-un Cadillac luxos unde ciocnește
șampanie, apoi în mijlocului unei mici petreceri improvizate
în centrul orașului Slatina – și, în fine, la petrecerea finală
de la restaurant.
64. „Judecătorul lui Leo de la Strehaia l-a scos basma curată pe
fiul unui poliţist”, România Liberă, articol disponibil la adresa: http://
www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/judecatorul-lui-leo-de-lastrehaia-l-a-scos-basma-curata-pe-fiul-unui-politist-176414.html
65. http://www.youtube.com/watch?v=uTyqqF8VB-8
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Însă Oniță de la Caracal e un nume obscur în branșă, iar
asocierea cu el nu poate fi, prin forța lucrurilor, profitabilă în
termeni de prestigiu. Din contră. Un șmecher care se vrea
pe picior mare trebuie să se asocieze simbolic cu un lăutar
de top. La alt eveniment, echipa Sorin Magnatu și Geani
Versace s-a lipit de cel mai faimos lăutar al momentului care,
modificând versurile piesei Bomba bombelor (Sorinel Puștiul), face team-ului un portret bombastic, nu lipsit de o
ironie ascunsă: „se vorbește lumea în sat/ despre Sorin că
e magnat/ trage cu mine-n dreptate/ uite că vine Versace”66.
În astfel de contexte live, versurile neutre ale pieselor de
studio sunt de multe ori modificate, astfel încât să-l prindă
în text pe cel care a comandat petrecerea sau a făcut o dedicație: „Amar nu e singurel/ că e Dacu lângă el/ moare lumea, moare-moare/ că Amar are valoare”. Piesa, a cărei
versiune de studio se numește „Sutele de milioane” (Nicolae
Guță), este dedicată în versiunea live67 lui Amar Generalul,
fratele interlopului Bercea Mondialul.
În astfel de piese omagiale, lăutarul trebuie să modifice
versurile, să le aducă mai aproape de contextul de performanță, umplând cadrele goale ale versiunii de studio cu carnea unei povești particulare. Cu cât șpaga e mai mare, cu atât
e povestea mai colorată și mai originală (mergând până acolo unde un lăutar, atins brusc de har, a ajuns să compună pe
loc o piesă cap-coadă despre sponsor68: „să nu uiți, că (piesa)
asta ți-am scos-o pe loc aici… mâine n-o mai știu, trebuie s-o
ascult din nou. Toată viața numai așa am scos”).
Chiar și în astfel de piese comandate, lăutarul continuă să
nu vorbească (decât rareori) în nume propriu, devenind un
fel de ventriloc, capabil să adopte pe rând vocile (sau perspectivele) celor care fac dedicații. Astfel, într-o piesă69 dedicată întoarcerii din închisoare a interlopului Nuțu Cămătaru,
lăutarii îmbracă pe rând identitatea interlopului („Stai Salame
lîngă mine/ O să am grijă de tine”), a lui „Mica”, soția aces66. http://www.youtube.com/watch?v=gWiZmE4XAXo
67. http://www.youtube.com/watch?v=YI6Lz8mNS3U
68. http://www.youtube.com/watch?v=22LeIhxXCC4
69. http://www.trilulilu.ro/muzica-diverse/live-florin-salam-siadrian-minune-vorbe-criminale
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tuia („Cât a fost Nuțu plecat/ nici un beep nu mi-a dat”), a
lui „nea Ion din Constanța”, un fin de-al lui Nuțu („înainte cu
două ore/ am stat lângă nașul meu/ și am plecat și mi-a
părut rău”), și nu în ultimul rând a lăutarilor ca persoane
private („nu știu teama nu știu frica/ am să recunosc de Nuțu,
recunosc de Mica/ să n-am teama să n-am frică/ eu mă mândresc cu Nuțulică”).

Poetica manelelor în piesele comandate şi live-uri:
codări metaforice şi tabu-uri
Universul tematic al genului nu are cum să nu se resimtă de
pe urma acestei coabitări: lăutarul îți cântă ce vrei tu să auzi
și, cum clientul (petrecerilor sau dedicațiilor) este de cele
mai multe ori un interlop sau un om de afaceri din zona informală, cântă ce vrea acesta să audă, lucruri dintr-o lume
potentă de șmecheri. În această subsecțiune, o să arăt că
poetica manelelor, care se constituie din „împreună lucrare”
a lăutarilor și oamenilor de afaceri din zona ilegală sau informală, se articulează pe baza unor strategii textuale ce
presupun esențial codarea metaforică, tabuizarea unor procese sau entități (autoritățile statului de exemplu), folosirea
unor termeni plurisemantici (care pot să trimită atât la realități chestionabile sub raport juridic, cât și la altele, cuminți).
Dacă rapul își face o voluptate din a glamour-iza infracționalitatea și a o prezenta în termeni cât mai puțini ambigui,
manelele se construiesc pe o poetică opusă, care mizează pe
ambiguități și pe suspendarea referinței, astfel încât la suprafață textele par că spun o poveste lipsită de subversivitate. O poetică cu circuit închis, în care, cum zicea Radu, un
interlocutor din Ferentari, „cine trebuie să se prindă se prinde, n-ai tu grijă”. Pentru demonstrație, o să iau o piesă comandată, „Cap și pajură”, cântată de un manelist mai puțin
celebru, Florin Purice. Piesa, lansată în 2010, a adunat 3,5
milioane vizualizări pe youtube și vara asta încă mai era difuzată frecvent pe Taraf TV. Citită inocent, pare o simplă
manea de frăție cu doi frați care rememorează drumul lor
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eroic spre succes, datorat încrederii dintre ei: unul, aflat departe și mai experimentat, își face griji că fratele rămas singur n-o să se descurce și îl atenționează, grijuliu, despre
răutatea oamenilor. Radu, pe care tocmai l-am amintit, mi-a
demonstrat că sensul e cu totul altul dacă citești textul prin
dedicația din intro-ul versiunii de studio a piesei: „pentru
Nuțu și Sile”. Cei doi, Nuțu și Sile Cămătaru sunt frati și
gangsteri cu faimă națională. Lăutarul vorbește din perspectiva lui Sile, aflat, cum zice piesa, „departe”, adică la închisoare, dar care o să fie eliberat curând (într-adevăr, Sile
Cămătaru avea să fie eliberat peste un an): „mult nu mai
durează și o să fie bine”. Prima strofă rememorează succesele grupării care a rămas în „vîrful piramidei”, adică cei mai
puternici dintre interlopi, și a devenit „o legendă vie” (fapt
nu lipsit de adevăr, dată fiind notorietatea lor națională),
definind totodată eroismele secrete ale vieții de gangster:
„am trecut prin multe dar nimeni nu știe”. Cei doi sunt „frați
buni”, legați prin sentimente, „împreună suntem o inimă întreagă”, împărtășindu-se din valorile mafiote ale forței și
onoarei, „forța și onoarea, apa și pământul”. Prin intermediul
lăutarului, Sile își atenționează fratele să fie tare, acum că
unitatea grupării a fost slăbită, „că lumea profită, crede că
nu ține/ că nu e și fratele tău lângă tine”. Dar fratele va veni
curând din închisoare, și o „să ne facem treaba cu atenție”,
adică fără greșeli care i-ar putea trimite din nou după gratii.
Piesa se încheie cu o amenințare adresată rivalilor: „sunt doar
două variante pentru voi/ ori faceți ca noi, ori faceți ca noi”,
deci singura alternativă e supunerea.
Oricât de gri ar fi contextul, la suprafață manelele rămân
formal corecte din punctul de vedere al dreptului penal, așa
cum se poate vedea dintr-o altă comandă, o manea (Trăiască șeful) în care figura unui interlop este omagiată de către
locotenenții acestuia în cadrul unei nunți de la Timișoara,
unde bossul este naș: „hai să ne trăiască șeful,/ ăsta e descurețul!/ are bani și are de toate,/ ne ține pe toți în spate
(ale ale Nuțule!),/ nu se vinde până la moarte (ale ale Nuțule!)/ ne-a făcut case palate/ ai ținut mereu aproape, Nutu,/
și nu te vinzi pân’la moarte Nuțule”.
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Singura referință suspectă în acest discurs aparent corect
penal, e „nu se vinde pân’ la moarte” (i.e. nu trădează niciodată), în rest textul ar putea fi luat la fel de bine drept un
omagiu naiv adus unui filantrop. Pentru ca sensul real să se
vadă, e nevoie ca versurile să fie contextualizate cu jocul
politic al dedicațiilor – unde piesa vine să-l asigure pe gangster de fidelitatea și supunerea subordonaților săi.
Una din cele mai reușite și mai complexe piese ale acestei serii, în fapt un adevărat performance, este Soldații lui
Florin Salam. Chiar dacă nu este o comandă, piesa nu are o
versiune de studio, fiind performată exclusiv live. Aparent,
performance-ul vorbește despre Salam însuși și formația care
îl acompaniază. Dar inițiații în șmecherie înțeleg altfel piesa
– ca o parabolă ludică despre putere, credință și supunere
în organizațiile mafiote. În discuția mea, o să supun analizei
o interpretare din 2010 într-un club din Timișoara 70. La început, solistul pretinde că vorbește despre sine și trupa lui,
mai exact despre felul cum au cucerit piața muzicală („Soldați! Ce-am făcut ce n-am făcut/ Și de unde am apărut/ C-am
rupt Romania în două/ Dușmanii se fac că plouă”). Ce trimite la universul mafiot este apelativul soldați și expresia „am
rupt România-n două”, care în argoul infracțional are sensul
de mari succese financiare ilicite. Piesa glisează subtil spre
mesaje mai directe: „Soldați!”, își interpelează solistul formația, care îi răspunde prin aclamații, „adevărat șefule” și
strigăte de mobilizare agresive, „la război, la luptă mă tată
mă”; strigăte care se aud în ecou, din mai multe părți, ca și
cum ar veni din partea unei mulțimi. „Credincioși?”, continuă
mai departe solistul, „nu vă vindeți niciodată?”, iar soldații îi
răspund prin aclamații prelungi, confirmând angajamentul
afectiv față de boss. În secvența următoare, Salam le cere
să se așeze („jos, soldați!”), o metaforă-test a supunerii față
de boss – motiv pentru care la pasajul care urmează (unul
în forță, numit, subversiv, „Urmărire generală”, în care e
imitat zgomotul unei mitraliere) Salam cântă stând în picioare, iar membrii formației stând stârci.
70. http://cauta.trilulilu.ro/video/salam%20nebunia%20lui%20
salam
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În piesele live cântate la evenimentele interlopilor, referințele la universul mafiot sunt de multe ori mai precise decât în
piesele de studio, dar rămân vagi. Astfel, organizația e descrisă prin termeni cu sensuri ambigue: brigadă, frăție, trupă
de șoc, comando, garda de fier71 (la origine, o grupare infracțională și, prin extensie, orice frăție mafiotă), mercenari, soldați, armată și alte expresii care trimit spre ierarhia militară
sau idea de ordine: general, cap, șef, grade (superioare sau
de șmecher), a face legea, precum și derivate din familia lexicală a verbului a vinde (cu sensul de a trăda). De unde
această predilecție pentru metafore militare? Gambetta
(1993) arată că organizațiile mafiote din Sicilia sunt organizate pe o structură cvasimilitară, cu un boss, locotenenți și
soldați, funcționând pe o disciplină strictă. Nu altfel stau lucrurile în organizațiile mafiote românești, alcătuite, conform
relatărilor de presă, din „boși/șefi”, „locotenenți” și „soldați”.
Cotidianul Adevărul vorbește chiar despre faptul că unul dintre boși și-ar fi organizat rețeaua inspirându-se din structura
Camorrei: „inculpatul avea ca model modul de acțiune, regulile și pedepsele utilizate în cadrul Camorrei italiene, prima
țară în care acesta a plecat după eliberarea din penitenciar
fiind de altfel Italia”72. De asemenea, gangsterii români au
dezvoltat o slăbiciune pentru outfit-ul interlopilor italieni: costum sau predilecție pentru negru în cazul boșilor și ochelari
de soare, haină de piele, trening Adidas, freză skinhead în
cazul locotenenților, care imită outfit-ul working class-ului din
71. Exemple: piesa lui Nicolae Guta şi Sorina, Noi suntem Garda
de Fier http://www.trilulilu.ro/muzica-diverse/nicolae-guta-noi-suntemgarda-de-fier-vol-8; live-ul lui Adrian Minune, Cine e Garda de Fier?
http://www.trilulilu.ro/video-muzica/adrian-minune-cine-e-garda-defier sau melodia cea mai explicit mafiotă, Garda de Fier a lui DJ Sebi
http://www.youtube.com/watch?v=f8gniEkLjS0, dedicată şmecherilor
care operează în Occident
72. EXCLUSIV Clămparu şi-a organizat reţeaua pe structura
Camorrei: „Noi nu mai putem trăi cu 500 de euro pe lună! Să faci o
combinaţie să iasă bani” în Adevărul, 22.09.2011, articol disponibil
la adresa http://www.adevarul.ro/actualitate/eveniment/EXCLUSIV_
Clamparu_si-a_organizat_reteaua_pe_structura_Camorrei-_-Noi_nu_
mai_putem_trai_cu_500_de_euro_pe_luna-_Sa_faci_o_combinatie_sa_
iasa_bani_0_559144694.html#
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Italia. Trendul general al curentului, de altfel, pare de asemenea foarte influențat de Italia – care exercită o fascinație mult
mai mare decât, să zicem, hiphop-ul angloamerican și hainele lui largi.

Ocultarea surselor de câştig
şi complicitatea cu ascultătorul
Pe cât de baroce în comparații sunt când vine vorba de a
detalia bogăția protagonistului, pe atât de parcimonioase
sunt în a furniza detalii despre cum și-a făcut banii acesta.
Astfel, refrenul unei piese (Florin Salam, V-am făcut-o) vorbește despre ce pare a fi o țeapă dată unor dușmani: „V-am
făcut-o, v-am făcut-o/ Am tot stat și am gandit-o/ V-am
făcut-o ca la carte/ De s-a terminat cu toate”. În ce sens
protagonistul le-a făcut-o? Maneaua nu precizează în ce constă „șmecheria” gândită atât de laborios, lăsând-o să suspende în generalități despre noroc: „Mare noroc, mare noroc/
D-zeu a vrut să fiu pe primul loc”.
Alteori, referințele concrete sunt înlocuite cu piste glumețe false despre ceea ce se întamplă în spate: „Cum fac banii
e secret/ Poate-i fac pe internet/ Ori îi fac la imprimantă/
Că-mi vin banii ca pe bandă” (Florin Salam, Iar am pus-o).
Manelele evită deci să intre în detaliile tehnice ale combinațiilor făcute, preferând o retorică a vagului („Șmecherii fac
ce vor/ Fraierii fac ce pot, stau pe loc/ Șmecherul face de
toate, le face pe toate/ Fraierul doar ce poate” – Nicolae Guță,
Șmecherii fac ce vor) sau pur și simplu a elipsei: ni se spune
că protagonistul e cel mai bogat, dar rareori cum și-a făcut
banii: și i-a făcut că are „miru-n frunte pus”, deci l-a ajutat
Dumnezeu, că muncește, că are afaceri și combinații, că e
deștept și-l duce capul. Mai departe, înțelege fiecare ce vrea.
În fapt, manelele, spun interlocutorii mei, instalează un
regim al complicității cu ascultătorul, ca și cum ți-ar trage cu
ochiul (ca să-l citez aici pe Radu) sau, ca să reiau o altă expresie a aceluiași interlocutor, „înțelegi, că nu ești prost”.
Șmecherul e cel care face uneori ilegalități, dar nu e prins și
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tocmai asta-l face cool, că e deștept și nu se lasă prins – iar
poetica manelelor funcționează pe același principiu: ele sugerează dedesubturi dubioase, dar nu le afirmă explicit, păstrând o discreție incitantă: „cine e șmecher deștept/ face bani
inteligent/ hoțul nedescoperit/ este negustor cinstit/ dacă fac
vreo șmecherie/ nici pământul să nu știe” (Gicuță din Apărători, Cine e șmecher deștept).
Interlocutorii mei spun că „numai fraierii vorbesc pe față
despre șmecherii”, că „un șmecher adevărat tace și face, nu
se laudă cu ce face. Lumea e invidioasă și atâta așteaptă, să
te lauzi cu șmecheria ta”. Mai spun și că referințele prea
explicite ar putea atrage atenția autorităților, iar un șmecher
adevărat trebuie să stea ascuns. În fapt, această convenție
a rostirii aluzive convine ambelor instanțe din joc, atât interlopilor, din motivele menționate, cât și lăutarilor, mai ales
celor faimoși.
Lipsesc din manele lucrurile care sunt spuse în privat, în
grupuri restrânse de prieteni, dar tocmai această lipsă le
înalță la o treaptă de generalitate care le face să întâlnească
orizontul de așteptare al unui public divers. Epurate de referințe stânjenitoare specifice (din zona economiei ilegale),
manelele permit identificarea cu universul de discurs și pentru publicul care nu are de-a face cu economia subterană.
Pentru ca lucrurile să devină mai clare, este nevoie de un
ocol în estetică și teoria literaturii. Esteticianul Roman Ingarten (1973) arată că opera de artă literară are un caracter
schematic, că există așa numite locuri ale indeterminării,
spații, personaje sau situații descrise schematic, care abia la
lectură se umplu cu conținut, prin presupozițiile pe care cititorul le face despre personaj sau situație. Ca să dau un exemplu, faptul că Conan Doyle nu descrie viața sexuală a lui
Sherlock Holmes, că face să planeze un mister asupra acesteia, a împărțit cercetătorii operei englezului în două, unii
care susțin că e doar un mizantrop misogin și alții care susțin
că e un fel de homosexual mai mult sau mai puțin refulat și
că marea iubire a lui Holmes ar fi discipolul său Watson. Tributar esteticii tradiționale, Ingarten refuză ideea de lectură
plurală, vorbind despre lecturi (concretizări) corecte, în acord
cu intenția textului, și lecturi (concretizări) greșite.
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Teoreticianul german Wolfgang Iser (1978) arată însă că
pluralitatea lecturilor este constitutivă operelor de artă, că
nu se poate distinge între lecturile adecvate și cele greșite
– și că, alături de negație și negativitate, indeterminarea este
sursa cea mai importantă de conflict al interpretărilor. Or, nu
altfel procedează lăutarii când vorbesc la nesfârșit despre
șmecheri-fabrică de bani care își umilesc rivalii, dar nu precizează sursele de câștig ale acestora, din ce își fac banii. Și
în acest caz avem un gol, un loc al indeterminării pe care abia
ascultătorii îl umplu cu sens, fiecare fiind liber să-și imagineze ce vrea, să vadă în șmecher un mafiot care face bani din
droguri, un bișnițar care vinde inele de aur fals sau un afacerist care are un angro de zarzavaturi.
O altă sursă de ambiguitate, pe care am menționat-o
deja, este folosirea unor termeni polisemici – cum e cazul
șmecherului, banditului, soldatului etc., care pot desemna
atât infractori, cât și persoane onorabile.
În fine, a treia modalitate are în vedere ironia (în special
cea de tipul antifrazei), pe care Stoichiță (ibid.) o vede ca
figură retorică centrală în manele. Supralicitarea puterii și a
potenței protagonistului, cel mai tare și mai bogat dintre
oameni, are ca efect discreditarea enunțurilor: e prea gonflată o astfel de identitate ca să o creadă cineva. Nu poate fi
pe bune, ci la caterincă. Pe scurt, devine ficțiune. Cel mai
bine se vede această strategie în clipuri. Astfel, în Sunt tare,
Nicolae Guță joacă rolul unui infractor internațional care fură
o matriță de bani și e urmărit de rivali cosmopoliți – arabi,
asiatici, el însuși fiind costumat în Mexican. În mod cert,
intenția e aici ironică, iar refrenul războinic cu U! A! Mafia!
U! A! Brigada! e doar sursă de amuzament, nu trimite spre
realități chestionabile. În astfel de piese, mafia e comodificată à la americaine și livrată unui public mai degrabă tânăr
(piesa nu a prins în cluburi, fiind rulată doar pe televiziunile
de profil): ironia dezamorsează subversiunea aruncând piesa în lumea paralelă a ficțiunii.
În concluzie, elipsa, ambiguitatea și ironia sunt cele trei
strategii textuale care obscurizează univocitatea interpretării și fac ca maneaua să iasă din circuitul închis al barosanilor din economia informală și să se deschidă spre publicul
obișnuit.
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Lăutarii – trubaduri pop şi sponsorii interlopi
Cu toată legătura lor cu lumea interlopă, maneliștii nu devin
(decât în puține cazuri) ei înșiși interlopi. În rap-ul gangsta,
vedeta de pe scenă poate fi ea însăși gangster (ex. 2pac,
50cent etc.), trecutul de mafiot sau borfaș al unui artist dând
bine la imaginea de băiat rău livrată către public (Watkins
2005). Aici, conexiunea cu lumea interlopă e asumată sau
chiar exagerată, fiind integrată în inima identității genului:
nu e neapărat rău dacă băiatul mai învârte ceva droguri. În
manele, rolurile sunt distribuite destul de strict, maneliștii
nu devin gangsteri și nici invers, gangsterii-maneliști. Mai
mult de atât, maneliștii se jenează de conexiunea cu lumea
interlopă, care nu e afișată în interviuri sau în ieșirile la TV.
Potrivită pentru a descrie relația dintre maneliști și interlopi
e paradigma trubadurilor medievali, a cântăreților de curte
care cântau faptele de vitejie ale nobilului care îi proteja și
plătea, sau frumusetea soției acestuia. Aceste cântece medievale erau tributare stilului înalt, „vorbelor frumoase”, exagerând poetic (sau inventând) vitejia nobilului sau frumusețea
soției lui (Zumthor 1983). Pentru nobil era o formă de a se
eterniza prin artă și totodată o formă de a-și etala puterea.
În „epoca haotică” a postsocialismului, ca să-l parafrazez
pe Harold Bloom, nobilii sunt înlocuiți cu războinicii interlopi
ai zilei, care-și certifică puterea arătând că-si permit un lăutar
de top care să le omagieze, în mântuitul azur al artei, familia
și pe ei înșiși. Stilul e de asemenea înalt („toate cuvintele
frumoase pentru el câte zile trăiesc”, spune într-o cântare un
lăutar faimos, referindu-se la un client interlop de-al său la
fel de faimos), hiperbola de asemenea prezentă. Trubadurii
medievali lăudau faptele de arme ale protectorului, lăutarii
de manele – „șmecheria” și potența financiară a acestuia.
În anii de haos ai deceniului zece, legătura era mai vizibilă, o parte din lăutari lăsând să se vadă faptul că sunt
protejați ai interlopilor. Cel mai cunoscut caz este cel al unui
celebru cuplu muzical care a făcut furori cu cele cinci albume
dedicate interlopului mehedințean de care am vorbit, Leo de
la Strehaia. Poza acestuia apărea pe coperta interioară a
albumelor, în colaje colective în care era reprezentat la o altă
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scară decât lăutarii, care, prin comparație, păreau ca Hansel
și Gretel la pieptul unui căpcăun. Calitatea lui de susținător
financiar al performanțelor muzicale era precizată atât pe
coperta principală a albumului, unde trona mare remarca
„sponsor: prințul țiganilor, Leo de la Strehaia”, cât și în dedicațiile de mulțumire ale albumului (unde era menționată,
ca-n Levi Strauss, întreaga familie extinsă a sponsorului) sau
chiar în texte, care lăudau la nesfârșit isprăvile amoroase
sau financiare ale prințului.
Un lăutar din Târgoviște, specializat pe manele bagabonțești, a fost de asemenea protejat al mafiotului Ghenosu care
a controlat mai mult de un deceniu fosta reședință domnească a lui Mircea cel Bătrân, motiv pentru care i-a dedicat interlopului un album, Chef la șmecheri („tot județul tot orașul/
lui Ghenosu-i zice nașul/ e șmecher cu minte multă/ mafiot
sută la sută”).
Cel mai faimos lăutar al momentului a fost și el în relații
foarte apropiate cu o dinastie de interlopi (familia Cămătaru),
arătându-și, într-o manea dedicată întoarcerii unuia dintre
cei doi boși din închisoare, recunoștința față de el. Pentru că
l-ar fi susținut la începutul carierei, i-a facut cadou o casă:
„mi-este inimioara arsă/ ăla mi-a dat prima casă/ eram
Doamne la început/ și Nuțu mă iubea prea mult/ îmi zicea că
am valoare/ că eu voi fi cel mai tare/ stai Salame lângă mine/
c-o să am grijă de tine/ ești la fel ca băiatul meu/ mă jur pe
Dumnezeu”. De altfel, lăutarul îl numește afectuos, în dedicația unei alte piese, tata Nuțu. Câțiva ani mai târziu, îl regăsim pe același faimos lăutar închiriat de alt clan, bătut și
călcat în picioare de soldații sângeroși ai acestuia, care (conform cotidianului Libertatea73) „i-au reproșat prințului manelelor că nu le este fidel, adică a acceptat să cânte și pentru
clanuri rivale, ceea ce reprezintă o gravă ofensă la adresa
autorității lor”.
În ce privește dinastia Cămătaru, deja slăbită financiar de
lungile perioade de încarcerare, ea se reprofilează spre doi
lăutari mai tineri și mai puțin cunoscuți, care devin practic
73. http://www.libertatea.ro/detalii/articol/florin-salam-bataieinterlop-373326.html
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portavocea ei oficială, vocile prin care boșii, aflați în închisoare, își amenință prăduitorii (cei care i-au turnat la poliție,
trimițându-i după gratii): „mai vorbim în libertate,/ jur că am
să vă dau interdicție la toate”. De altfel, cei doi lăutari semnalează ei înșiși, în introducerea piesei, că sunt protejați ai
familiei, denominându-l pe unul dintre șefi ca bossul nostru.
La acest nivel, arta te laudă, dar te face de bani, și puțini
oameni dispun de suficienți bani ca să-si permită închirierea
unui trubadur sau o dedicație săpată direct în carnea inefabilă a a unei piese sau a unui album. Pentru ceilalți, șmecherașii care se visează barosani, rămân performanțele din
cluburi, unde, aruncând jumătate dintr-un venit de cele mai
multe ori fluctuant, se simt pentru cinci minute parte din
clubul select al șmecherilor interlopi.
Există însă soluții chiar mai ieftine – doar trăim în epoca
„reproductibilității mecanice” (Benjamin 2008). La acest nivel, mai pop, al ascultătorului obișnuit, unicitatea nu mai e
posibilă, iar lucrurile sunt prezente în copii ieftine, în versiuni
„curate” de studio, fără referințe prea directe și lăsate ca
rame ficționale goale cu care să se poată identifica orice
sărac ce trimite, via mobil, o dedicație de patru euro la Taraf
TV, pentru a-și vedea numele lui și al iubitei curgând în bara
de text care defilează în partea de jos a ecranului. Pentru
unicitate și senzații live, se plătesc bani grei.
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ROMA HANDICRAFT WORKERS OVER
THE CENTURIES IN ROMANIAN SPACE
Ciprian Necula74
National School of Political Studies
and Public Administration, Bucharest

„(…) as a matter of fact all mechanical arts are practiced
either by the gypsies or by the foreigners from nearby countries”
(Stefan Raicevich, 1822)

Introduction
Profession should be very important for members of Roma
communities, as most of them are self-identifying by their
traditional occupations. Whether they practice it or not, for
most Roma from Romania the profession prevails over economics and is directly linked with the cultural diversity within the Roma ethnic group. (Chiriţoiu, Ivasiuc, Necula, 2012:
10). The Roma from Romania are divided in subgroups (neam
as kinship or clan in the anthropological sense75), each subgroup being named by their traditional profession, such as:
fierari (blacksmiths), căldărari (coppersmiths), argintari
74. Beneficiar al proiectului strategic „Construcţia şi implementarea
unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica
romilor” (CPDOR), derulat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi şi
cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
75. A noncorporate descent group in which genealogical links to
a common ancestor are assumed but are not actually known (http://
oregonstate.edu/instruct/anth370/gloss.html accessed in november
2012).
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(jewelries makers), rudari (woodcarvers), cărămidari (brickmakers), lăutari (musicians) etc.
In the Romanian space, throughout history, the Roma
were practicing their occupations, crossing different social
statuses: from being enslaved to being free people, from
freedom to socially unwanted, from a marginalized ethnic
group to a proletariat and from proletariat to entrepreneurs.
Indeed, this cannot be generalized to all the Roma members,
but is rather an illustrative historical experience of the Roma
groups for over seven centuries. Moreover, during their historical itinerary within the Romanian space, Roma have managed to practice the same professions changing the final
product and, in some cases, the production method.
Throughout this article, I plan to follow the experiences
of the Roma as workers over the years, using as methodological frame historical materials on Roma, ethnography in
some 15 Roma communities, as well as interviews with Roma
workers in a traditional occupation.
I have found myself in a difficult position, during my fieldwork in Feteşti, attempting to explain to an old Roma man
what social economy is. After some minutes, avoiding as
much as I could the European Commission bureaucratic language, explaining that some individuals work together for the
well-being of all and for community development, in the end
the old Roma man stopped me and elucidated – „you mean
something like a cooperative!”. Indeed, I was explaining to
him that a cooperative could be a good way to keep handicraft
profitable and to preserve related traditions.
Most national strategies for Roma, European policies for
Roma, and local action plans comprise a diversity of proposed
tasks to include Roma in the labor markets. The Romanian
Government outlined, as planned, within its own Strategy on
Improvement of Roma Situation, activities of the Romanian
authorities within this field of intervention76. However, it
76. Extract from the Strategy of the Government of Romania for
the Inclusion of the Romanian Citizens Belonging to Roma Minority for
the Period 2012 – 2020: The Report „Risks and Social Inequities in
Romania” – elaborated by the Presidential Commission for the Social and
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seems that the high unemployment rate is not a historical
feature of Roma groups over the centuries.
Roma self-define, besides ethnicity, by profession. In Romania, as an effect of different social or political contexts
and policies on Roma (including the slavery period), there is
an important variety of Roma professional groups, which, in
terms of identity, became stronger than ethnicity and groups’
perceptions. Therefore, Roma workers performed their professions in a constant adaptation to the markets.
During Romanian socialism, a large number of the Roma
have been included in cooperatives – either agriculture or
handicraft production based. Some scholars consider that
Roma represented the perfect mass for the communist proletariat (Pons 1995).
Looking into the Romanian Roma’s history and, specifically, at their experiences during slavery, we can identify
Demographic Risks’ Analysis (PCSDRA) in September 2009 showed that
„approximately 53 % of Roma men and 23 % of Roma women perform
paid work, [...] only 36 % of Roma men are employees performing paid
work, as compared to 77 % of men not belonging to Roma minority. As
compared to the total adult population, only 19 % of Roma men and 11
% of Roma women have the status of employees, as compared to 40
% of men from other ethnic groups, respectively 31 % of women from
other ethnic groups”. Roma people represent a large part of the poor
population. According to the Survey on the Family Budgets conducted
by the Ministry of Labor, Family and Social Protection – MLFSP, they
represented 20.6% of all people living in absolute poverty, 35.2% of
people living in severe poverty and 44.4% of people living in food poverty.
According to the data from MLFSP, during the period 2003-2009,
the absolute poverty rate of the Romanian population decreased from
25.1% to 4.4%; however, the absolute poverty rate of the persons
belonging to Roma minority decreased from 76.8% to 25.4%, being
consequently about 6 times higher than the rate of the total population. In
the employment field, the National Strategy for Employment 2004-2010
provided the implementation of the existing employment plan through
the following directions for action: a) Increasing the employment rate
of people belonging to Roma minority; – Programs for developing the
entrepreneurial skills of Roma population; b) Increasing the level of the
skills of persons belonging to Roma minority in accordance with the
labor market demands; c) Outsourcing certain services (labor mediation
services, as well as information and professional counseling for individuals
seeking employment) in order to increase their efficiency.
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archaic forms of cooperation (as working associations), in the
way by which they were organized in small groups of workers
within the same field of production (blacksmiths, coppersmiths, woodworkers, musicians etc.), which lead professional specialization groups and created the premises for the
development of different cultures within the same ethnicity.
Nowadays, a project implemented by KCMC (NGO) Romania, in which I am personally involved, attempts to revalorize the Roma handicrafts by adapting their products to
the contemporary market needs, forming legally established
cooperatives in 30 Roma communities, in various professions. This project tries to capitalize on what Roma groups
are skilled and trained to do, on what Roma consider to be
part of their identity – traditional profession. That is the
reason why I have been traveling to 15 communities throughout Romania, analyzing the potential of organizing modern
social economy units, by ethnographic methods, taking into
consideration the previous experiences of the Roma workers
and their professional affiliations as part of the group identity. Therefore, this article is based on fieldwork ethnography
and specific literature analysis.
Being a skilled handicraft worker in a quasi-generalized
agrarian environment can bring forth a lot of benefits (economical, social etc.), unless people are slaves, and perceived
for centuries as inferior because of their skin color and cultural differences. Being slaves, at the beginning of their documented history in Romanian Principalities, owned by different
institutions (Prince, landowners and the Orthodox Church),
the Roma lived in condition that varied from the most brutal
treatments to a condition similar to that of local serfs.
The Roma subgroups have introduced to the Romanian
space some handicraft professions, such as mechanical skills.
Stefan Raicevich mentioned, at the beginning of the 19th
century: „as a matter of fact all mechanical arts are practiced
either by the gypsies or by the foreigners from nearby countries” (Stefan Raicevich 1822). Roma workers were able to
provide support of agriculture (tools and machines), transport (horseshoes, carts, wheelbarrows etc.), military (weaponry, shields, armor, head covering etc.), household utility
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(wooden spoons, wooden pots, copper pots, troughs, wooden furniture etc.) and much more. Also, over the years, a
large number of Roma had provided entertainment and arts
(circus, music, dancing etc.).
In this context, during most periods, within the Romanian
space, small groups of Roma associated and cooperated to
increase their working capacity, to ensure their livelihood and
to develop socially and economically. They adapted to market conditions, at times shifting production modes or the very
end product.
Being a skilled handicraft worker during the communist
transformation could be a privilege, as some Roma, the sedentary ones, represented a perfect mass of workers of the
Romanian proletariat (Pons 1995) and, others, the nomad
Roma groups, were seen mostly as underclass. The communist policy on Roma had two main phases: social inclusion and
forced assimilation (Comisia Presidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, 2006: 547).
Being member of a group that identifies itself by traditional professions is moreover an intra-ethnic boundary, a claim
for a specific set of values and culture. The occupations of the
Roma became part of the groups’ identity, even though the
professions are not practiced anymore in some communities.
However, today, especially in the rural areas, there are still
Roma groups which practice their family professions, some
using the inherited methods, while others moved towards modern technologies, in a continuous adaptation to the markets.
Today, KCMC project managed to create 22 (and plans to
develop at least some other eight) social economy units as
cooperatives, based on traditional handicraft profession of
the Roma, a revalorization of what the Roma are skilled and
trained to do, relaying on their traditional background and
the previous experiences as skilled workers. Khalid Inayeh,
the director of KCMC, mentioned in an interview in 2011 that,
without sustainable economic development of the Roma communities, social issues will continue to be part of our perception and realities of the Roma:
Why train Roma woodcarvers into bakers? This is how most of
the projects on Roma labor are developed, no one thinks of the
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people’s cultural background and history before drafting a project.
Indeed, we should be able to understand the markets too. Is
there still a market for woodcarving? If yes, then we need to keep
these occupations, as these are not only professions for Roma,
but also a kind of cultural code reshaped to the economic, social
and technological developments. If not, we should think of a
profession related to the initial occupation which is valid for the
market, for instance furniture producers.

Due to their social status within the Romanian space, beside
the professionalized occupations, some Roma individuals and/
or groups managed to improvise on the economical markets,
using marginal resources. They recycled metal, plastic, bottles and paper etc., bones carving, worked as street shoes
polishers, street newspaper sellers, charioteers, sunflower
seeds sellers, fortunetellers, housekeepers etc.
Back in history, in the medieval city of Braşov, according
to an ISPMN study, professions that were considered impure,
such as henchman, torturer or jailer, were given to Roma
people (Damian 2010: 41-59). However, within this article
we will focus on professions practiced across the community,
recognized as traditional professions, namely professions
that were practiced by a group over generations, in a continue adjustment to the modern markets and technologies.

Roma workers during slavery
Roma were mentioned for the first time in the Romanian Principalities (Wallachia and Moldova) as slaves. The origins of this
status are still unknown and the hypotheses are not supported by solid proof. However, one of the theories on Roma
slavery origins supports the idea of the economical interest.
The need of free labor forces under the feudal rule changed
the status of the Roma from free people into slaves. Therefore,
P. N. Panaitescu, a Romanian historian of economy, considers
that the economical pressures on the Romanian Principalities,
caused by the Ottoman rule, the need for proficient handiwork
and means to support the payment of the increasing debts,
turned the Roma into slaves. Supporting this idea, the Roma-
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nian sociologist Nicolae Gheorghe concluded in his article
Origin of Roma’s Slavery in the Romanian Principalities:
In my opinion, the cause of bringing Roma into slavery in the
Romanian Principalities is not his origin in the hazard of their
migration into the Romanian Principalities and certainly not their
inferior ethnical characteristic, as it is mentioned and argued in
prejudice-based theories. On the contrary, the dependent status
of the Roma and later the status of slavery in this country is connected to the power structure and nobility and the establishment
of the social structure in Romanian medieval society. To present
this whole process is beyond the intention of this paper. I can only
mention that according to social historians who studied Romanian
historical issues regarding landless peasants and slaves, the Roma
initially lived as free people in villages, but were then fiscally
exploited by the groups of nobles, represented by the local prince.
(Gheorghe 1983)

During the slavery period, some Roma groups were free to
move, exercise their professions, collect money and, at a
certain date77, they were expected to return to their owner
and pay their debts78. These groups, called sălaşe de robi,
had their own leaders appointed by the owners as trustees,
members of the slave group, sometimes called jude or vătaf
77. „The nomadic season of Gypsies in Wallachia and Moldavia was
not clearly fixed, but most probably it was influenced by the days of the
payment of the annual tax, which took place twice a year. The customary
practice of various contractual relations contracted within the Principalities
(as well as throughout the Balkans in general) was that payments were
to be done on the days of St. George (April 24) and St. Archangel
Mihail (November 8). In this case, Gypsies took coordinated (at least
to a certain extent) their nomadic way of life with the seasonal cycle of
economic activities as carried out by the local population” (Marushiakova,
Popov, 2009: 6).
78. „If private slaves generated an income for their master through
the labour they provided or through the dajdie they paid, princely slaves
paid tax to the state and were also subjected to other obligations. Since
their numbers were fairly high, they generated substantial revenues
for the Crown. In 1810, the revenue that the State generated from the
3.427 families of princely slaves recorded in Wallachia totaled 700.000
thalers, 3.000 gold ounces and countless payments in kind. In Moldavia
in 1810, the Crown owned 1878 families of Gypsies. Prior to the Russian
occupation of 1806, they generated annual revenues of 25.000 lei”
(Achim, 2004: 50).
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de robi (Achim, 2004: 64). Within the three categories of
slaves of the Romanian Principalities (Walachia and Moldova)
there were differences of treatment their by owners, as Romanian sociologist Nicolae Gheorghe acknowledges:
The situation which we defined as slavery in this case of Roma
groups belonging to the prince, representing in fact, I repeat,
just a sort of administrative and fiscal dependence, involved less
(or even not at all) personal humiliating dependence known as
slavery. Even more, Roma’s daily life was better, from certain
aspects, then that of Romanian peasants living in the same area,
because these were more bounded to the land and stronger exploited, while the nomad Roma were free to move all around the
country and their skills were highly valued. The Roma that truly
lived in slavery were those that belonged to land owners: nobles
and monasteries. (ibid. 1983).

If we pursue N. Gheorghe’s and other authors’ perspectives
(such as those of Panaitescu, Achim, Potra, Kogălniceanu) and
relate them to the working association principles (share of
income and resources), we can interpret that the slavery period was, for some Roma groups, an atypical way of organizing archaic cooperatives, taking into account the social context
of the Romanian Principalities, the status of peasants and
other Roma groups belonging to landlords and to the orthodox
church.
In fact, according to the historian Ionel Sandu, quoting
the first constitutions of Romanian Principalities (Regulamentele Organice), identified that Prince’s craftsmen slaves, who
were living near cities and fairs, were supposed to be registered within the existing handicraft cooperatives as all the
others artisans79. Moreover, „the phalanstery of Scăieni, organized by Teodor Diamant on the estate of the boyar Emanoil Bălăceanu, which functioned for a time in the years
1835–36, brought together Gypsies emancipated from the
ownership of this boyar80 and within that period Roma were
79. „Roma craftsmen who lived in towns and fairs, should be part of
craft corporations like all the others craftmen in the country” (translated
from Romanian) (Sandu 2008).
80. „At the time, the view that the Gypsies were particularly suited to
being factory workers was widely held. This view probably stemmed from
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„widely” seen as suitable workers for factories and the industry that was due to develop. All of this was possible due
to the recognition of the importance of their handicraft skills
and capacity to work in an organized manner.
Furthermore, in order to survive and to complete the tasks
received from the State (owner of the group), the Roma cooperated among themselves within the administrative frame
of slavery, unifying the production resources. Most skilled man
trained the others towards better performances, sharing their
skills with their own group, their way of living (as culture,
values), the living resources (as shelter and food), the music,
clothing, justice systems etc. That pushed the group to develop, over the years, a professional identity (in Romania 16
such groups are identified, even though the profession is not
practiced today in some communities); this professional identity was, more often than not, stronger than ethnic identity.
These forms of archaic cooperatives were established by
slave-owners – in this specific case the State or Prince – with
the purpose of increasing their own capital. As Nicolae Gheorghe emphasized, these Roma slaves who belonged to the
prince were not captive, enchained, exposed to physical or
mental humiliation, they were free to move and establish for
a short period of time near villages, and no working hours
and days were imposed to these people, except the amounts
(of gold) that they were supposed to pay twice a year. At the
time of the payment of the tribute, they were supposed to
report mortality and newborn children.
the Gypsies’ skill as craftsmen and their well-known repulsion for working
in the fields. The usefulness of the Gypsies was perceived in terms of this
kind of future development of the country. Generally speaking, during
this period, in which the development of manufacturing and new industry
was largely linked to the utility of the subjugated workforce, the Gypsies
appeared to be the group most suited to these kinds of activities. It is
significant that projects and experiments of a socialist-utopian nature
(after the model of Charles Fourier) that were floated at this time in the
principalities were aimed precisely at the Gypsies. The phalanstery of
Scăieni, organised by Teodor Diamant on the estate of the boyar Emanoil
Bălăceanu, which functioned for a time in the years 1835–36, brought
together Gypsies emancipated from the ownership of this boyar” (Achim,
2004: 91).
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Indeed, this type of economic and social freedom was not
similar to all Roma groups. At the end of the 19th century,
four decades after the abolition of slavery, Mihail Kogălniceanu,
one of the Romanian important public and political figures
who supported the emancipation of the Roma, delivered in
front of the Romanian Academy a memorable speech about
the disgrace of slavery within the Romanian space81: „Neither
humanity, nor religion, nor civil law protected the unlucky
souls. It was an impressive show, outrageous. That is the
reason why, driven by the spirit of the century, by the laws
of humanity, a number of old and young landlords took actions to wash away the disgrace of their country, the disgrace
of slavery”82 (Kogălniceanu 1891).
Moreover, N. N. Rucăreanu, quoted by Viorel Achim, emphasized, in a project drafted in 1844, the role of Roma crafts
in the industrial development of the country, confident that
their skills would be expanded and shared with other populations of Romanian principalities:
The situation being that, at some level, the Gypsies have become
more industrious than the Romanians, the emancipated slaves
should not only not abandon their craft of working iron, copper
a.s.o, but the owners should urge the other inhabitants as well
to learn from them, to help improve their tools, so that when the
time comes and we become more free ourselves, that is, when
we have more power, means and money [...] and we introduce
industrialization to our country, these people will be better prepared to contribute to its progress; so that we shall not need to
buy from foreigners the nails for building our house or the ropes
for our cattle” (Rucăreanu apud. Achim, 2010: 29).

The abolition of slavery was a complex and uneasy process,
as slavery had been perceived as component part of society
structures for almost five centuries83. The slaves were con81. Some extracts from the Mihail Kogalniceanu’s discourse from
1891, at the Romanian Academy. See Annex 2.
82. This is an unprofessional translation from Romanian language
into English the original document of the Romanian Academy, Mihail
Kogălniceanu, 1891.
83. The terms to describe the slaves within Romanian Principalities
were: aţigan, ţigan, tartar and rob (Achim 1998: 38)
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sidered a social class, handicraft skilled, never associated
with ethnicity, even though the population of the two Principalities did not consider them locals. More than 260.000
people (in Wallachia 166.335 Roma and in Moldova approximately 100.000 Roma) were registered as former slaves in
the 1859 censuses, representing various cultures due to different local histories.
The abolition of slavery was implemented over two decades of legislative efforts by modernists, aimed at convincing the slave-owners to abolish the system. Most of the
slave-owners were compensated by the state in return for
the freedom of their slaves. Moreover, for most of the Roma
abolition of slavery did not mean inclusion programs, nor the
end of their social marginalization, and some of the slaves
refused the new status, considering the previous social condition better, as they became tax payers associated with the
peasants. In that entire context, the handicraft experience
and their potential to organize under cooperatives (some of
them even mobile) gave them the opportunity to preserve
their own culture, values and skills. However, I have estimated (Necula 2012) the unpaid Roma work during the slavery period at over 240 billion Euros, taking into consideration
the five centuries slavery period, the number of Roma under
slavery and the cost of the working day. Although the rough
calculation is a mere estimation, „we can easily notice that
this amount is more than double the GDP of Romania in
2010” (Necula 2012: 36) which emphasizes the economic
importance of Roma for the Romanian Principalities.

The Roma proletariat and underclass
during the Romanian communist regime
The Romanian Roma entered the communist period in a totally different context when comparing to the rest of the
population. For a short period, the Roma managed to organize themselves under civic associations with a large membership, claiming their cultural rights and fighting for a
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correct name of the ethnic group – Roma – publishing newspapers and organizing public events, but when the Second
World War started they became a target of the pro-Nazi
regime of Romania. A special census was organized for Roma
in May 1942 and some of them were deported to Transnistria.
The Stalinist period of Romanian communism (1948 – 1964)
found most of the Roma in an inferior social position, that of
an undesirable ethnic group (not as a class or social group)
abused by the previous regime.
According to Emmanuelle Pons (1999), some of the Roma
represented the proletarian structure, perfectly adaptable for
the start-up of communism, most of them being skilled handicraft workers, with previous experiences in associated work.
Many Roma became members of the organizations of the
Communist Party and some of them, because of their social
status, were promoted in key positions of the local administration (including mayors, police, security, heads of cooperatives etc.). During the agrarian reform of 1945, for the
first time in Romanian history, about 20.000 Roma received
land in possession84. However, that was not an ethnic policy,
but a benefit for having participated in the army during the
war. For the vast majority of the population, that change
represented a kind of socio-political irony, as Pons illustrated,
and the folklore did not omit to communicate that:
Cobori, Doamne, pe pământ
Să vezi Stalin ce-a făcut
C-a făcut din cal măgar
Şi ţiganul secretar!85 (Pons, 1999: 25)

During the first years of communism, Roma leaders were
very close to obtaining official political recognition as a national minority. However, the leadership of the new regime
84. Statistics on Roma landlords by counties which appears in the
annex of the study Problema ţiganilor din Republica Populară Română
from Central Comity of the Romanian Communist Party in 1949 cited by
Viorel Achim, 2010.
85. Unprofessional translation: Come, my Lord, on earth, to see what
Stalin did to us, he transform a horse into a donkey and a gypsy in a
secretary (Pons, 1995: 25).
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did not finalize the process for various reasons, amongst
which the blame that some of the Roma leaders were considered to be part of bourgeoisie and in close relations to the
previous regime (Achim 2010). Therefore, the Roma civic
movement did not succeed to get the desired status (as
other minorities from Romania did). In that way, the system
referred to the Roma not as to an ethnic group, but as to a
socially marginal population (Achim 2010:1).
The cooperatives, according to the Marxist theory, were
the answer to the dominance of the bourgeoisie, replacing it
with the proletariat forces that also owned the production
means. In Romania the process of collectivization was dramatic for most of the inhabitants, including the Roma. Their
tools (production means), for instance, were also turned into
common property, as well as the agricultural fields of other
local people. According to Vasile Pîrvu (2012), a Roma blacksmith from South-East Romania, the collectivization process
was dramatic for his own family, not only because their ethnicity, but for their social status:
My father, Soare Pîrvu, was a smart Roma, grudged by Romanians! He managed to buy, in the late ’30s, an agriculture machine, a thrasher machine, in cooperation with his own brother.
He was working hard in the blacksmith workshop and also borrowed money from the bank for such a machine. He was considered a bourgeois. When the communist came to power they took
everything from him, everything that he had worked for, with his
own hands. He fought for his goods; he did not want them to take
over his machine and tools. Therefore, he was beaten several
times in the militia arrest. He hated the communist as much as
he hated the legionary – both of them worked against him. Later,
he joined the handicraft cooperatives as he had no other way.

The Romanian Communist Party had no special interest in
the sedentary Roma, as they were settled and, to some extents, included in the labor force, their children were being
sent to school, they were speaking Romanian as a communication language – a social class in some need of social
assistance and projects to raise their cultural level (Comisia
Presidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România 2006: 547). Although the sedentary groups were on the
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right track, according to the communist party reports and
action plans, the nomads represented a real issue for the
system (Helsinki Watch 1991: 108). Outlining strategies as
a solution to the „gypsy problem” was not a new idea. During the slavery period, such proposals had been elaborated
and some of them applied to the Roma, which under communism were considered to be the part of the proletariat.
The nomad Roma had represented an issue for the previous
system, as they were the ones deported to Transnistrian
camps. Nomads could not have been regarded as proletariat, but as an underclass – even though they were never
called that – as they had no stable homes, nor formal jobs
other than working their traditional professions, nor education etc. Besides the social differences struggle within the
larger Romanian society, the ethnic homogenization was another principle started in the ‘60s, as Romanian communism
developed a nationalist tendency, different from the Soviet
politics. The nationalist arguments became part of the party
propaganda, their main ideological instrument (Pons 1999:
27). Therefore, radical solutions were proposed and implemented in the settling process of the nomadic Roma86. The
underclass Romanian citizens were about to be included in
the large mass of the proletariat. Their wagons were confiscated; ID cards were produced for the nomads on their new
domicile87, their children were included in educational programs, adults were incorporated into the local labor forces,
building houses on public domain was tolerated etc. At the
beginning of the ’80s, both Roma groups were on the „right
track” in different stages, according to a report on the implementation of the action plan for the integration of gypsies
from 1977 (Helsinki Watch 1991: 108).
86. „In 1977, the authorities estimated the number of nomadic and
semi-nomadic Gypsies to be around 65,000 persons” (Achim, 2004: 191)
87. In some communities, the formal nomads, during the registration
process, for ID cards, were giving to the authorities the same name and
address. For example, in Sinteşti village, the predominant name of the
Roma male members is „Mihai Ion”, in Ciurea – Iaşi, the predominant
name is Stănescu etc.
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The sedentary Roma were included from the beginning of
the communist period in the proletariat forces, within the
handicraft or agriculture cooperatives. Later on, the nomadic Roma were included as well. However, the system tacitly
recognized the handicraft skills of the Roma, by offering them
work in their professions, even if they could not have formal
proof (no diploma or certificate) for their respective knowledge of handicraft:
I have learned the basics of my profession (blacksmith) from my
father. As a child, I was playing with my brothers and Romanian
friends, in our small blacksmith workshop, an annex to our house.
My father died because of an injury sustained in the war, when I
was 14 years old. I was the older brother and I had the responsibility of feeding my family. I have started as a trainee to my
uncle’s workshop and then, because I wanted more, I moved to
another blacksmith workshop, a notorious one – Nea Adam. I
have learned in three years the basics of my profession, then I
specialized while working in the local cooperative blacksmith
workshop, using my father’s tools which now were public goods
(Nea Ion, Roma blacksmith, from Cuza Vodă, Călăraşi).

Some Roma traditional professions were individualistic by
nature, e.g the case of blacksmithing. All a balcksmith needs
are the skills (a maestro or a trainer), tools and help from a
trainee. But other professions were traditionally done by
workers’ cooperation (as woodcarvers, as coppersmiths, as
brick makers, as musicians etc.). Therefore, the communist
system created working sections in professions related to the
Roma, however not calling them in any sense ethnic working
sections, as part of the mainstream cooperatives.
In Toflea, a village from Galaţi County with a large population of Roma, those kinds of Roma cooperatives were supported by the state. Most of the Roma from that specific
community were specialized in metal foundry (especially
aluminium) producing pots for cocking. The cooperative established in the metal foundry developed, based on the market request, and produced various items, from cans to other
tools (of steel). Over the years, some 300 Roma worked
constantly within that cooperative, developing their skills
ranging from melting aluminium and producing cans to
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manufacturing industrial tools, produced with steel based on
their own recipe. The main specialization of the section in
the late ’80s was the production of steel chippers for export,
as remembered by Gheorghe Marodin (2012), a Roma craftsman, former member of the cooperative:
After producing aluminum cooking pots, we specialized in producing steel chippers. This does not mean that we did not produce
any more cans, even to this day the cans produced in Toflea are
well known everywhere in Romania. We developed some 600
different types of chippers and we were able to give at least 20
years guarantee. We had a special technique to produce steel, I
am not going to share the secret, but we knew exactly the quantity of carbon and iron, the temperature, how to cool it, how to
heat it. A single chipper had three different types of steel, different degrees of brittleness in the same tool. This is why we were
in an international competition with Swedish tools. Our and theirs
were the best on the European markets (…). Indeed, all of the
workers from the foundry were Roma, the bosses weren’t. But,
because they were working with us, people used to call them
gypsies too. We were proud of being gypsies; we were speaking
Romani at home and at work. Our bosses learned Romani, but
never the secrets of our work; they were dealing with the business and we were dealing with the work. We were proud because
we demonstrated that our work was internationally appreciated.

In some other communities, such working cooperatives and
sections of cooperatives were ethnically mixed or rather ethnically irrelevant, as Florin Cioabă (2012), the leader of Roma
Khalderash, considers:
During communism, I have been leading a section of the cooperative. We knew how to work and shape the cooper and other
soft metals, but the cooperatives needed also some other services. Therefore, some of us worked in producing distilleries and
other types of cans for the agriculture cooperatives, like my father
did (Ion Cioabă), leading either a working group where exclusively Roma were involved, or a non-ethnic one, as the one I was
leading. We produced spring, in different sizes and shapes. Our
people were working autonomously, at home, and were paid by
the product. We ourselves were investing into the raw material
and machines, sometimes with a financial loan from the cooperative, and selling spring to the cooperative. The cooperatives
reimbursed to us 70% of the cost of the products, taking back the
monthly rate for the loans. All the Roma were involved, in a way
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or other, with a cooperative. Even the sociologist Nicolae Gheorghe
was working into my spring section, as a pretext, to stay with us
and get acquainted with our costumes, language etc. Without a
job, you were considered by the authorities a vagabond, and arrested or penalized. He avoided that! Moreover, we also have hired
a lot of Roma women to work on the soft spring. In 1983 I received
a certificate of the best producers of spring from Romania.

Roma special cooperatives were developed in different fields,
according to their own professions: coppersmiths, woodcarving, manufacturing baskets or bricks, metal foundry as well
as music. Under the communist rule, the Roma were treated
in different ways, depending on the costume of the group –
sedentary or nomad – some suffering more injustice, but all
of them benefitting in the end from a development period,
some for the price of forcedly renouncing some customs,
some others for renouncing their lifestyle. The „new” Roma
created by the communist had the feeling that for the first
time he was being treated as everybody else (Pons 1999;
Pârvu 2012; Cioabă 2012).
The diversity of Roma professional skills highly contributed to their existence nowadays. Because of their skills they
were an active part of the communist regime and managed
to keep, for most of them, their ethnic conscience. During
my fieldwork, most of my sources considered communism as
the best period for Roma social improvement: „Communists
did a lot for us! For them it did not matter if you were a
gypsy. They would give you a job, a house, the children were
going to school (…) we were treated like everybody else”
(Tanti Maria 2011, Iaşi).
However, according to an IRES study from 2010, 63% of
Romanian population considers that during the communist
regime the living standards were better compared with today.
In the case of Roma, indeed, it can be considered a nostalgic
vision of what communism did to them. People tend to remember the positive experiences from communism, ignoring
what scholars and specialists on Roma issues consider as
negative: the assimilation of Roma. According to my sources’
statements, the actions of the communist party were not seen
as assimilation, but rather as an inclusive process. The Roma
inhabitants decided to live as Romanians for their own good:
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Within these times you cannot be a nomad anymore. We have
houses, we have cars and permanent jobs or our own business.
Ceauşescu was smart! He supported our inclusion, reducing as
much as he could that thing…ah, gypsy! The differences were
huge between us and Romanians, but not in terms of culture, nor
music, nor biology – we have two hands as Romanians too – but
in terms of money. Having a permanent income, working in cooperatives, having our children educated and prepared for a better life – that was what communism did to us, nothing bad. They
did not consider us gypsies, but humans (Stănescu 2011).

Some of my Roma interlocutors seem to believe that during
the communist times premises were created for the Roma
education, as quite an important number of Roma workers’
children studied in high schools and universities:
I was working as a welder at Republica Factory in Bucharest,
after a long period of being a blacksmith in my village. I knew
the profession but had no documents to supports this. In communism it was easy to do this, they were looking on each one’s
individual capacities and would help you to get all documentation
and paperwork. I did all this because I realized that my children
would benefit from better education in Bucharest. I was a blacksmith, working in one of the biggest factories in Bucharest, but
all my children went to high schools and most of their children
went to universities. (Ivanciu Ion 2010)

The social economy units of Roma
in post communism Romania
The collapse of the communist regime had a powerful impact
on the Roma communities. The communist handicraft and
agriculture cooperatives were dissolved and many Roma
were left outside of the labor markets, as the restructuration
of agriculture and the new land property laws did not include
the Roma88. Also, supported by the media, the public presence of negative stereotypes against Roma increased and
turned into ethnic conflicts between Roma and other ethnic
88. Chapter 3.3, available at: http://www.cse.uaic.ro/_fisiere/
Documentare/Suporturi_curs/II_Cultura_si_religie_in_europa.pdf,
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groups (Romanian and Hungarians), which spread throughout Romania89.
At the beginning of 1990, Roma NGOs with civic and political purposes were established, addressing the discrimination of Roma, proposing social developments measures, such
as for education, labor, health etc. Therefore, in May 1990,
Nicolae Gheorghe formed the Ethnic Federation of Roma,
gathering other Roma intellectuals, local leaders, musicians
and politicians, while he was a member of the Provisory
Council of National Unity, the leading body of Romania from
the revolution until the elections of May 20, 1990. By the
new Romanian Constitution, discrimination was forbidden;
however, that did not stop public discriminatory practices.
One of the most visible typologies was that of newspaper job
adverts which excluded Roma:
In 1993 I was looking for a job, as the factory where I used to
work as a mechanic was closed down. Everywhere, in all newspapers, it was mentioned that they would not accept gypsies. I
could not believe, but this is the truth, Roma workers were excluded from the start just because they were darker. I applied for
jobs, disregarding their discriminatory whishes, not once but several times. Finally, I got a job; I rejected the rest of them because
I did not like the working places. All of them wanted to hire me.
I told them that I am a gypsy at the end of our discussion; they
did not care about it as they knew that I was a good professional, but that was the fashion of the time. Showing that we are
cool, there are no gypsies here! Later this happened in apartment
sales, all the press contained ads like „I am selling an apartment
(…), gypsies excluded or without gypsy neighbors”. This is very
stupid, but it is the Romanian reality (Victor Dumitru, 2010).

However, most of the Roma craftsmen settled in the rural
areas continued to practice their own professions, relaying on
their notoriety among locals as skilled handicraft professionals or on social and economic need of their products. Roma
established firms in various fields (trading mostly), opened
89. Center for Documentation and Information on Minorities in Europe
– Southeast Europe (CEDIME-SE), 2001, Minorities in Southeast Europe,
Roma from Romania http://www.edrc.ro/resurse/rapoarte/Roma_of_
Romania.pdf MiniMINORITIES IN SOUTHEAST EUROPE (accessed in
November 2012), p 32-36.
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small stores, sold various items at public fairs etc. They also
established cooperatives for their handicrafts, but these were
exceptions rather than the general practice. However, Roma
artisans continue to work and many Roma survive by their
own traditional profession, however they cannot be reported
as registered workers. I believe that this is the reason why,
in sociological studies on Roma form the early ‘90s, the Roma
employment rate was reported as low, not taking into consideration the self-employment of the Roma craftsmen and
tradesmen. Indeed, this kind of self-employment was most
of the times not registered to the fiscal authorities, but tolerated by all other local authorities (mayors, police etc.).
However, due to the changes in the political and social
system and to their exclusion from the population benefiting
of the land, combined with having no other qualification, a
large number of Roma who worked in agriculture could not
find their place on the Romanian new market, becoming visible and exposed for the „poverty” reports of the scholars.
The transition to a global market had a tremendous impact
on the traditional artisans in general; the „plastic” world of
„made in China” products replaced a significant part of the
household items traditionally made of tin, wood or other
materials. The roofs are now „Lindab” and the stainless steel
cooker has replaced the copper kettle.
The market globalization influenced the Roma economical
practices and, to some extent, some cultural values. According to Iulia Haşdeu, the condition of Roma women is directly affected by global economy transformations. The Roma
coppersmiths’ community of Căleni, as their traditional products such as alcohol distilleries are not valuable anymore on
the market, as widely requested product, developed a new
type of economy – recycling. According to Iulia Haşdeu, this
impacts directly and negatively on the social role of Roma
women and, moreover, creates a new system of hierarchies
and practices.
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A personal experience – Roma social entrepreneurs
An ambitious project of KCMC (NGO) Romania, in partnership
with the „Împreună” (Together) Agency, developed a platform for the revalorization of Roma handicrafts, named Romano ButiQ. Within this project, a number of 30 social
enterprises are due to be set up, with the legal status of
„handicraft cooperatives” of Roma workers. Besides the
grassroots development, a communication campaign to promote the Roma handicraft production is planned, as well as
trainings for the Roma entrepreneurs in different fields. With
the help of the project the first Roma Museum from Romania
should be created in Bucharest.
The project was inspired from the experience of a Roma
blacksmith, who has experienced several professions over
the years, all having the same baseline: iron, fire and hammers. Ivanciu Ion, the Roma blacksmith, proved that once a
person learned a profession, a constant source of survival
and development has been acquired. Ivanciu Ion worked in
a village as a blacksmith, then moved to Bucharest in the
’60s, worked in a factory in various positions, all related to
his initial profession. Later on, he moved from horseshoes
on to fixing the sheet iron modeling and repairing automobiles, further to the iron roofing of the Churches and many
others. Ivanciu Ion died of lung cancer in 2011, working hard
with iron until the last month of his life. As mentioned earlier, most of his grandchildren graduated universities, supported by his work. Therefore, if Ivanciu Ion succeeded, the
KCMC staff planed to further develop his experience, multiplying it for another 1000 Roma handicrafts from Romania,
in all occupational fields of Roma groups.
Before the project started, a socio-anthropologic study
was developed in 40 Roma communities throughout Romania,
with the purpose to collect information on how the traditional Roma professions are practiced nowadays; whether
there is a potential for creation of cooperatives of Roma handicraft; how a cooperative would culturally impact on Roma
handicrafts; what production means Roma would share with
other people etc. First of all, over 15.000 Roma craftsmen
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that practice a traditional handicraft are registered in KCMC
database (Chiriţoiu, Ivasiuc and Necula 2012). Most of them
are living in rural areas. We also realized that most of the
professions are still practiced by older Roma, and very few of
them have decided to pass on to their children their own kinship handicraft for economical reasons. For most Roma craftsmen profession is not only a job, but represents a set of
principles, a cultural code. For instance, the relation of Rudari
(the woodcarvers) with the trees is a special one; Every time
they have to procure their raw material, they do a ritual of
praying for forgiveness for cutting the wood. Each occupational group of the Roma developed specific rituals while practicing a profession.
Based on the conclusions of the socio-anthropological
study, KCMC initiated grassroots intervention for the preparation of social economy units of handicrafts, registered under the cooperatives law. The manager of the project, Oana
Toiu (2012), mentioned that:
Romano Butiq Cooperatives are small social businesses that allow
Roma craftsmen to produce and sell goods. The premises that
empower the existence of these cooperatives are the traditional
handcrafting skills that are still practiced in some communities,
the desire of work of craftsmen and the demand of the market
for handmade products made of wood, osier or various metals.
We are hiring existing resources and engaging the people affected by a social problem to generate local benefits. Moreover,
such an approach contributes at the same time to keeping alive
a big part of the Roma identity and traditions and also to enhance
the cultural diversity in a society where prejudices and discrimination have no place.

The cooperatives started, in the first phase, with a small
group of craftsmen that worked on their own and that had
minimal logistical resources to create the manufactured objects. Orlando Neagoe and Andrei Georgescu (2012), the
fieldwork coordinators of KCMC, emphasized that:
We are offering the assistance in organizing the cooperatives by
running the legal process, organizing the production and offering
our consultancy to help getting the orders. The immediate advantages can be seen in the improvement of the production
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capacity of the cooperative members through the growth of the
number of people working together, in an organized environment
where they can divide their work. The existence of a legal background of their work will provide them with the possibility to sell
their merchandise through retailers on specialized markets. This
way, the chances that their products will be known and bought
are increasing.

According to Mihai Preda (2012), one of the directors of
KCMC, the process of supporting the cooperatives of Roma
handicrafts will not end with the European funded project:
We will continue to support the newly set-up cooperatives by
permanent consulting and know-how, following the natural process of organizing, from buying the raw materials to selling their
products. Following this partnership, the craftsmen are getting
the feeling of working together in an organized environment and
are learning how to optimize their small businesses. Our main
objective is to help these craftsmen became true entrepreneurs,
to maintain and develop small local businesses around the handicrafts they know so well.

Based on the study mentioned above and on market researches, KCMC decided to develop handicrafts cooperatives
in the following existent occupations of Roma: knitting, blacksmith, goldsmith, woodcarving, music bands, iron sheets
roofs and watering tubes producers, coppersmith, tailoring, brooms manufacturers, cast-iron kettle foundry and harness manufacturing.
However, according to the market research of KCMC, most
of the items produced by Roma craftsmen can go on the
market as artisanal work. The competition to Roma products
is high and unbalanced. For instance, before Teflon material
invading kitchen utensils (such as pots, pans, frying pans
etc.) in Romania, people were using at a large scale the ones
produced by Roma pots foundry handicraft. Tefal, the main
company producing pots made of Teflon, ran an unofficial
campaign to show that the utensils produced by Roma might
be toxic. The impact was devastating on Roma individuals
with that occupation. They were producing their items only
for some rural areas. Nowadays, it turned out that Teflon
could be toxic, as the labels have to include warnings for

237

consumers to take out birds from the room while using the
pan. However, the market for Roma foundry was dramatically reduced. This example can be extended to most of
Roma produced objects.
Another issue is related to the market evolution. Some of
the products are not needed anymore on the market, either
as they are not fashionable, or the motivation to purchase
them is reduced (like: horse shoes – the agriculture and locomotion is not based anymore exclusively on horse power).
Moreover, the communist experience as being part of a cooperative is different from the project approach. Now, the
ownership of the cooperatives is shared between the handicraft workers and a new kind of responsibility and dedication
of the shareholders could highly contribute to an efficient
social business.
Therefore, KCMC proposed from the early beginning an
ingenious plan. Within the cooperatives, some other products
that are contemporary with the markets should be developed,
taking into account the capacity and potential of the handicraft workers to develop new items, using the methods that
they know. Therefore, to woodcarvers, for a brief illustration,
that produce wooden spoons (and other such items) it was
proposed to manufacture wooden children’s toys, in addition
to the old items; designers produced the outline drawings,
based on market research and manufacturing potential of
(considering what tools are used, what raw materials etc.).

Conclusions
In the case of most Roma groups, profession is not only an
economical activity, but a cultural code that defines their
subgroup/clan or kinship specificity. In Romania, an important number of Roma are still practicing their traditional professions. Over 15.000 Roma craftsmen are registered in the
KCMC data base. Most of the Roma children are not attracted by their parents’ professions anymore, as the available markets continue to dwindle. The reasons for this
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situation are the high production cost of the manufactured
products, the limitation in finding accessible raw materials,
the produced items that are not contemporary with the market needs, lack of legal and administrative registration of
Roma professional groups as companies in order to access
bids, to issue invoices etc.
If, for various reasons, a traditional profession is no longer
practiced by the group, mostly because of its relevance to
the markets, Roma keep identifying by the original profession
of the clan, which is the primary identity of a Roma individual as regards group affiliation. Women and children are part
of the working structure in most Roma professions. They
fully contribute, according to their own physical resources,
to the professional processes. However, only the man is considered to be a skilled master, while women and children
function as hands. In some cases, women are the ones who
trade the products of the family and/or buy raw materials.
As the market for Roma products is decreasing, an economical competition can be noticed among Roma families that
have similar professions and are part of the same kin group.
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12.
„NOI SUNTEM CEI MAI MESERIAŞI”.
CONSTRUCŢII IDENTITARE
ALE MEŞTEŞUGARILOR ROMI90
Ana Ivasiuc91
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administative, Bucureşti

Articolul de față explorează procesele de construcție identitară dezvoltate în jurul practicării meșteșugurilor „tradiționale” rome pe o serie de niveluri, de la discursul pragmatic,
economic, la cel exotizant și de la relevanța criteriului socioocupațional în marcarea apartenenței la diferite neamuri până
la ierarhiile imaginate dintre acestea. Relevanța prezentului
studiu, dincolo de conținutul său academic, trebuie căutată
și în următoarea precizare de ordin societal: în condițiile în
care populația de etnie romă se confruntă, în general, cu un
90. Îi sunt recunoscătoare pentru o serie de sugestii şi pentru editarea textului colegei mele Ana Chiriţoiu.
Articolul de față se bazează pe date calitative culese de o echipă de
operatori de teren, în 2010, în peste 60 de comunități în care au fost
identificați meșteșugari romi activi. Cercetarea face parte din proiectul
„Romano Cher – Casa romilor”, implementat de KCMC și Agenția „Împreună” cu obiectivul de a revaloriza meșteșugurile „tradiționale” rome,
și a urmărit identificarea aspectelor economice, sociale și culturale legate
de practicarea meșteșugurilor romilor. Operatorii de teren care au cules
datele sunt următorii: Adina Albu, Simona Anton, Romeo Asiminei, Oana
Banu, Irina Boeru, Ovidiana Bulumac, Alin Casapu, Diana Cataramă,
Claudia Câmpeanu, Călin Chioreanu, Iulia Cristea, Simona Ilie, Silvia
Lucas, Raluca Man, Loredana Manasia, Gabi Neagu, Elena Oprea, Andra
Panait, Andrei Pârvan, Claudia Petrescu, Elena Petrescu, Ionuţ Petrescu,
Mihaela Pitea, Mihnea Preotesi, Gabriel Săpunaru, Gabi Stănilă.
91. Beneficiară a proiectului strategic „Construcţia şi implementarea
unui program doctoral inovator interdisciplinar cu privire la problematica
romilor” (CPDOR), derulat de Şcoala Naţională de Studii Politice şi
Administrative în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Romi şi
cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
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nivel de calificare profesională destul de scăzut, precum și
cu un acces deficitar pe piața formală a muncii, economia
constituită din meșteșugurile rome poate fi citită ca un sistem
de sine stătător, paralel cu economia formală, structurat de
propriile legi și reguli nescrise, și ca urmare caracterizat de
un grad sporit de flexibilitate.
Criteriul socio-ocupațional este unul dintre cele mai uzuale în delimitarea neamurilor din interiorul etniei rome, iar
relevanța lui identitară este una care depășește în consecințe tema relevanței economice a practicării meșteșugurilor
respective. Literatura istorică și socio-antropologică subliniază că, încă din Evul Mediu, meșteșugarii romi ocupau un loc
bine delimitat în economia Țărilor Române, umplând o nișă
care nu putea fi satisfăcută de forța de lucru a românilor, în
marea lor majoritate țărani. Panaitescu atribuie importanța
lor apariției latifundiilor în Principatele Române (Achim 1998:
47), unde romii produceau obiectele necesare marilor gospodării boierești. Împărțirea romilor în neamuri de meșteșugari
a fost asemuită existenței unor „bresle naturale”, în terminologia lui I. Chelcea (1944: 102). Relativ puține lucrări trasează parcursul istoric al meșteșugurilor, fiind încetățenită teoria
conform căreia multe din meșteșugurile practicate de romi
există încă din perioada dinaintea migrației din India (Burtea
1994). Pe de altă parte, romii nu au ocupat nici dintotdeauna,
nici în exclusivitate meșteșugurile percepute ca specifice lor:
o cercetare referitoare la statutul romilor din Imperiul Otoman
aduce la lumină faptul că, de pildă, în registrul fiscal din 152223, romii satisfăceau nu doar profesiunile cunoscute astăzi
drept „tradiționale”, ci și ocupații ca măcelari, paznici de închisoare, chirurgi, medici, polițiști, ieniceri sau producători
de brânză (Marushiakova și Popov 2001: 44).
Structura ocupațională a romilor trebuie așezată în contextul robiei acestora, dar și al practicării nomadismului. Putem separa, analitic, meșteșugurile practicate de romi în
timpul robiei și după perioada dezrobirii. Din prima categorie,
la romii nomazi (robi „domnești”, care în schimbul unei taxe
plătite stăpânirii beneficiau de relativă libertate de mișcare
și de practicare a propriilor meserii), fac parte rudarii, denumiți și aurari sau băieși, (la origine, căutători de metale care
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s-au reprofilat, după dispariția ocupației, în prelucrători ai
lemnului sau împletitori de nuiele – corfari) căldărarii, ursarii, pieptănarii, zlătarii (inelari), ciurarii (sitari), spoitorii (cositorarii), geambașii, clopotarii, florăresele și lustragiii
(„văcsuitori de ghete”) (Grigore și Sarău 2006: 22-25). Romii sedentari din perioada de dinaintea dezrobirii (robi „boierești”) erau argații care se ocupau cu creșterea și îngrijirea
animalelor, cei care cultivau pământul și robii de casă (fierarii, lăutarii, cărămidarii, sacagiii, pitarii, surugiii, cizmarii, la
bărbați, și bucătăresele, spălătoresele, cusutoresele și slujnicele, la femei). După dezrobire, unii din romii emancipați
din mediul rural s-au mutat la oraș, ceea ce a prilejuit apariția unor noi ocupații, pe lângă cele „tradiționale” de dinaintea dezrobirii: vizitii, tinichigii, tocilari, geamgii, croitori,
penari sau fulgari, personal de serviciu, zidari, bidinărese și
vânzătoare (Grigore și Sarău 2006: 22-25).
În articolul de față, vom denumi „meșteșuguri tradiționale”
ocupațiile practicate de romi dinainte de dezrobire. Acestea
fac referire la un ansamblu de ocupații atestate documentar
ca fiind practicate de romi din perioada Evului Mediu, posibil
și dinainte de aceasta. Astfel, meserii percepute ca fiind specifice romilor sunt lăutăria (atestată documentar încă din secolul al X-lea, în Persia (Reyniers 1998: 8)), lucrul cu metalul
(documente din insula Corfu confirmând aceste ocupații printre romi încă din secolul al XIV-lea (Reyniers 1998)), prelucrarea lemnului, dar și comerțul ambulant și vânzarea cailor.
În primele secole de coexistență cu popoarele europene, se
pare că meșteșugarii romi se bucurau de aprecierea acestora
(Ringold 2005: 5), dar, din motive încă incerte, această coexistență pașnică a făcut loc unui val de prejudecăți și persecuții ale cărui consecințe și continuități sunt încă vizibile. Cert
este că încă din secolele XIV-XV romii erau menționați ca sclavi
în principatele din stânga Dunării (Grigore și Sarău 2006: 17).
Literatura de specialitate conține puține date statistice
clare referitoare la numărul actual de meșteșugari romi per
ansamblu, și cu atât mai puțin date dezagregate pe fiecare
meserie și pe regiunile în care aceștia se găsesc. În studiul
coordonat în 1993, unul dintre primele în domeniu apărute
în România, cercetătorii E. Zamfir și C. Zamfir estimează că
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un procent de 3,8 dintre romi mai practică profesii tradiționale (1993: 101-103 și 162-164.). E adevărat, procentul se
resimte puternic de pe urma faptului că sunt luate în calcul
și femeile rome, care practică meșteșuguri tradiționale doar
în proporție de 0,6%. Procentul bărbaților ocupați în profesiile tradiționale este, în anul eșantionării, 7,3. Cifrele își
găsesc câteva explicații în faptul că sistemul comunist descurajase sistematic practicarea meșteșugurilor tradiționale,
iar cei care au continuat să le practice, în afara legii, expuși
unor riscuri, probabil că nu s-au grăbit să le declare la doar
câțiva ani după schimbarea de regim.
Mai recent, Cace și Vlădescu (2004: 18) avansează, în baza
unei cercetări cantitative efectuate pe un eșantion reprezentativ la nivel național, un procent de 3,2 din persoanele de
etnie romă eligibile pentru a avea o profesie ca deținători ai
unei meserii tradiționale. Este limpede că și această cifră trebuie privită cu rezerva că este posibil ca mulți meșteșugari să
nu-și fi declarat profesia de teama unor eventuale repercusiuni fiscale: există numeroși meșteri care lucrează fără forme
legale de activitate economică.
Este de remarcat că denumirile meseriilor sunt de asemenea de natură a crea confuzii: în mare măsură, cazangiii și
ceaunarii, precum și jghebarii și tinichigiii fabrică aceleași
tipuri de produse și prin aceleași metode. De altfel, autori
precum J.P. Liégeois renunță întru totul la o listare a meșteșugurilor tradiționale rome, argumentând că ocupațiile sunt
fluctuante, pot fi practicate simultan de către un singur meșteșugar, ori schimbate de-a lungul timpului și în funcție de
oportunitățile economice percepute (2007: 81). La fel, Fraser
evidențiază dinamismul ocupațional al romilor, atenționând
asupra artificialității de a vorbi despre meșteșuguri ale romilor ca despre o realitate rigidă (1995: 306). În virtutea acestor argumente, în cele ce urmează pledăm pentru o abordare
flexibilă a meșteșugurilor, care surprinde schimbările și fluctuațiile trans-ocupaționale ale practicanților lor.
Practicarea meșteșugului trebuie, de asemenea, pusă în
contextul realității economice zilnice a meșteșugarului: meseria ține în măsură mult mai mare de necesitatea economică a practicării sale, decât de o perpetuare voită în numele
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păstrării unei „tradiții” care pe alocuri, așa cum vom vedea,
se dovedește a fi de dată destul de recentă. Activitatea menită să asigure traiul zilnic al familiei meșteșugarului suportă
o încărcătură pe care o vom denumi generic „cultură”, adică
un set de interpretări ale cotidianului său, mai mult sau mai
puțin împărtășite de comunitatea imediată din care face parte, de breasla meșteșugărească, și de multiplele comunități
care compun etnia romă. Astfel, se pun în mișcare discursuri
identitare și mecanisme de legitimizare și de (re)construcție
a tradiției care construiesc bariere între grupuri etnice percepute ca diferite, creează regulile culturale ale „jocului”, dau
formă relațiilor de rudenie și relațiilor sociale în general –
inclusiv relațiilor de gen – toate acestea prin intermediul unor
simboluri și mituri mai mult sau mai puțin conștiente. Temele pe care le vom folosi – inventarea tradiției (Hobsbawm și
Ranger), construirea de granițe în relație cu alte grupuri (Fredrik Barth) – ilustrează faptul că analiza noastră se reclamă
de la paradigma constructivistă, accentuând latura procesuală a construcției discursurilor identitare mai degrabă decât
constructele în sine.

1. Motivul necesităţii economice
Un prim aspect care reiese din multe interviuri este accentul
pe care respondenții îl pun pe practicarea meseriei ca fiind
o necesitate economică înainte de toate. Astfel, în multe
comunități, meseria este legată nu atât de tradiție, cât de
supraviețuirea în condițiile existente, prin cunoștințele avute
la îndemână: munca părinților, formând o parte din mediul
în care copilul a fost socializat, este cel mai accesibil mijloc
de câștigare a traiului, în condițiile unui stoc educațional
destul de sărac și al imposibilității specializării profesionale
în alte domenii. Familia este cadrul în care se deprinde meseria și se dobândește experiență, iar locul de muncă este
automat asigurat alături de părinți, ceea ce scutește tânărul
de un parcurs plin de obstacole în căutarea unui alt loc de
muncă oricum mult mai puțin accesibil. Atașați sau nu
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neamului de romi de care aparțin, tinerii care au deprins
suficient meșteșugul în copilărie apelează la el pentru că
trăind în această comunitate, nu numai că au asigurat procesul de formare profesională, dar și faptul de a perpetua
meșteșugul familiei generează șanse de a primi comenzi,
meșteșugarul fiind cunoscut în comunitate. Se înțelege, astfel, că nu doar meșteșugul se transmite în cadrul familiei, ci
și clienții și implicit comenzile.
Așa cum în cele mai multe cazuri copiii meșteșugarilor nu
mai sunt interesați să practice meseria părinților, nici unii
dintre adulți nu au practicat-o neapărat din pasiune sau interes pentru păstrarea tradiției, ci de nevoie. În acest sens,
foarte plastică este formularea unui meșter lingurar care
exprimă aversiunea față de o meserie grea, însă necesară:
„mi-i drag lingurăritul ca la câne lanțu’.”92 Metafora lanțului
este grăitoare pentru capcana în care se simt prinși mulți
meșteșugari, reduși la practicarea singurei meserii cunoscute și care le poate aduce, în măsură mai mare sau mai mică,
venituri. Capcana din care cu greu se poate „scăpa” a constituit, la un moment dat, un refugiu economic. Așa cum
explică și un informant din Deaj:
Păi, atunci când n-au mai putut, s-au oprit la cărămidă, cărămidari, da, loc de refugiu, atunci când nu s-a mai putut altă soluție,
pentru că era o meserie foarte grea (...), foarte grea. Și atunci
când nu s-a mai putut, n-a fost nici o soluție, s-au refugiat, un
refugiu, da, pentru viață. (liderul comunității, Deaj)

Și la ceaunarii din Toflea se remarcă același tipar. Din lipsa
de alternative, aceștia continuă să practice meseria învățată
din tată în fiu, pentru că nu au alte opțiuni. Citatul de mai
jos evidențiază foarte bine pragmatismul meșteșugarilor și
lipsa unei conexiuni percepute între identitatea culturală și
practica meseriei:
Asta nu e ceva că ne reprezintă, sau ne cunoaște lumea că facem
ceaoane și că ne cunoaște lumea că suntem țigani... Asta e că
92. M.G., lingurar, Fildu de Sus. Semnificativ este faptul că la auzul
acestei afirmații, ceilalți participanți la interviul de grup au încercat să
cenzureze discursul, prin exclamații ca „Ei, cum poți să spui asta?!”.
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nu ai ce să faci altceva... Mi-ar plăcea să schimbăm domeniul
pentru că este prea multă muncă la ele și nu este plătită meseria
asta pentru munca care o tragem zi de zi, că ridicăm aproape la,
ajungem la o tonă jumate ridicare pe zi la ele, că e greutate, dar
n-ai ce să faci... N-ai încotro, trebuie să muncești la astfel de
meserii. (V.I., ceaunar, 22 ani, Toflea)

În unele cazuri, s-a remarcat că tinerii sunt dispuși oricând
să desfășoare alte activități aducătoare de venituri mai mari
și iau în considerare revenirea la meșteșug doar atunci când
rămân fără alternative, cum este cazul și la rudarii/cărămidarii din Pietrișu, care de fapt au trecut de la prelucrarea lemnului, care nu mai aducea venituri suficiente, la cărămidărie,
în perspectiva unui venit mai consistent.
Până la urmă meseria asta am practicat-o de nevoie. Cine o mai
practică și acu’, tot de nevoie o face. Adică ca să scoți un ban de
mâncare. Pentru cheltuiala de casă. Că azi vine unu’ să cumpere,
mai vine altu’ la o săptămână... Pentru că dacă ai găsi un servici
mai bun clar nu ai mai face cărămidă. (R.G., rudar/cărămidar,
Pietrișu)

Tot din necesitate economică, unii meșteșugari au fost nevoiți să-și găsească surse suplimentare de venituri, atunci
când câștigul din practicarea meșteșugului principal se dovedea insuficient pentru traiul zilnic. Acest lucru s-a întâmplat
și pentru meserii dependente de sezonalitatea unor materii
prime, sau de condițiile meteorologice, cum este cazul cărămidarilor. Aceștia nu pot produce cărămidă decât pe timp de
vară, iar în unele cazuri cărămidarii și-au însușit și alte meșteșuguri care le pot suplimenta veniturile, cum ar fi împletitul nuielelor pe timp de iarnă, practicat de cei din Deaj.
Faptul că unii meseriași s-au apucat de meșteșug la o dată
relativ recentă a alimentat construcția unor granițe între meșteșugarii „adevărați”, care practică meșteșugul de mai multe
generații, și ceilalți, nou veniți în meserie, considerați mai
puțin competenți decât primii. Așa cum declară și un hămurar din Medgidia: „Și plus de asta, meseriași «meseriași» în
oraș sunt vreo trei sau patru. Restul, cârpaci.”93
93. C.D., hămurar, Medgidia.
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2. Construcţiile identitare
Pragmatismul de care dau dovadă mulți meșteșugari care privesc meseria lor mai întâi de toate ca un mijloc de asigurare
a veniturilor familiei nu înlătură apariția unor discursuri identitare în jurul practicării meseriei. Din cauza faptului că meșteșugurile se transmit, de regulă, din generație în generație,
este nevoie în cazul acestora de producerea de construcții
culturale menite să explice și să perpetueze orânduiala socială, să justifice în ochii generațiilor tinere necesitatea de a prelua meseria părinților, mai ales când specializări profesionale
moderne au un potențial de atracție sporit față de meșteșugul
moștenit. Construcțiile culturale – felul cum se performează și
se povestește universul meșteșugului – se plasează de-a lungul unui spectru care se întinde de la rezistența vădită opusă
oricărei idei de schimbare la deschiderea către posibilitatea de
a pierde meșteșugul și a-l înlocui cu altceva.
Aceste construcții culturale sunt brodate nu numai în jurul ideii de transmitere a meseriei prin familie și legitimitate
percepută a meșteșugarului, ci și pe calitatea produselor.
Percepțiile unora din respondenți trădează procese de trasare a unor granițe imaginare între cei ce practică meșteșugul
și cei care nu dețin o meserie tradițională, sau între cei ce
practică meseria „din moși strămoși” și cei ce au deprins-o
relativ recent.
Criteriile care servesc la trasarea acestor granițe sunt de
cele mai multe ori legate de caracteristici percepute ca fiind
unice sau cel puțin cu o putere sporită de departajare între
grupuri, fie pentru comunitatea geografică, fie pentru comunitatea mai largă a meșteșugarilor care practică aceeași meserie, fie pentru neamul de romi din care respondenții fac
parte.
În primul rând, este de remarcat faptul că la toate comunitățile s-au observat fenomene de construcție a unei identități fragmentate, de neam, mai mult decât de grup etnic al
romilor, ceea ce subliniază ideea că nu este ușor de identificat o comunitate a romilor, cu o identitate proprie bine definită – și nici măcar o comunitate imaginară, pentru a prelua
sintagma arhicunoscută a lui Benedict Anderson (2000) – ci
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că există comunități multiple, fragmentate, construite în jurul ideii de neam, care la rândul său se cristalizează de multe ori în jurul meșteșugului perceput ca fiind transmis „din
moși strămoși”. Iar faptul că în centrul construcțiilor identitare se află tocmai meșteșugul explică rolul mult mai important al acestuia, dincolo de necesitatea economică.
Odată cu fragmentarea romilor în comunități percepute ca
distincte, intervine și procesul de ierarhizare a acestora. În
acest sens, este relevant modul în care sunt folosite elemente potențial producătoare de granițe, printre care cele mai
clasice sunt limba, originea percepută ca fiind comună, recursul la o tradiție comună pierdută în timp, relațiile de rudenie,
comportamente etc. Analiza va evidenția astfel procesele de
producere a granițelor dintre „noi” și „ei”, sau „noi” și restul
lumii, abordate în mod dinamic, evitând reificarea și esențializarea caracteristicilor percepute ca diferite între grupuri.
Un prim element producător de granițe este limba. De
pildă, comunitatea romilor din Almașu are rezerve în ce privește acceptarea de membri noi veniți din alte neamuri de
romi, în special prin intermediul căsătoriei. Unii argumentează refuzul din cauză că nu mulți romi cunosc toate limbile
vorbite de ei: romani, maghiară și română, iar o persoană
care nu cunoaște una din cele trei limbi s-ar adapta mai greu
la modul lor de comunicare. A cunoaște și folosi în mod cotidian trei limbi este considerat un specific local al acestei
comunități, în care în mod tradițional s-a practicat lăutăria.
Accesul la folclorul și repertoriul muzical maghiar a constituit de asemenea un avantaj pentru practica lăutăriei, păstrându-se o bază largă de clientelă atât de etnie maghiară,
cât și română.
În alte cazuri, accentul propriu unui anumit grup este
interpretat pentru a construi bariere între romii percepuți ca
fiind diferiți din punct de vedere al gradului de „civilizație”.
La Roseți, cărămidarii disting „țiganul cu vorba lungă” de alte
grupuri de romi, perceput ca fiind mai puțin civilizat, iar un
respondent din Curcani afirmă:
Suntem țigani, da, suntem țigani, da’ suntem o etnie altfel, nu
suntem... și după accent se cunoaște care e țigan, dă vorbește
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greu, nu știe să vorbească, niște țigani mai civilizați, cum s-ar
spune. (S.V., cărămidar, Curcani)

Cărămidarii din Negoi construiesc bariere menite a-i diferenția de rudarii din același sat, folosind de asemenea elemente lingvistic-sociale, și anume utilizarea abundentă a
înjurăturilor și cuvintelor „rușinoase”. Astfel, cărămidarii
consideră că ei au un comportament mai „civilizat” în comparație cu rudarii, pentru că la ei femeile nu obișnuiesc să
înjure:
La noi, țiganii nu prea discută așa, femeile noastre și fetele noastre nu prea vorbesc așa prostii de gură cum vorbesc rudăresele
și rudarii. Nuuu, noi suntem în tradiția noastră bătrânească. (T.P.,
cărămidar, Negoi)

Presupusele origini comune ale neamului sunt utilizate de
asemenea pentru a crea delimitări între grupuri. La Almașu,
„Toți sunt neam, o fost când s-o luat doi frați și surori. Nu
s-o stricat banda”94, punându-se accent pe faptul că pentru
aranjamentele de căsătorie primau considerentele legate de
perpetuarea meșteșugului în familie. Comunitatea din Almașu este țesută din relații de rudenie complexe între familii,
la baza cărora se presupune că a stat o singură familie de
lăutari care s-a îngrijit de perpetuarea „bandei”. În acest caz,
meșteșugul apare drept pivotul în jurul căruia se structurau
relațiile sociale și de rudenie.
Identificarea cu meseria practicată poate fi destul de explicită și evidentă pentru respondenți. De exemplu, la Zece
Prăjini, toate familiile de romi se consideră familii de lăutari,
„că vor, că nu vor”:
Noi cântăm de când ne-am născut. Tata o cântat, bunicul o cântat și așa mai departe. Aicea toți sunt muzicanți, domnule, că
vor, că nu vor! (L.T., lăutar, Zece Prăjini)
Țigan fără așa ceva nu se poate, nu există! Mai sunt țigani de
diferite meserii, cum ar fi ăia care repară cazane, dar aicea meseria e cântatul. (C.T., lăutar, Zece Prăjini)
94. T.D., lăutar, Almașu.

250

Conform citatelor de mai sus, s-ar putea specula că, potrivit
asocierilor uzuale, lăutăria este definitorie pentru identitatea
de rom în general, din moment ce „Țigan fără așa ceva nu
se poate, nu există”, cu toate că este conștientizată și existența altor neamuri de romi cu alte îndeletniciri. Echivalența
identitară dintre lăutar și rom este exprimată și la Roseți,
comunitate de cărămidari: aici am întâlnit un caz în care
tatăl lui L.N. renunță la lăutărie odată ce este poreclit Țiganu’.
În contextul în care cărămidarii de aici tind a nu se defini ca
fiind romi, meseria de lăutar aduce cu sine o amprentă identitară nedorită. Dacă alte îndeletniciri pot cădea în afara perimetrului de definire a romilor, în percepția respondenților,
lăutarii nu pot fi altceva decât romi.
O puternică identificare cu meșteșugul pe care-l practică
putem regăsi și la căldărarii de la Sărulești, care „trăiesc cu
meseria lor, cu ciocanu’”, dintotdeauna:
Noi aveam plete, bărbi, eram ca Isus Hristos, cum e fotografiat,
așa era nația noastră toată țigănească, noi ne numim căldărari,
nu suntem spoitori care mai face șmecherii, dar noi căldărarii așa
ne-am născut și ne cunoștea, eram trecuți în hartă, căldărarii nu
fură, căldărarii nu sparge, nu strică, ei decât trăiește cu meseria
lor, cu ciocanu’, așa ne-am pomenit de când era pământul, când
zicea moș Adam și baba Iova, de atunci s-a schimbat cazurile
noastre; alții spoitori, alții căldărarii, alții argintari, dar noi eram
nomazi, era nația noastră, țigani nomazi pletoși, cu barbă. (S.I.,
căldărar, Sărulești)

Un caz interesant este cel de la Pietrișu, unde în prezent
comunitatea se îndeletnicește cu fabricarea cărămizii, conștientă fiind însă că „pe timpuri” ei se ocupau, de fapt, cu
prelucrarea lemnului, cu „rudăria”. Ei continuă de altfel să se
autonumească rudari, făcând aluzie la meșteșugul practicat
„pe timpuri”, menționând de fiecare dată că rudarii s-au ocupat în vechime cu producerea obiectelor din lemn, meșteșug
pe care l-au practicat bunicii sau părinții lor și care apoi s-a
pierdut. Cu toate acestea, cărămidăria a fost inserată în discursul identitar ca fiind meșteșugul moștenit „din tată în fiu”,
contradicția rămânând nerezolvată:
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Eu știu de la ăla, Voicu... rudarul a lucrat cu lemnul, rudari vine
de la înrudiți cu lemnul... că la început ciopleau în lemn... (P.S.,
rudar/cărămidar, Pietrișu)

Este foarte posibil în cazul acestei comunități ca strategia de
a continua autoidentificarea cu neamul rudarilor să fie de
fapt o strategie de departajare de alte neamuri de romi, și o
încercare de a estompa granițele dintre romi și români, mizând pe mitul originii proto-dacice a rudarilor, pe care cei din
Pietrișu îl introduc în discursul lor identitar. Interesantă este
în citatul de mai sus și interpretarea etimologică eronată95 a
cuvântului rudar, care, după spusele respondentului: „vine
de la înrudiți cu lemnul”. Această aproximare a etimologiei
este totuși semnificativă pentru centralitatea lemnului în discursul identitar al rudarilor.
De menționat aici este faptul că reconversii profesionale
ale meșteșugarilor romi au avut loc și în rândul altor populații: P. Williams (1993) scrie despre transformarea împletitorilor de răchită în fierari, în cazul comunităților de
manouches din Franța anilor ‘60, asociindu-l procesului de
reconversie la religia penticostală, și, în general, unui moment de tranziție structurală rezultat în urma unei crize. La
fel, O. Bechelloni (1998) se concentrează asupra împletitorilor de răchită reconvertiți în vânzători de obiecte „secondhand”, tot în Franța.
Meșteșugul siteritului / ciurăritului este de asemenea,
aparent, strâns legat de identitatea ca neam a romilor din
Mărtinești. Statutul de meșteșugar respectat este datorat
exclusiv siteritului. Meșteșugarii din Mărtinești povestesc cum
din anii ‘50, când romii din Sânmartin (denumirea veche a
localității) colindau țara în lung și-n lat în căruțe cu coviltir,
ducând o viață semi-nomadă, aceștia își făceau cunoscut
renumele de sitari, fiind vestiți în toată regiunea pentru calitatea sitelor și a ciururilor pe care le fabricau, considerate
produse „care se cumpără pe viață”96. A apărut astfel identificarea cu meseria practicată și cu produsele de calitate
95. Cuvântul rudar vine de la „ruda”, „minereu”, rudarii fiind descendenții celor ce căutau aur.
96. F.C., fost sitar, Mărtinești.
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fabricate, ceea ce a marcat apariția unui neam relativ nou,
astăzi considerat însă pe cale de dispariție, odată cu încetarea practicării sităritului. În prezent semnificația acordată
meșteșugului este una formală, desprinsă de practica meșteșugului, care a început să dispară relativ recent (unii din
meșteșugari au încetat să fabrice site și ciururi acum un an,
alții acum trei-patru ani).
Practicarea diferitelor meserii artizanale oferă multiple
posibilități de trasare a unor bariere între neamurile de romi.
Există uneori ideea că practicarea unui anumit meșteșug a
adus cu sine anumite reconfigurări ale caracteristicilor temperamentale. De exemplu, argintarii din București povestesc
cum ei sunt „mai maleabili, mai liniștiți”97 decât alte neamuri
de romi care au desfășurat activități ce nu implică deplasări
multiple, deoarece meșterii argintari „au umblat toată viața
lor” și au întreținut relații și cu majoritarii, și cu minoritarii.
Și la cărămidarii din Negoi apare același argument al unei
presupuse cizelări accentuate în cazul celor care au avut un
contact prelungit cu alte grupuri, mândrindu-se cu faptul că
au un meșteșug care presupune mai multă interacțiune cu
societatea (față de rudarii din aceeași localitate, care sunt
percepuți ca trăind izolați în pădure), considerându-se astfel
mai „civilizați”:
Noi avem tradiția asta, așa zicem noi, că suntem un pic mai civilizați ca ei [rudarii, n.n.]. (...) Există rudărie și țigănie. De la
cap încolo sunt ei, unde ați fost acolo. Sunt cu cartieru’ lor acolo,
ei rudarii într-o parte, sunt pe deal, și noi aici, de la asfalt încoace. (C.S., cărămidar, Negoi)

Un alt element prolific în discursurile identitare ale meșteșugarilor este respectul cu care aceștia consideră că sunt priviți
de alte grupuri în virtutea muncii pe care o efectuează. Respectul este asociat cu activitatea de producție, pusă în opoziție cu plecatul în lume pentru „bișniță”, „afaceri”, activități
de speculă, neproductive, care exploatează munca altora:
97. Lider argintar, București.
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Noi nu mai avem altă meserie, noi nu suntem afaceriști, noi nu
suntem golani, nimic, nimic... cărămidă, cărămidă. (...) Ăștia au
fost oameni mai vagabonzi, mai fără serviciu, fără nimic, fără
nădejde: bă, mă duc să fac.(...) Ăia care erau nu aveau nici un
Dumnezeu și au plecat în lume. Și văzând că câștigă au rămas și
au făcut treabă, au făcut vile, au făcut palate alții. (C.I., cărămidar, Negoi)

La ceaunarii din Pârâul Sec există percepția că sunt respectați în localitate pentru că își câștigă pâinea în mod cinstit,
inclusiv prin munca în străinătate. În cazul lor nu există
asocierea dintre migrația temporară în străinătate și activități
„dubioase” sau ilegale, ci din contră: migrația în străinătate
contribuie la construcția unei imagini în care pâinea este
câștigată prin muncă cinstită, punându-se accentul pe faptul
că membrii acestei comunități nu „deranjează” pe nimeni.
[Suntem] foarte bine văzuți. Nu a ieșit niciun român să spună
„țiganul acela” sau „uite-l pe ceaunarul acela” sau „uite la unul
ca acela”, indiferent că sunt români din cartier sau ăștia din partea asta sau din cealaltă. Nu. Când mă văd ăștia de la vale (românii, n.n.) sar la mine: „Nea Mitică, băi, ce mai faci? Nu te-am
mai văzut de mult.” Suntem oameni buni. N-am dat în cap la
nimeni, ne descurcăm să ne câștigăm pâinea, suntem iubiți și
descurcăreți. E diferență mare între rasa noastră de la vale și
rasa la ăștia de la deal (vătrașii, n.n.). Nu furăm. Știm carte.
[Tinerii ceaunari] își mai iau câte o mașinuță, se ocupă cu străinătatea. (M.M., ceaunar, Pârâul Sec)

Faptul că fabrică obiecte folositoare pentru comunitate este
un alt element folosit în discursul identitar al meșteșugarilor
de aici, fiind pus în contrapondere față de ideea de „a face
lucruri rele”:
Suntem văzuți foarte bine, sunt mulțumiți oamenii pentru că noi
nu facem lucruri rele, facem lucruri de care să se folosească omul.
(…) Nu avem noi treabă cu niciunul, sunt oameni foarte respectuoși ceaunarii, nu facem ură de rasă. Ne împăcăm bine cu toată lumea. Ne facem meseria asta pe care o avem, dacă nu căutăm
altă variantă de trăit (V. S., ceaunar, Pârâul Sec).

Respectul este legat și de calitatea produsului finit. Ceaunarii de la Toflea nu se percep ca fiind diferiți față de alți oameni, din perspectiva meseriei pe care o practică. Se simt
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însă respectați atunci când vreunul din clienții lor îi întreabă
de modul de fabricare sau își exprimă aprecierea față de
efortul investit într-un ceaun sau într-un obiect de fierărie:
Cuțitul ăsta, cuțitul de bucătărie, mai bine îl iau de la țiganul
cutare care a stat și a muncit și chiar dacă și perpendicular, dar
îi și ține tăișul și e durabil în comparație cu ăsta care [...] e aranjat, dar, în schimb, se strică mânerul, își pierde tăișul și multe
altele. (V.C., fost meșter fierar, Toflea)

Există mai multe ierarhii percepute ale meșteșugurilor rome,
în funcție de criterii diferite. De exemplu, hămurarii din Dobric, afirmând că meseria lor „n-are mai mult de 20 de ani”98,
consideră că meșteșugul lor nu se poate încadra la categoria
de meserii tradiționale practicate de romi deoarece nu se
transmite „din tată în fiu”, pierzându-și astfel din legitimitate:
Dacă era să căutați o meserie tradițională a romilor, era căldărarii, ăia care se moștenește meseria din tată-n fiu. Ăștia cu burlane, care pun la căși, aia se moștenește din tată-n fiu, meseria
lor tradițională. Este ăla, care fac inele, se ocupă cu inele, iară,
numai în familia lor (...) (I.L., hămurar, Dobric).

Există diferențe percepute între neamurile de romi în funcție
de meseria practicată, iar aceste diferențe au fost incorporate atât în discursurile identitare, cât și în reprezentările colective cu privire la granițele dintre neamuri:
— Dar altă meserie nu ai vrea?
— Ce altceva să fac?
— Nu ți-ar plăcea?
— Ba da, dar ce să fac?... Nu știu.
— Spre exemplu, am putea să facem coșuri din nuiele.99
— Nu suntem de așa ceva. Rasa noastră e căldărar. (...)
— Dar cum sunt văzuți oameni care practică meseria ta, față de
alții, care au alte meserii?
— Fiecare cu treaba lui, cu câștigul lui.
— Dar comparativ cu cei care fac cărămizi?
— Cu d-ăia nu suntem noi. Noi nu știm cărămizi, lemne (T.C.,
căldărar, Piatra-Olt).
98. V.S., hămurar, Dobric.
99. Propunerea vine din partea expertului pe problemele romilor
din primărie.

255

Astfel, identificarea cu meșteșugul poate fi un factor puternic
de rezistență la schimbare, în virtutea internalizării discursurilor identitare legate de meșteșug. „Nu suntem de așa
ceva”, „cu d-ăia nu suntem noi”, sunt reliefări ale granițelor
percepute între grupuri, dincolo de alte explicații care să
justifice imposibilitatea de a face altceva decât meșteșugul
actual. Chiar atunci când meșteșugul nu se mai dovedește o
sursă de venituri suficiente, este posibil să existe obstacole
culturale de natură identitară care să-i determine cel puțin
pe unii dintre meșteșugari să fie reticenți la schimbare.
Sunt interesante ierarhiile percepute de către comunitățile de meșteșugari. În general, se observă diferențe semnificative în ceea ce privește alocarea unei poziții diferitelor
meserii. Într-o eventuală ierarhie a neamurilor rome, rudarii
din Pietrișu (care au început să practice cărămidăria, numindu-se totuși în continuare rudari, însă unii dintre ei identificându-se drept cărămidari) se poziționează pe ei înșiși pe
primele locuri, deoarece spun despre ei că sunt harnici și
cinstiți și tot ce realizează e prin muncă. Totuși, în comparație cu alte meserii practicate de romi, fabricarea cărămizilor
este percepută ca o muncă „de jos”, cu un statut social mai
scăzut, din cauză că este o activitate grea și implică lucrul
cu pământul, perceput ca fiind murdar. Dintre cei care sunt
văzuți cu un statut mai ridicat ca al lor, în rândul neamurilor
de romi, sunt, de exemplu, lăutarii:
— Dar față de celelalte neamuri de romi, cum sunt văzuți [cărămidarii], față de lăutari, de exemplu?
— Mai rău față de lăutari. Lăutarii au un nume mare. [...]
— Nu ne comparăm cu lăutarii. Ăia umblă la cravată100... (M.N.,
rudar/cărămidar, Pietrișu).

În același timp, chiar dacă ei percep munca lor ca fiind „de
jos”, consideră că trăsăturile care îi departajează de celelalte neamuri sunt hărnicia și cinstea:
100. Un proverb rom spune că cel mai mare respect este datorat
lăutarului („Jekhfeder pativ luvutariske”), ceea ce transpare ca valoare
atribuită meseriei de lăutar din discursurile altor meșteșugari.
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Cărămidarii se situează printre primii pentru că sunt foarte corecți. Sunt foarte cinstiți și corecți și tot ce fac fac pe muncă, cu
mâna lor. Alte rase de țigani fură, fac porcării, înșeală... (P.R.,
rudar/cărămidar, Pietrișu).

Este de remarcat aici cum, în opoziție cu propriul neam,
celorlalte neamuri de romi le sunt atribuite caracteristici negative: o construcție identitară dihotomică, în care „noi” este
întotdeauna învestit cu trăsături pozitive (cinste, hărnicie,
corectitudine), „ei” fiind construiți exclusiv pe baza unor atribute negative. Izbitor este modul în care imaginea negativă
pe care presa o atribuie minorității pare să se fi infiltrat chiar
și în rândul romilor înșiși, care au preluat discursuri în care
imaginea celorlalte neamuri corespunde cu portretul-robot
pe care presa îl privilegiază în producerea de informații către
public: infracționalitate, migrație în străinătate în scopuri nu
întotdeauna legale, lipsa de ocupație fiind temele predilecte
pe care se construiește „celălalt”.
La căldărarii din Sărulești apare delimitarea dintre propriul
neam și alte neamuri de romi în funcție de care dintre ele a
recurs la migrația temporară în străinătate. Căldărarii declară că pentru ei este o mare rușine să plece la muncă în altă
țară, fiindcă astfel și-ar lăsa familia acasă fără sprijin, așa că
se limitează la practicarea meseriei, nu însă fără un anume
sentiment de rămânere în urmă față de cei care merg în
străinătate și fac negustorie:
Nu au trecut granița nici un neam de căldărari. Ai noștri căldărari,
nu, argintarii s-a dus, rudarii, spoitorii în toate străinătățile. Da’
ai noștri căldărarii nici unul nu s-a dus, au rămas acasă cu copiii, cu nevasta. A rămas acasă. Făceau cazane, găleată, ne duceam
prin sat. Acolo se duce după furat, după femei, negustorii. Ăștia
ai noștri nu știe negustorie. Noi suntem cei mai oameni proști.
Noi nu știm ca să zicem, să trecem și noi, să facem și noi uite
așa, așa. La noi era cu ciocanu’. Arde-l, arde-l cu ciocanu’. (M.S.,
căldărar, Sărulești)

Această ambivalență a sentimentului față de migrația în străinătate în scopuri lucrative, împreună cu construcția imaginară a celui care pleacă în afară ca fiind necinstit, este de
natură să întărească procesele de identificare cu munca
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cinstită, dar și cu câștigul comparativ redus care rezultă în
urma practicării meșteșugului, față de activitățile mult mai
bănoase desfășurate în străinătate de alții. Apare astfel sentimentul de inferioritate, care trădează procese interioare de
confruntare a valorilor tradiționale cu adaptarea la un stil de
viață diferit și renunțarea la meșteșug: ori rămânem în urmă,
„cei mai oameni proști”, însă rămânem cinstiți, ori învățăm
să facem negustorie, și câștigăm mai bine. Dinamica aceasta nerezolvată trădează un proces de schimbare iminentă
(sau, în termeni încărcați ideologic, „criză identitară”). Această schimbare s-a înfăptuit deja (sau este pe cale de a se
realiza) în cazul multor comunități care au renunțat recent
la practica meșteșugului, și care sunt puse în situația de a-și
regândi și reconstrui identitatea de neam și de comunitate.101
Ierarhiile percepute între neamurile de romi dezvăluie
modul în care se construiesc discursurile identitare în jurul
meseriei considerate parte din identitatea de grup. Dacă un
criteriu central de ierarhizare a neamurilor de romi este statutul socio-economic, ierarhiile nu sunt lipsite de contradicții
și scot în evidență procesele prin care se construiesc granițe
simbolice între neamuri.
La Ostroveni, comunitate unde coexistă fierari și cărămidari, se regăsește o ierarhizare în care cărămidarii se situează pe o treaptă inferioară. De regulă, fierarii sunt percepuți
ca fiind oameni civilizați, curați, muncitori și cinstiți, cu un
statut social superior cărămidarilor. Aceștia din urmă provin
din neamul ursarilor, statutul lor de cărămidari perceput ca
inferior fiind dublat de stigmatul provenienței din neamul ursarilor. Atât fierarii, cât și cărămidarii din Ostroveni îi plasează
însă pe „lăieți” pe o treaptă inferioară în ierarhia neamurilor
rome, construindu-i ca „barbari”, „huni” și „rasă pericoloasă”:
Ăștia, lăieții, așa le spune la ăștia de face cazane, ăia e altă rasă!
La ăia le spune huni!... Deci, o rasă pericoloasă! (C.G., fierar,
Ostroveni)
101. Un exemplu în acest sens este comunitatea de rudari / cărămidari
din Pietrișu, unde coexistă raportarea la ambele meșteșuguri, chiar dacă
rudăritul nu se mai practică de mult.
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Sunt mai multe națiuni, sunt lăieți, lăieții sunt ăia barbari cu corturile. (B.G., cărămidar, Ostroveni)

La rândul lor, căldărarii – lăieții percepuți ca fiind barbari de
către cărămidarii din Ostroveni – se plasează pe ei înșiși pe
treapta superioară a ierarhiei neamurilor rome, considerându-se păstrătorii tradiției, neamul care a păstrat cel mai bine
limba, portul tradițional (cu precădere femeile) și obiceiurile.
Plasarea pe o treaptă superioară a neamurilor se face și în
virtutea calității produselor fabricate:
Noi suntem cei mai meseriași, noi pletoșii, nația noastră, pe baza
asta. Suntem cei mai oameni, lucrăm cazan de la 40-50 de găleți
la 3-4 găleți. Doar cei din zona Buzescului și Sibiului sunt mai
buni meseriași decât noi. (M.G., căldărar, Sărulești)
Și ăștia de la Buzescu sunt bogați, dar nu sunt nația noastră. I
se zice buzeștean, nu țigan pletos, este mai special în lucrare ca
noi, dar nu sunt nomazi, nici răutăți nu fac. (M.M., căldărar, Sărulești)

Un procedeu clasic de construcție a discursului identitar ia
forma recursului la mândrie. Este recurent motivul mândriei
datorate meșteșugului, și în special faptului că veniturile sunt
obținute în urma muncii cinstite: „E o meserie ca lumea,
meserie de meserie”, spune un căldărar.102
Mândria legată de meșteșug decurge și din calitatea produselor fabricate. La cărămidari, de exemplu, orice greșeală
din procesul de fabricare „taxează” meșteșugarul, produsul
final fiind ratat și materialul pierdut definitiv. Prin urmare,
fabricarea cărămizilor necesită nu doar atenție, ci și gesturile tehnice date de pricepere. La Deaj, cărămidarii, care pe
timp de iarnă produc și împletituri de nuiele, reliefează mândria care decurge din fabricarea unor produse de calitate: În
momentul în care vezi produsul finit ai satisfacții că uite ce a
ieșit din mâinile mele...103 Meșteșugarul îndeplinește o funcție
magică atunci când transformă elementele brute (pământul,
apa, părți ale plantelor) în obiecte finite, devenind un homo
faber care îmblânzește natura și o aduce în sfera antropică.
102. T.R., căldărar, Craiova-Popoveni.
103. B.A., cărămidar, Deaj.
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3. Construcţii în jurul ideilor de legitimitate
şi autenticitate. Tradiţia reconstruită
Legitimitatea construită de meșteșugari în jurul practicării
continue a meșteșugului și al „autenticității” produselor se
reclamă, în plus, și de la procese de (re)construire și reinterpretare a tradiției.
Un caz interesant în acest sens îl constituie boldenii din
București. Aceștia se consideră „adevărații florari” și se arată mefienți față de cei ce s-au apucat de comerțul cu flori în
ultimii 20 de ani. Din cauza presiunilor pieței și economiei
comerțului cu flori, distincția boldeni-neboldeni, invizibilă
pentru cei din afară, a devenit foarte importantă mai ales
pentru boldeni, care folosesc apartenența la acest neam ca
o dovadă de legitimitate. Distincția structurează într-o oarecare măsură piața de flori din București (prin relații de afaceri
mai strânse, încredere) și de asemenea procesele identitare
(ce înseamnă să fii boldean), alimentând conflicte între cele
două grupuri.
Mulți din cei care practică meseria azi în București au
învățat meserie chiar de la boldeni, chiar dacă nu sunt ei
înșiși din neam, fiind angajați la aceștia în momentele de vârf
ale pieței și după aceea deschizându-și propriile afaceri.
Schimbarea de statut – de la angajat la antreprenor – este,
în parte, cauza disprețului boldenilor, care îi numesc „parveniți”. Distincția pe care o operează boldenii între ei înșiși și
ceilalți florari percepuți fără tradiție în meserie este cea dintre cei „tradiționali”, „adevărați” și cei care nu sunt adevărați,
„țamțarii”, „parveniții”, „amărâți”.
— E țamțari, din ăștia... s-au apucat peste noapte...
— Ăștia nu sunt adevărați.
— S-au făcut mulți. Români, mulți parveniți, i-am avut aici la
mine au lucrat vreo zi două, m-au ajutat...
— Ați mai avut și angajați?
— Am mai avut, așa... că m-au mai ajutat, înainte, după revoluție. Da p-ormă, și-au luat mersu. Ai înțeles mata?
— Pe-ăia cum i-ați găsit?
— Amărâți.
— Amărâți, i-am luat la noi...
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— A-nvățat și ei... și zice și ei că sunt florari. (V.D. și D.G.,
boldence, București)

Identitatea de boldean e folosită pentru a construi legitimitatea prezenței pe piață și a-i deligitima pe cei mai nou veniți.
Pentru boldeni, a fi boldean indică nu doar o ocupație, ci și
o clasă socială și o poziție într-o ierarhie nescrisă a neamurilor de romi, mai ales într-o societate în care a fi rom înseamnă a fi mereu aruncat la baza ierarhiei sociale, indiferent
de realizări, efort, situație economică.
Autenticitatea meșteșugarului, bazată pe păstrarea tradiției ocupaționale din generație în generație, este construită în paralel cu autenticitatea „produsului”, bazată pe aceeași
idee de păstrare a tradiției. Lăutarii din comuna Almașu susțin că nu cântă decât muzică tradițională, aceasta însemnând,
pentru ei, că „Muzica este amestecată, țigănește cu ungurește, jumate, jumate.”104 Există un consens, între lăutari,
asupra faptului că în comunitatea din Almașu nu se cântă
manele, chiar dacă sunt persoane care susțin că afirmația e
exagerată. Excluderea acestui gen din discursul identitar trădează însă tendința de „cosmetizare” și înlăturare a ceea ce
este perceput ca o impuritate în meșteșugul pe care îl practică, cu scopul de a da impresia unei autenticități menită să
legitimeze granițele pe care le trasează între propriul grup și
alți muzicanți.
La ideea de autenticitate recurg și lăutarii din Zmeu. Întrebați fiind de manele, au declarat că acest gen de muzică
îl cântă doar la nunți, la cererea nuntașilor. Au declarat că
nu le face plăcere să cânte manele, ci muzica lor este muzică populară moldovenească autentică.
În schimb, lăutarii din Zece Prăjini, în urma mediatizării
activității lor, recunosc fără probleme că includ în repertoriul
lor și melodii de manele. Lăutarii din Zece Prăjini cântă muzică în conformitate cu cerințele pieței, de la muzică populară, muzică de fanfară, muzică ușoară, până la manele:
Da, chiar băieții noștri cântă manele... Ba cântă, cum să nu...,
merge și cu fanfară. (M.F., lăutar, Zece Prăjini)
104. I.G., lăutar, Almașu.

261

Spre deosebire de lăutarii din Almașu și de cei din Zmeu,
lăutarii din Zece Prăjini au o orientare axată ceva mai marcat
pe aspectul comercial al meșteșugului lor, ei beneficiind de
asemenea de serviciile a doi impresari germani. Este interesant că la lăutarii din Zece Prăjini nu se remarcă aceeași
tendință de cosmetizare a universului lăutăriei practicate de
aceștia, în scopul creării unei imagini de autenticitate. Cazul
Zece Prăjini este cu atât mai relevant pentru analiza modului în care se produc discursurile identitare, cu cât fanfara de
aici este foarte cunoscută, mai ales în străinătate; prin urmare, pentru publicul străin membrii fanfarei nu simt nevoia de reliefare suplimentară a autenticității, iar distincția
manele / muzică tradițională este irelevantă, fapt pentru care
nici nu apare ca motiv în cadrul discuțiilor avute cu ei despre
afilierea identitară.
Un caz singular în ceea ce privește eforturile de a reconstrui o tradiție ancestrală, susceptibilă de „autenticitate”, îl
constituie rudarii. Aceștia fac referință la originea lor etnică,
pe care o descriu drept dacică și o argumentează prin faptul
că meșteșugul prelucrării lemnului a fost preluat de la daci
și păstrat intact până în zilele noastre. În special membrii
comunității de rudari din Băbeni consideră că tradiția dacică
le este specifică, și în consecință se simt datori să o păstreze mai departe. Rudarii se descriu drept exponenții țăranului
român autentic, „tradițional”, iar meșteșugul rudăritului este
unul care pornește de la nevoile tradiționale ale țăranului:
„Meseria noastră este legată numai de vatra caldă a țăranului român.”105 Desigur, ar fi foarte interesant un studiu viitor
care să reconstituie sursa limbajului puternic folclorizant pe
care-l folosesc rudarii din Băbeni.
Deși ar exista posibilitatea prelucrării unor piese la strungul de lemn, rudarii refuză să-și modernizeze mijloacele de
producție, pentru că, spun ei, astfel s-ar desprinde de tradiția dacică, în care sunt utilizate doar instrumente simple,
rudimentare, din metal și cozi din lemn:
105. V.L., rudăreasă, Băbeni.
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Totul se face cu instrumente dacice, nu se folosesc utilaje. De
când ne știm, noi numai cu astea am lucrat. (V.L., rudăreasă,
Băbeni)

Renunțarea la uneltele tradiționale de lucru este percepută,
astfel, drept o pierdere a „autenticității”, o alunecare din sfera tradiției în cea a modernității mecanizate, a „utilajelor”,
ceea ce nu ar mai permite o identificare atât de evidentă cu
tradiția presupusă dacică.106 Ancorarea modului de producție
în trecut este prezentat drept garanția legitimității întregului
proces de identificare cu originile dacice. Aici discuția trebuie
însă nuanțată: deși în aparență păstrarea cu înverșunare a
uneltelor rudimentare poate duce la constatarea lipsei de rentabilitate, și cu toate că discursul rudarilor pare să indice că
menținerea tradiției ar fi mai importantă decât câștigurile materiale de pe urma meseriei, este limpede că discursul rudarilor e de natură să marketizeze meșteșugul – semn că, așa
cum remarca Bourdieu (1977), practica unei meserii nu încetează niciodată să se conformeze calculelor economice, chiar
și atunci când apare în prim plan un anumit dezinteres și când
mizele par a fi de ordin imaterial și dificil de cuantificat.
La rândul lor, rudarii de la Pietrișu sunt o comunitate extrem de interesantă din prisma proceselor de construcție
identitară. La fel ca rudarii din Băbeni, și ei susțin că sunt
„români vechi”, care se trag direct din daci, însă există ambiguități ale discursului, în care fie se revendică apartenența
la etnia română de cea mai „pură” speță, fie se recunoaște
originea romă a rudarilor. Cu toate că în prezent se ocupă cu
fabricarea cărămizilor, toți vorbesc despre un meșteșug mai
vechi, pierdut în timp, și anume realizarea de obiecte din
lemn (linguri, fuse, copaie etc.). Ei tind să asocieze denumirea de rudari mai degrabă cu meșteșugul lemnului și mai
puțin cu cărămidăria.
Din propriile relatări, rudarii din Pietrișu au renunțat treptat la cioplitul lemnului din cauza lipsei de clienți și a faptului
106. Despre pierderea autenticității ca urmare a folosirii tehnologiilor
moderne, o referință foarte interesantă se poate găsi în Benjamin, W.,
The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, in Arendt, H.
(ed.), Illuminations, New York, Harcourt, Brace, 1968, pp. 219-223.
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că în perioada comunistă erau „luați” la CAP-uri pentru a
produce cărămidă destinată construcției de grajduri, clădiri,
sau pentru a fi vândută mai departe.
Cele două ocupații au mers o perioadă în paralel, iarna
fabricându-se obiecte din lemn, iar vara cărămidă, însă, conform celor declarate de către respondenți, prelucrarea de
obiecte din lemn s-a menținut doar până prin anii ’60. Cei
de astăzi vorbesc despre bunici sau părinți care mai fabricau
astfel de obiecte, însă în prezent acest meșteșug nu mai este
practicat de niciun membru al comunității.
Nu se poate stabili cu exactitate momentul în care această comunitate de rudari a preluat ca meșteșug fabricarea de
cărămizi. Interesant este însă că în prezent cărămidăria este
percepută tot ca o ocupație veche, moștenită din tată în fiu,
atât apariția sa în comunitate, cât și eventualul sfârșit al meșteșugului fiind imposibil de localizat în timp, deși e plauzibil
să presupunem că meșteșugul a început în cadrul CAP-urilor:
Asta-i meserie moștenită. (...) Din tată în fiu, din generație în
generație. Tatăl meu a făcut, am făcut și eu, acuma face și copiii noștri și copiii lor și așa mai departe... (L.G., rudar/cărămidar,
76 de ani, Pietrișu).

Este posibil ca această „glisare” ocupațională să fi permis
coexistența narațiunii în care originea rudarilor este construită ca fiind cea dacică, prin accentuarea meșteșugului „original” de lucru cu lemnul, acum pierdut, și recunoașterea
etniei rome, prin practicarea unei meserii asociată adeseori
cu etnia romă: cărămidăria.

Concluzii: moduri de a fi şi moduri de a-şi câştiga existenţa
Încheiem cu câteva conceptualizări ale modurilor de construcție a identității pe marginea modului în care sunt practicate meșteșugurile prezentate aici, așa cum rezultă ele în
urma analizei întreprinse asupra discursurilor emise de practicanții lor și asupra practicii propriu-zise, observate și raportate de operatorii de teren. Din cercetare se profilează
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anumite modele analitice articulate în urma analizării discursurilor produse în cele peste treizeci de zone în care s-a
desfășurat cercetarea.
Prima constantă a modului de a-și câștiga existența este
polivalența meșteșugarilor. Constrângerile pieței și presiunea
adaptării la modurile proxime de asigurare a veniturilor au
determinat un parcurs invers specializării ocupaționale: mulți meșteri au deprins, pe lângă meșteșugul de bază, și alte
ocupații, apărând astfel uneori combinații cel puțin binomiale
de meserii: fierar-lăutar, cărămidar-împletitor, rudar-cărămidar, tinichigiu-comersant. La aceste meșteșuguri percepute
ca „tradiționale”, se adaugă o seamă de îndeletniciri ce nu țin
neapărat de ocupații tradiționale, dar rămân cantonate în
sfera economiei informale: culesul fructelor și al ciupercilor,
comerțul cu obiecte second-hand sau intermedierea vânzărilor, munca cu ziua în agricultură, migrația în străinătate. Articulațiile dintre acestea sunt flexibile și se bazează pe analiza
intuitivă a cererii și a ofertei de pe piață. De aici se desprinde
în primul rând imaginea de bricolaj107 economic: o încropeală
de ocupații praticate în funcție de oportunitățile ivite, fără
planificări strategice, fără existența unui „proiect” „ingineresc”
(pentru a prelua tot de la Lévi-Strauss dihotomia bricoleur /
inginer), de azi pe mâine.
În paralel cu bricolajul economic, se poate identifica și
tiparul unui bricolaj identitar: alterizarea celorlalte neamuri
de romi demonstrează fragmentarea celor pe care îi numim,
sub o singură pălărie, romi, dar care revendică tot atâtea
identități negociate în contact cu alteritatea (fie aceasta cea
a lumii gadje sau a celorlalte neamuri de romi, imaginate sau
proiectate mai degrabă decât cunoscute cu adevărat, în raport cu care operează „logica excepției” pentru a scoate în
evidență caracteristicile pozitive ale propriului grup).
O altă constantă o reprezintă practicarea meseriei în interiorul grupului / neamului, de-a lungul relațiilor de rudenie,
în tipare de asociere informală, sporadice, dar repetitive și,
107. Preluând de la Lévi-Strauss termenul înțeles în sensul antropologic de îmbinare a unor lucruri preexistente în moduri noi, după
oportunitatea momentului. Vezi Lévi-Strauss, C., Gândirea sălbatică,
Editura Științifică, 1970.
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probabil, percepute drept mai sigure decât posibilitățile de
asociere formală. Constatarea acestui tipar de asociere familială trebuie corelată cu existența unor practici de întreținere sau consolidare a legăturilor de familie și de neam, însă
acestea depășesc, deocamdată, capacitatea de cuprindere a
prezentei cercetări.
În fine, ceea ce se poate citi ca un procedeu de negociere
(de data aceasta, nu în sfera economică ci în cea simbolică)
în raport cu potențialii clienți non-romi este leitmotivul muncii cinstite pe care meșteșugarii o depun, un fel de branding
al meșteșugarilor ce se dorește a fi adăugat la narațiunea
obiectului. Meșteșugarii plusează pe bunele relații pe care le
întrețin cu românii (ori maghiarii) cu care intră în contact, fie
în tranzacțiile economice, fie în cele sociale, cotidiene, negociindu-și astfel poziția în raporturile sociale cu „ceilalți”.
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