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A LENYOMATOK NYOMÁBAN 

Paradox következtetésre jutnék ha saját megközelítésem egyik elvét követve 
szeretném rekonstruálni most, 2007 végén, a szocio-kulturális antropológia 
művelésére tett kísérleteink történetét a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Arra a 
követelményre gondolok, miszerint a társadalmi valóság tetten érése végett 
egyidőben számolni kell rendszerbeli sajátosságokkal, valamint az egyének vagy 
csoportok megélt tapasztalataival. Ennek alapján az a konklúzió fogalmazódna meg 
bennem, hogy miközben az elmúlt években mindvégig úgy gondoltuk, az 
antropológiának keresünk helyet az egyetemen belül a szentesített diszciplínák 
mellett (azaz intézményesülését szorgalmazzuk), nem tettünk egyebet, minthogy 
közösen szőttük azt az élő tapasztalatot, melynek elemeit aztán mindenki magával 
vihette és, bárhova került, újraalkothatta életpályája későbbi szakaszaiban. El kell 
ismernem, hogy az a történet amit az antropológia műveléséről a több mint egy 
évtizedes intézményépítési kezdeményezések közepette elmondtam volna (ezek 
bemutatatására vállalkozik könyvünk kettes számú Melléklete), más mint amit ma 
mesélnék róla. Mindkét elbeszélés természetesen arról szól, amiket tettünk. Viszont 
az idő folyamán és nyilván mára, megváltozott ezek jelentése, értelme, jelentősége 
és az a mód, ahogyan ma ezeket felfogom és mások érzékelik. 

Nem építettünk akadémia struktúrákat, ahogyan sokáig gondoltuk, hogy 
tesszük. Inkább egy szakmai közösséget hoztunk létre (amit akár informálisnak is 
nevezhetnénk), készségeket fejlesztettünk ki, kialakítottuk annak módozatait, hogy 
miként lehet részt venni egy közös szakmai gyakorlatban és miként lehet ehhez 
hozzátartozni hatalmi pozícióban levő formális szervezeti keretek hiányában. 
Habár nem a szó szoros értelmében vett intézményt építettünk, mégis mondhatjuk, 
hogy – bármennyire is „csak” kis léptékben – de intézményesítettünk bizonyos 
gondolkodásmódot, szocializációs és kulturális megértési gyakorlatokat. Röviden, 
miközben szocio-kulturális antropológiát műveltünk, kialakítottuk az akadémiai 
térben levés alternatív kultúráját, amihez persze, ki-ki a maga módján járult hozzá 
és amit egyéni perspektíváin keresztül alkalmazott. 

Most már tudom, hogy nem is tehettünk volna egyebet, ami közelebb állna 
az antropológia elvi alapjaihoz (vagy legalábbis ahhoz, ami az antropológia a saját 
olvasatomban). Diszciplínánk nem törvények és rendszerszerűségek 
feltérképezésére fókuszál, hanem inkább a sajátosságok és kivételek képezik 
érdeklődésének tárgyát. Olyan partikuláris jelenségek és kivételek, melyek 
valahogy ellenállnak a rájuk irányuló ellenőrzési és homogenizáló gyakorlatoknak, 
ama törekvéseknek melyek révén minden rendszer érvényesíteni és fenntartani 
akarja önmagát. Továbbá, az antropológiának nem célja a kutatott, leírt, értelmezett 
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status quo legitimálása vagy újratermelése. Jellemzőbb rá a kritikai szellem és 
dekonstrukció alkalmazása ezzel szemben, és végső soron ennek megváltoztatása 
(például az alkalmazott kutatások szellemében azoknak az eszméknek és 
szükségleteknek a támogatása, melyek az uralmi rend átalakítását célozzák, 
mégpedig az alárendeltek szempontjából). 

Miként a bírálat sem integrálódhat a rendszerbe, amellyel szemben áll – 
mert így átalakulna és eredeti szándékától egészen eltérő jelleget öltene –, és 
ahogyan a kivétel sem válhat általánossá anélkül, hogy önmagát felszámolná, 
ugyanúgy antropológia-művelési kísérletünk sem alakulhatott át egyetemi 
tanszékké vagy szakká. Ha ez „sikerült” volna, megszűnt volna annak lenni, 
aminek indult és amit ígért: a belüllevés és a kívülről való rálátás közti 
egyensúlyozás helyének és habitusának, egy köztes helynek a részvétel/vállalás és 
megfigyelés/távolságtartás, avagy a bizonyos eszmék iránti elkötelezettség és a 
kriticizmus között. Ajánlatunk jelentősége éppen abban állt, hogy vállalhatóvá 
szelidítette az „otthoni idegen” (stranger-at-home) és az „idegennel szembeni 
otthonosság” (home-with-strangers) szerepeket, és alkalmat adott arra, hogy mi 
magunk gyakoroljuk a különbözőnek, másnak lenni hatalmát (talán ismét az 
antropológia egy másik elvének a szellemében, mely nem más, mint a 
különbözőség csodálata, ami diszciplínánk esetében az emberi lét egyetemes 
jegyeinek kiemelésével társul). De azt is mondhatnánk, hogy azáltal, ahogyan 
antropológiát tanítottunk, távol tartottuk magunkat a társadalomtudományok 
domináns gyakorlatától. Azoktól a modellektől, melyek ezen a téren szervezik és 
irányítják az emberek közti kapcsolatokat (jelen esetben diákok és tanárok, vagy 
főnökök és beosztottak között), az egyetemi oktatást, a tanulást és a párbeszédet, az 
egyetemen kívüli világgal való kapcsolatot, az akadémiai írásmódot, az etnikai 
együttélést, a kommunikációt egy többnyelvű közegben, vagy egyszerűen az 
individualitás gyakorlását a fegyelmezést célzó társadalmi kényszerrel szemben. 

Tervünk az antropológiát illetően végül is egy kivételes (avagy 
rend/en/kívüli) kísérlet volt és az is maradt. Évek hosszú során át megfogalmazott 
és bemutatott intézményesítési ajánlataink nem váltak a helyi akadémiai mezőny 
intézményévé, kézzelfogható eredményeink ellenére sem. Ezért ma „csak” azt 
mondhatjuk, hogy az elmúlt több mint tíz év alatt, az 1996–97-es tanévtől máig 
(melynek egyfajta végét 2007 decemberében egy, az antropológia hasznáról szóló 
vitával jeleztük) jelentős nyomokat hagytunk magunk mögött. Ezek – még akkor 
is, ha egyesek nem akarják őket észrevenni különböző okok miatt – mindenképpen 
vonatkoztatási pontok maradnak minden jövőbeni kezdeményezés számára, mely 
az antropológiát kívánja intézményesíteni a BBTE-n vagy azon kívül. 

De ezen meggyőződésen túl, amint már említettem, ma azt tartom igazán 
fontosnak, hogy ezek a lenyomatok (szakmai és emberi potenciál formájában) 
továbbfejlődnek és állandóan alakulnak azoknak az egyéneknek a jövőbeni (bárhol 
is végzett) tevékenysége során, akik valamilyen formában kulturális antropológia 
programjaink résztvevői voltak (tanárok és diákok, avagy a Kulturális 
Antropológia Intézet tagjai és munkatársai – névlistájukat könyvünk első 
Melléklete mutatja be). Az a remény, miszerint bárhol, bármit is csinálnának, azt 
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másként teszik, mint ahogyan tették volna a magiszteri program hatása nélkül, 
valamennyire is kárpótol azért az árért, amit kudarcba fulladt terveinkért fizettünk, 
jómagam és közvetlen kollégáim (KÖNCZEI Csilla, MAGYARI Nándor, Ovidiu 
PECICAN), akikkel együtt dolgoztuk ki, indítottuk el és koordináltuk őket. Ezek, 
amint említettem már, nem alakultak át tanszékké vagy egyéb olyan egyetemi 
egységgé, mely döntésképes szakmai, adminisztratív és pénzügyi kérdések 
tekintetében, például szakirányok létesítésében és munkahelyek teremtésben. 
Nekünk nem állt módunkban ellenőrizni vagy befolyásolni a szimbolikus és anyagi 
javakat elosztó rendszert. Ilyen helyzetben roppant körülményes, sőt lehetetlen volt 
felépíteni és megtartani a terveinkkel szembeni elkötelezettség és az 
együvétartozás érzését. Intézményépítési terveink, bármennyire tetszetősek is 
voltak, nem ellensúlyozhatták a változékony helyzetből fakadó bizonytalanságot, 
egészen konkrétan a munkahelyek hiányát és az egyéni életpályák eltervezésének 
képtelenségét. Végül, furcsa módon éppen a tíz éves jubileumi ünnep küszöbén 
rám hárult az újabb és újabb tervek kidolgozásáról való lemondás felelősége. Ha 
másért nem is, de azért mindenképpen, hogy világossá tegyem közeli 
munkatársaim számára, hogy máshol, más helyzetben kell szakmai jövőjükről 
gondoskodniuk. És azért is, hogy elismerjem: különböző – személyes képességeim, 
valamint a rendszer korlátaira visszavezethető – okok miatt nem tudom 
elfogadtatni, érvényesíteni tervemet/tervünket, legalábbis nem a mai akadémiai 
rend kontextusában. 

Amellett hogy itt és most a „belülről” dolgozó és mindig aktivizálható 
lenyomatok jelentőségét hangsúlyozom, meg kell említenem ezek tárgyiasulását is, 
azaz azokat a teljesítményeket, melyek szerencsésebb helyzetben egy mainstream 
intézményesülés alapanyagát képezhették volna. Ezek között kap helyet az a 25 
könyv (önálló és közös kötetek, valamint fordítások), mely az Európai 
Tanulmányok Alapítvány Kiadó (Editura Fundaţiei pentru Studii Europene) és a 
Desire Alapítvány Kiadó (Editura Fundaţiei Desire) gondozásában a „Kritikai 
kultúrakutatás” („Studii Culturale”) sorozatban jelent meg, valamint két 
folyóiratunk (a „Caietele Tranziţiei”, és az „Exit”) és a Kulturális Antropológia 
Intézet angol nyelvű Hírlevele (http://www.euro.ubbcluj.ro/ica/); a hat általunk 
szervezett nemzetközi konferencia (Women and Men in East European Transition, 
1996; How to Study Cultural Encounters? The Case of Migration, 1997; 
Representing Anthropology and Anthropological Representations of Eastern 
Europe, 2000; Performing Identities. Renegotiating Socio-Cultural Identities in the 
Post-Socialist Eastern Europe, 2003; Teaching and Researching Gender in 
Europe, 2006; Academic Cultures and the Feminist Critique, 2007); a 
programunkban szerzett oklevelek száma (több mint 160 magiszteri hallgató volt 
beiratkozva a szakra az elmúlt tíz évben és nagy része lediplomázott); és nem 
utolsó sorban azok az intézményépítési projektek (lásd második Melléklet), 
amelyek csapatunk ama képességét jelzik, hogy kitartóan új dolgokat tud kitalálálni 
és képviselni annak ellenére, hogy ezeket a döntéshozók rendszeresen 
marginalitásba sodorták. 
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Ne felejtsük el, hogy felsorolt eredményeinket egy olyan időszakban és 
környezetben értük el, amikor és ahol a szocio-kulturális antropológiának nyoma 
sem látszott. Az 1990-es évek heroikus és úttörő időszakában dolgoztunk 
(bármennyire negatívan csengnek ezek a szavak ma), akkor, amikor mindent a 
semmiből kellett elképzelni és felépíteni, beleértve olyan hétköznapi és mai 
szemmel nézve lehet, hogy banális dolgokat is, mint: az első kurzusok kitalálása; 
az első szakkönyvek beszerzése; az első tantervek elképzelése; az oktatást kehetővé 
tevő hálózatok kiépítése; a diákok érdeklődésének a felkeltése a diszciplína iránt; a 
legelső külföldi kapcsolatok megteremtése; az első szak-tanulmányok megírása, 
melyek arra vállalkoztak, hogy a román és magyar szak-beszédmódot útjára 
indítsák Romániában; állásfoglalás a néprajzosok és szociológusok fiatalabb és 
idősebb generációjának gyakorlataival szemben; egy olyan keretnek a 
megteremtése, ahol román és magyar diákok együtt gyakorolhatták saját etnikai és 
nemzeti identitásuk kritikai lebontását akkor, amikor az uralmi identitáspolitikák 
mindkét részről ezek prioritását és természetességét hangsúlyozták; a 
tekintélyelvűség és a magától értetődő tudás kritikai megközelítése, beleértve saját 
előítéleteinket és feltételezéseinket, melyek problémamentesnek mutatják be és 
naturalizálják a társadalmi valóságot. 

És mégis miért nem jött össze? Miért tűnik úgy, hogy kezdeményezéseink 
és természetesen a csapat, mely ezeket kidolgozta és előterjesztette, valahogy soha 
sem volt a jó helyen és a megfelelő időben az elmúlt tíz év során? Miért késztetett 
ez együttműködésre olyan egyéneket és csoportokat, akik más körülmények között 
nem szövetkeztek volna, és ez miért akadályozta kitartó rendszerességgel terveink 
kivitelezését? Miért történt mindez így elért eredményeink dacára, és miért 
csúcsosodott ki éppen 2007-ben, amikor is egyértelműen kizártak az antropológia 
intézményesítési folyamatából, miközben másoknak – szintén rendszerszintű 
mozgások hatására – konjunkturális lehetőségeket teremtettek erre? 

Talán azért, mert – azon túl, ami a diszciplína sajátossága a nagyobb 
presztízsnek örülő és helyi hagyományokkal rendelkező más tárgyakkal szemben – 
valami olyasmit képviseltünk, amit a rendszer nem tudott befogadni és 
megemészteni? Például azt, hogy esetünkben román és magyar diákok és tanárok 
dolgoztak együtt, ami nem fért össze az egyetemen létező nyelvi vonalak 
párhuzamosságával és azon nézetekkel, miszerint a multikulturalizmus legfennebb 
a békés párhuzamos együttélésben valósulhat meg. Avagy azért, mert az 
intézményesítési folyamatot egy olyan karon indítottuk, amely megalakulásától 
kezdve multidisziplináris volt és a mai napig kínlódik megtalálni a helyét a 
szakágak elkülönülése által dominált akadémiai mezőben; vagy mert más-más 
karokon dolgoztunk, így együttműködésünk annyira kilógott a karok markáns 
elkülönítésének modelljétől, hogy néha magunktól is kérdeztük, van-e értelme 
ebben a helyzetben annak, hogy ugyanazon intézmény alkalmazottai vagyunk. És 
nem utolsó sorban amiatt, mert nem volt ellenőrzésünk az országos szakmai 
bizottságokban jól pozícionált személyek döntése felett, melynek függvényében az 
antropológia szakot a szociológia doménium alá sorolták, előbb a szociológia-
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antropológia kettős szakosodást, majd az antropológia főszakot követelve meg, de 
úgy, hogy az se térjen le nagyon a szociológia útjáról. 

Bármennyire is kecsegtető tapasztalataink magyarázata azokkal a 
jegyekkel, melyekkel az antropológiát azonosítom (és melyeket írásom elején 
jeleztem), ezek történetét több tényező befolyásolta, köztük sokkal prózaibb dolgok 
is, mint gondolnánk. Hiszen egy diszciplína intézményesítésének szakmai és 
pénzügyi vonatkozásai is vannak, és ez olyan társadalmi hálózatokon keresztül 
valósul meg, amelyeket az egyes egyének nem feltétlenül tudnak ellenőrizni. 
Bármilyen intézményesítés a szóban forgó tudományág egyetemen belüli és kívüli 
képviselőinek helyezkedési politikái révén valósul meg. De erre rányomja bélyegét 
a diákokért és pénzbeli „fejadagért” folyó versengés, valamint az is, hogy 
lehetetlenné vált a bizalomra épülő kommunikáció olyan tanszékek, karok és 
diszciplínák között, amelyek működését a meritokrácia ideológiája és a 
mindenároni versengés rögeszméje szervezi. Továbbá egy szakág intézményi 
megerősődésének határait és lehetőségeit számos gazdasági, társadalmi, politikai és 
mentális konjunktúra is megszabja, köztük például azok a beidegződések, amelyek 
következtében az egyetem képtelen befogadni a fiatal kutatókat más kritériumok 
alapján, mint a létező hatalmi struktúrákhoz való alkalmazkodás képessége. Ezek 
mellett a helyi intézményesülést a „Nyugat” és a „a világ Többi része” közötti 
egyenlőtlen viszony is szervezi, olyan tényezők, amelyek gátolják az 
esélyegyenlőséget a nemzetközi tudományos életben való részvétel 
vonatkozásában. És végül, de nem utolsó sorban, ez olyan mechanizmusokat is 
magába foglal, melyek a hatalmi kapcsolatokba ágyazott személyes érzékenységek 
és érzelmi reakciók (köztük a bosszúállás vágya és az irigység) függvényében 
alakulnak. A maguk során ezek a „fekete listán” szereplő személyek ellen irányuló 
zaklatást, megfélemlítést, elszigetelést, megbélyegzést eredményezik, például azt – 
mint ahogy az én esetemben is történt –, hogy programjaikat megszüntetik és 
terveiket meghiúsítják. 

Észre kell vennünk, hogy akadémiai mezőnkben a szociális és a kulturális 
antropológia terminusok töb mindent takarnak. Többek közt egyéni és intézményes 
stratégiákat egy olyan környezetben, ahol a döntéseket gyakran az akadémiai 
hierarchia csúcsán levő személyek érdekei szerint hozzák és nem feltétlenül egy új 
program létrehozása céljából, hanem – bármennyire is furcsán hangzik – inkább a 
régi, szentesített, bejáratott diszciplínák egyfajta megmentése –, átmentése végett. 
Az antropológia megnevezést néha a szociológia sajátítja ki (például a szociológia 
karnak szüksége volt egy újabb, diákvonzó szakirányra akkor, amikor külön 
karként létrejött), máskor pedig a folklorizmus hamvaiból formált etnológia veszi 
magára (amelynek változnia kellett, hogy diákszemmel nézve vonzóbbá váljon). 
Ugyanezek, időnként, az antropológiát veszélyesnek látják a „nemzeti identitásra” 
nézve, máskor pedig előhozakodnak vele ha a helyi projektek nyugati jellegét 
szeretnék kihangsúlyozni. Nem kívánom az említett programok szakmai vonzatait, 
vagy a szociológiától illetve néprajztól való távolódásuk mértékét minősíteni és 
nem szándékozom monopolizálni az antropológiát (ami amúgy is nagyon kiterjedt 
diszciplína). 
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Csupán jelzem, hogy az antropológia által megengedett sokféleség és 
rugalmasság mellett milyen helyi érdekek és szakmai tradíciók strukturálják ennek 
intézményesítését. Ebbe a gondolatmenetbe egy költői kérdés is beletartozik: miért 
is akartuk volna a fennálló rendszerben akkreditáltatni antropológia programunkat, 
ha ezt a folyamatot olyan személyek ellenőrzik, akik a XXI. században az 
„antropológia standardjainak” leírásában kötelezőként emlegetik a Martin féle 
antropométer, a kis és a nagy körző, a subler, a mérőléc meglétét; akik a kötelező 
kurzusok között tüntetik fel a román etnográfia és etno-genézis tantárgyakat, avagy 
egy kurzus-csoportban helyezik el a gazdasági antropológiát és a szimbolikus 
antropológiát, mintha azok egy kritérium szerint kerülnének egymás mellé, 
összekeverve így az ágazati antropológiákat a különféle antropológiai iskolákkal 
(melyeket mellesleg a szimbolikusra korlátozzák)? 

Saját intézményesítési terveinket mi az antropológia mibenlétéről és 
értelméről alkotott más elképzelésekkel alapoztuk meg. A továbbiakban röviden 
összefoglanám miként is látom őket ma. Talán mindenekelőtt itt azokat az alapvető 
elveket kell megemlítenem, melyek megtanítanak arra, miként értelmezzük vagy 
magyarázzuk összehasonlító és holisztikus módon a kutatott jelenségeket (leírva 
ezek sajátosságait, de közös jegyeiket is az illető jelenségeknek más 
környezetekben való megnyilvánulásaival, valamint azt is, hogy az egyes 
jelenségek miként kapcsolódnak egymáshoz egy tágabb kontextusban). De azokat a 
princípiumokat is hangsúlyoznám, amelyek az antropológiai kutatás módszertani és 
ismeretelméleti támpontjait szolgáltatják (mint például a módszertani kulturális 
relativizmus, mely megköveteli a jelenségeknek saját környezetükben való leírását 
és értelmezését; vagy annak a kockázatnak a felismerése, hogy fogalmainkkal 
gyarmatosítjuk a valóságot és azt jeljük fel benne, amire kategóriáink vannak; és 
nem utolsó sorban a terepmunka és az ön-reflexió együttes fenntartásának 
imperatívusza). 

Ami engem illet, kezdeményezéseink tartalmát az a meggyőződés is 
befolyásolta, miszerint az antropológiai elemzés ma már nem választhatja szét a 
kultúrát és a társadalmat a gazdaságtól és a politikától. Hanem kulturális (de nem 
kulturalista) és társadalmi (de nem szociológizáló) szempontból arra kell 
rákérdeznie, hogy miként fonódnak össze ezek a dimenziók: társadalmi 
kapcsolataikon keresztül az emberek miként hozzák létre, tartják fenn és használják 
fel a kulturális jelentéseket mint az (ön)megnevezésnek, az azonosulási és 
elkülönülési gyakorlatokból álló helyezkedésnek és a hatalmi hierarchiák 
fenntartásának eszközeit. A kultúra ebben a megközelítésben nem csak a világban 
való élés és gondolkodás módja, hanem az uralmi rendszerek szimbolikus, de 
egyáltalán nem ártatlan cinkosa: közvetítésével a hatalmat gyakorlók más 
társadalmi csoportokat rendszeresen és perspektivikusan kizárnak az anyagi és 
szimbolikus javakhoz való hozzáférés esélyeiből és ráadásul legitimálják ezt a 
gyakorlatukat. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a „mi” antropológiánk a társadalmi 
egyenlőtlenségek és a mindenfajta kulturális fundamentalizmus kritikai 
megközelítése mellett áll. Közvetlen környezetünkben mozogva, ez a kritikai 
szemlélet és hozzáállás megláttatja azt, hogy miként strukturálja a 
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posztkommunista társadalmat a nacionalizmus, a szexizmus, a rasszizmus, 
valamint a javak és szolgáltatások egyenlőtlen elosztása. Azon túl, hogy az 
antropológia a maga elméleti és módszertani eszközeivel a kulturális 
különbségeket tanulmányozza, számomra az a tanítása is fontos, miszerint fel kell 
tárnunk azokat a társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeket is, amelyek 
megteremtik és naturalizálják ezen különbségeket, és a maguk során legitimálják 
azt a társadalmi rendet, mely létrehozza és társadalmi egyenlőtlenségekké alakítja 
őket. Mindemellett az alkalmazott antropológia hozadékainak az érvényesítését is 
mindig fontosnak tartottam. Főként abban a változatában, mely a társadalmi 
aktorokkal együtt dolgozza ki azokat a társadalomfejlesztési terveket, melyek 
ráfelelnek ezek igényeire, szükségleteire és elképzeléseire, és meg kívánják 
változtatni az általuk elfogadhatatlan helyzeteket. 

Kötetünk szerzői az elmúlt több mint tíz évben valamilyen formában 
kapcsolódtak az antropológia intézményesítésével kapcsolatos szándékainkhoz. 
Ők, és melletük még sokan mások, ma egyetemeken és kutatóintézetekben 
dolgoznak, itthon és/ vagy külföldön, többnyire a diszciplína vonzatában. 
Néhányan más munkakörökben alkalmazzák, talán, az antropológiából tanultakat. 
De vannak olyanok is, akik bizonyára rájöttek, hogy kényelmetlenül érzik magukat 
ebben a ruhában. Ők nem is válaszoltak felkérésünkre. De egyes távolmaradóknak 
más okaik is lehettek erre. Azok, akik ebben a könyvben együtt vannak, néhány 
esetben mesteris, más esetekben doktori, ismét másokban aktuálisabb munkájukba 
adnak betekintést tanulmányaik révén. Ezek terjedelmileg és a kidolgozottság 
szempontjából is egyenlőtlenek, de együttesen megvan az a képességük, hogy 
kijelöljék az antropológia perspektívájából leírható témák tág körét a 
leghagyományosabbtól, mint a máramarosi közösségek, egészen a legújabbakig, 
mint például a bio-politika.  

Nyelvi szempontból kötetünk hűségesen tükrözi annak a többnyelvűségnek 
a kihívásait, mellyel egyetemi (és nem csak) hétköznapjainkban minduntalan meg 
kell bírkóznunk. Kinek írunk? Milyen nyelven? Kit zárunk ki az olvasók köréből 
nyelvtudásunk korlátai miatt? És honnan zárjuk ki magunkat ugyanezen okoknál 
fogva? Hogyan (nem) olvassuk kölcsönösen egymást? És egyáltalán, 
meghaladhatjuk-e valahogy az interkulturális párbeszédnek a nyelv-nem-
tudásokban gyökerező korlátait? Leginkább azt szerettük volna, ha könyvünk 
minden írása mindhárom nyelven megjelenik, hogy ezzel növeljük potenciális 
olvasói számát. Különféle okok miatt ez most nem volt lehetséges. Mint ahogyan 
soha nem lehetséges egyszerre megszólalnunk minden nyelven. És ahogyan 
sokszor helyi román és magyar anyanyelvűek, főként külföldiek jelenlétében, 
angolul beszélnek egymás között, jelen esetben (is) az angol nyelvű biográfiák, 
összefoglalók és tartalomjegyzék képezik azt a keretet, amin keresztül minden ezen 
a nyelven olvasó rá tud látni a kötetre, mint egészre. Ami az egyes írások nyelvét 
illeti, azt a szerzők választották meg. 

Mindezek mellett számomra ennek a könyvnek van még egy másik, 
szimbolikus üzenete: szerzői fontosnak tartották közösen felmutatni egykori 
együttműködésünk lenyomatait. Ezúton szeretném megköszönni kitartásukat. 



 
 
 
PE URMELE AMPRENTELOR 

Iniţiativa mea de a reconstitui, la sfârşitul lui 2007, amprentele încercărilor noastre 
de a face antropologie socio-culturală la Universitatea Babeş-Bolyai se orientează 
după unul dintre punctele abordării proprii, şi anume cel care se referă la nevoia de 
a surprinde realitatea socială atât prin caracteristicile sale sistemice, cât şi prin 
experienţele trăite ale indivizilor/grupurilor. Astfel ajung la o concluzie paradoxală. 
Şi anume la ideea că de-a lungul anilor care au trecut – pe care dorim să-i marcăm 
şi prin apariţia prezentului volum –, în timp ce am crezut că defapt căutăm un loc 
antropologiei în structura universităţii şi a disciplinelor consacrate (adică 
contribuim la instituţionalizarea sa), nu am făcut altceva „decât” să ţesem 
ingredientele unei experienţe vii din care fiecare participant a luat cu el/ea 
fragmente pe care le va fi reconstituit în ulterioarele contexte ale vieţii sale. Astfel, 
dacă vreţi, trebuie să-mi dau seama că istoria practicării antropologiei pe care aş fi 
povestit-o de-a lungul unui deceniu de iniţiative de construcţii instituţionale 
(prezentate în Anexa 2), este alta decât povestea pe care o pot spune azi despre ea. 
În ambele naraţiuni este vorba, desigur, despre ce am făcut. S-a schimbat însă 
(„doar”?) sensul şi semnificaţia celor făcute, şi percepţia mea şi a altora asupra lor. 

Nu am clădit structuri academice, precum am crezut mult timp că facem, ci 
am format abilităţi, am creat modalităţi de participare la un demers profesional 
comun şi am inventat strategii de apartenenţă la acesta în lipsa unor structuri 
organizaţionale formale aflate în poziţii de putere. Nu am făcut instituţii în sensul 
tare al cuvântului, dar totuşi am instituţionalizat – la o scară mică – anumite moduri 
de gândire şi practici de socializare şi de înţelegere culturală. Chiar mai mult: am 
contribuit la dezvoltarea unei culturi academice alternative, structurate de ideile 
antropologiei socio-culturale, create din contribuţiile personale şi utilizate prin 
perspectivele individuale ale fiecăruia dintre noi. 

Într-o altă ordine de idee, azi îmi dau seama, că nici nu puteam să 
procedăm mai antropologic de atât (cel puţin în sensul în care eu înţeleg 
antropologia), în măsura în care disciplina noastră este dedicată nu identificării 
legilor şi sistematicităţii, ci mai degrabă a particularităţilor şi excepţiilor ce scapă 
de sub controlul şi omogenizarea urmărită de orice sistem cu scopul menţinerii 
sale. Sau în măsura în care antropologia nu urmăreşte legitimarea şi reproducerea 
status quo-ului descris, ci aplicarea spiritului critic şi deconstructiv faţă de acesta; 
iar în unele accepţiuni chiar transformarea lui (în sensul de susţinerea, de exemplu 
prin demersurile sale aplicative, a nevoilor şi ideilor privind schimbarea 
regimurilor de putere din punctul de vedere al subalternilor). 
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Precum criticismul nu poate deveni partea integrantă al sistemului faţă de 
care se articulează, pentru că în acest caz s-ar transforma în cu totul altceva decât 
se doreşte a fi el, şi excepţia nu se poate generaliza pentru că astfel s-ar pierde pe 
sine însăşi, la fel nici experimentul nostru nu s-a putut converti într-o catedră sau 
într-o specializare universitară. Dacă s-ar fi finalizat astfel, ar fi fost altceva decât 
şi-a propus să fie: un locus şi habitus al echilibrării între a fi înăuntru şi a privi din 
afară, sau între participare/implicare şi observare/detaşare, sau între partizanat (în 
sensul de a fi dedicat anumitor principii) şi criticism. Importanţa sa se pare că a 
constat exact în a fi rămas oferta de a ne simţi comfortabil în ipostaza „străinului de 
acasă” (stranger-at-home) şi a „familiarului cu străinul” (home-with-strangers) şi 
de a exercita puterea de a fi diferit (nereuşind să scape de fascinaţia diferenţei 
cultivată de antropologie pe lângă pasiunea faţă de caracteristicile universale ale 
condiţiei umane). Adică de a fi altfel decât modelele dominante de practicare a 
ştiinţelor socio-umane, de relaţionare între oameni (dacă vreţi, între cadre didactice 
şi studenţi, sau între şefi şi subalterni), de predare academică, lectură individuală şi 
dialog, de atitudini faţă de lumea din afara universităţii, de scriitură ştiinţifică, de 
convieţuire interetnică, de comunicare într-un context multilingual, sau pur şi 
simplu de exercitarea individualităţii faţă de presiunea socială de a deveni docili. 

Deoarece proiectul nostru antropologic (constând dintr-o serie de 
propuneri, dar şi din produse vizibile) până la urmă a fost şi a rămas un experiment 
de excepţie netransformat într-o instituţie integrată în peisajul academic local, mă 
mulţumesc să afirm: prin acţiunile celor mai bine de zece ani, care au trecut 
începând cu anul universitar 1996–1997 (perioadă marcată de noi prin organizarea, 
în decembrie 2007, a unei dezbateri despre cui şi la ce îi serveşte antropologia), am 
lăsat câteva amprente semnificative în urma noastră. Ele – chiar dacă unii le 
neglijează din diverse motive – vor fi puncte de reper în orice demers al 
instituţionalizării antropologiei la Universitatea Babeş-Bolyai (şi nu numai). 

Dar dincolo şi dincoace de această convingere, cum spuneam: azi mi se 
pare important că aceste amprente (sub forma unui bagaj profesional şi uman) 
continuă să se dezvolte şi articuleze prin activităţile ulterioare (oriunde s-ar 
desfăşura ele) ale celor care, prin statutul lor formal, au fost studenţii şi cadrele 
didactice ale masteratului de antropologie culturală lansat în anul şcolar 1996/1997, 
sau membrii şi/sau colaboratorii Institutului de Antropologie Culturală înfiinţat în 
1997 (prezentaţi în Anexa 1 a volumului de faţă). Speranţa că oriunde ar fi şi orice 
ar face ei acum, sunt şi fac altfel decât ar fi fost şi făcut fără această experienţă, 
compensează într-un fel pentru mine preţul pe care l-am plătit pentru 
netransformarea proiectelor iniţiate şi coordonate de mine şi colegii mei imediaţi 
(KÖNCZEI Csilla, MAGYARI Nándor, Ovidiu PECICAN) într-o catedră sau altă 
unitate care are puterea de a impune decizii profesionale, administrative şi 
financiare la universitate, printre altele de a organiza specializări şi de a scoate la 
concurs posturi. Fără această capacitate de a distribui şi primi prestigii materiale şi 
simbolice a fost dificil pentru toată lumea să-şi construiască şi menţină sentimentul 
de apartenenţă faţă de un proiect care, oricât de simpatic ar fi fost, nu putea 
contrabalansa lipsa siguranţei locului de muncă şi neputiinţa de planificare a 
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viitorului. Într-un final, paradoxal tocmai în pragul sărbătoririi a mai bine de zece 
ani de existenţă, era responsabilitatea mea să renunţ la noi şi noi planificări. Dacă 
nu din alt motiv, cel puţin pentru a explicita celor apropriaţi că ei/ele trebuie să-şi 
clădească carierele în altă parte şi în alte constelaţii, şi pentru a recunoaşte că – din 
diverse motive ce ţin de limitele mele personale, dar şi de cele ale sistemului – nu 
pot duce la capăt ideile mele/ noastre în contextul actual al regimului academic. 

Dar chiar dacă azi şi aici accentuez semnificaţia amprentelor care lucrează 
din interior şi astfel continuă să aibă o influenţă activă, trebuie să amintesc şi de 
materializarea lor, adică despre producţiile care, dacă vreţi, într-un scenariu mai 
fericit ar fi putut să fie şi ingredientele unei traiectorii instituţionale academice 
mainstream. Printre ele trebuie să amintesc aici de cele 25 de titluri de cărţi de 
autori, traduceri şi volume colective publicate în colecţia „Studii Culturale” a 
Editurii Fundaţiei pentru Studii Europene şi la Editura Fundaţiei Desire; de revista 
„Caietele Tranziţiei”, de jurnalul „Exit”, dar şi de Newsletter-ul Institutului de 
Antropologie Culturală (http://www.euro.ubbcluj.ro/ica/); de cele şase conferinţe 
internaţionale organizate de noi (Women and Men in East European Transition, 
1996; How to Study Cultural Encounters? The Case of Migration, 1997; 
Representing Anthropology and Anthropological Representations of Eastern 
Europe, 2000; Performing Identities. Renegotiating Socio-Cultural Identities in the 
Post-Socialist Eastern Europe, 2003; Teaching and Researching Gender in 
Europe, 2006; Academic Cultures and the Feminist Critique, 2007); de numărul de 
diplome obţinute chiar dacă nu de toţi, dar de majoritatea celor mai mult de 160 de 
studenţi înscrişi la programele de antropologie culturală la nivel de masterat între 
anii universitari 1996/1997 şi 2006/2007; şi nu în ultimul rând de acele proiecte 
continue de dezvoltare instituţională, care – chiar dacă, rămânând iniţiative 
neaprobate la diferite nivele şi de diferiţi factori decizionali, au eşuat în a deveni 
specializare şi/sau catedră – laolaltă demonstrează capacitatea echipei şi a fiecărui 
membru în parte de a concepe ceva inedit şi de a conlucra la elaborarea sa în mod 
susţinut şi în pofida marginalizării lor repetate. 

Să nu uităm că toate aceste realizări au fost produse într-un mediu şi într-o 
perioadă din şi în care antropologia socio-culturală lipsea cu desăvârşire. 
Activitatea noastră s-a desfăşurat într-un fel în etapa eroică şi de pionerat ai anilor 
1990 (oricât de peiorativ ar suna aceste atribute), în care totul trebuia imaginat şi 
construit practic de la punctul zero, incluzând lucruri mai mult sau mai puţin banale 
cum ar fi: elaborarea primelor cursuri; procurarea primelor cărţi; conceperea 
primelor planuri de învăţământ; constituirea reţelelor de colaborare care să fi 
asigurat predarea; generarea interesului faţă de acest domeniu printre studenţi; 
stabilirea primelor contacte cu posibili parteneri din străinătate; scrierea primelor 
studii care să fi inaugurat discursul antropologic la noi în ţară; poziţionarea în 
raport cu vechile şi noile generaţii de folclorişti şi de sociologi; crearea unui cadru 
al dialogului în care studenţii români şi maghiari făceau împreună exerciul 
deconstrucţiei propriilor identităţi etno-naţionale într-un context în care politicile 
identitare impuneau în ambele părţi acceptarea primordialităţii acestora; articularea 
spiritului critic faţă de autoritarisme şi faţă de lucrurile de la sine înţelese, inclusiv faţă 
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de propriile prejudecăţi şi presupoziţii prin care realitatea ni se pare una 
neproblematică şi naturală. 

Şi totuşi: de ce n-a fost să fie? De ce, în pofida acestor realizări, 
propunerile noastre şi desigur echipa care le articula, păreau să nu fi fost în 
momentul şi la locul potrivit de-a lungul unui deceniu? De ce s-au putut constitui 
diferite constelaţii de interese între oameni şi grupuri care altfel nici nu s-ar fi aliat 
între ei, şi care blocau în mod sistematic ceea ce doream să impunem? De ce în loc 
să ne fi dezvoltat şi mai mult pe baza realizărilor noastre (sau în loc să fi fost lăsaţi 
să implementăm măcar una dintre alternativele propuse), în anul 2007 am fost 
descalificaţi cu totul din procesul instituţionalizării antropologiei, în timp ce – din 
nou datorită unor mişcări sistemice – altora li s-au creat oportunităţi conjuncturale 
legitime de a face antropologie?  

Pentru că – dincolo de specificul pe care disciplina o are faţă de alte 
domenii ce se bucură de un prestigiu mai mare şi are tradiţii locale –, ceea ce 
reprezentam noi încorpora ceva ce nu putea fi digerat de sistemul în care încercam 
să ne integrăm? De exemplu: eram împreună români şi maghiari, cadre didactice şi 
studenţi, şi astfel nu ne încadram în liniile existente la universitate şi în mintea 
oamenilor care îşi imaginează multiculturalismul cel mult într-o convieţuire 
paşnică între lumile separate; am plasat începuturile instituţionalizării antropologiei 
la o facultate ce promitea să fie multidisciplinară de la înfiinţarea sa şi se chinuie 
până azi să-şi găsească poziţia adecvată în câmpul dominat de discipline separate; 
aveam normele de bază la diferite facultăţi şi astfel prin colaborarea noastră 
acţionam împotriva curentului de separare tranşantă între facultăţi, ajungând să ne 
întrebăm din când în când dacă mai are vreun sens în acest context faptul că 
suntem angajaţii aceleiaşi universităţi; nu aveam nici un control asupra modului în 
care personaje bine poziţionate în diverse comisii locale şi centrale au plasat 
antropologia sub domeniul sociologiei, mai întâi impunând dubla specializare 
antropologie-sociologie, mai apoi mono-specializarea de antropologie cu 
asigurările necesare că acesta nu va divaga prea mult de la sociologie. 

Oricât de tentantă ar fi explicarea propriilor experienţe prin caracteristicile 
pe care le consider inerente antropologiei (prezentate în primele paragrafe ale 
prezentei reconstituiri), istoria lor a fost marcată de mulţi alţi factori, majoritatea 
mult mai prozaici decât ne-am putea gândi. Căci instituţionalizarea unei discipline 
implică considerente profesionale şi financiare, dar şi reţele sociale ce depăşesc 
capacitatea individului de a le controla; se realizează prin politici de poziţionare ale 
reprezentanţilor ştiinţelor din cadrul şi din afara instituţiei; este marcată de 
competiţia pentru studenţi şi banii per-capita, precum şi imposibilitatea de a 
comunica cu încredere între catedre, facultăţi şi discipline într-un sistem academic 
comercializat, structurat de ideologia meritocraţiei şi marcat de obsesia competiţiei 
cu orice preţ; se limitează de către constelaţiile favorabile sau dimpotrivă de către 
conjuncturile dezavantajoase de ordin economic, social, politic şi mental, printre 
ele şi cele ce ţin de inabilitatea universităţii de a absorbi noile generaţii de oameni 
de ştiinţă pe alte criterii decât cele de adaptare la ierarhiile de putere existente; şi 
acest proces este structurat şi de inegalităţile care continuă să caracterizeze relaţia 
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dintre „Vest” şi „Restul lumii” în materie de oportunitatea de a fi prezent în 
circulaţia ştiinţifică internaţională. Dar ea include şi mecanisme ce ţin de 
sensibilităţi personale şi reacţii emoţionale (inclusiv dorinţe de răzbunare şi 
invidie) înscrise, desigur, într-un câmp de raporturi de putere între cei implicaţi. Şi 
care pot degenera într-un lanţ de hărţuiri şi intimidări îndreptat împotriva unor 
persoane care se trezesc trecuţi pe „lista neagră”, fiind sancţionaţi, precum s-a 
întâmplat în cazul meu, prin blocarea şi/sau desfiinţarea propunerilor şi 
programelor pe care le-au iniţiat. 

În spaţiul nostru academic trebuie să observăm că antropologia socio-
culturală devine un termen prin care se pot acoperi multe înţelesuri, dar şi strategii 
individuale şi instituţionale. Cele din urmă se desfăşoară într-un mediu unde 
deciziile se iau de multe ori în funcţie de interesele celor care se află în poziţiile 
cheie ale ierarhiilor academice şi nu de dragul disciplinei inedite la noi, ci mai 
degrabă de dragul salvării într-un fel a altor discipline, culmea, mai consacrate. 
Câteodată fiind acaparată de sociologie (de exemplu, în contextul formării 
facultăţii de sociologie mai era nevoie de înfiinţarea unei specializări în cadrul 
acesteia pentru a atrage mai mulţi studenţi), altădată de etnologia construită din 
cenuşele folclorismului (care necesita o schimbare, cel puţin de formă, pentru a 
deveni mai atractiv în ochii studenţilor) – din când în când antropologia mai este 
considerată la noi un pericol pentru „identitatea naţională”, iar alteori este împinsă 
în faţă pentru a dovedi occidentalismul proiectelor locale. Nu este aici locul şi 
timpul contestării valenţelor profesionale ale acestor programe (sau ale măsurii în 
care ele s-au detaşat de etnografia tradiţională şi de sociologie) şi prin sesizarea 
acestor tendinţe nici nu doresc să monopolizez disciplina antropologiei (oricum 
foarte vastă). 

Am vrut doar să sugerez că dincolo şi dincoace de consensul flexibil 
asupra a ceea ce este disciplina noastră, ce fel de interese şi tradiţii profesionale 
locale structurează instituţionalizarea ei. Într-o altă ordine de idee ne putem întreba 
retoric: de ce ne-am fi dorit să ne acredităm într-un sistem controlat de personaje 
care în secolul al XXI-lea prescriau printre „standardele specializării antropologie” 
dotarea laboratorului cu antropometrul Martin, compasul mic şi mare, şublerul, 
glisiera sau rigla, Cranioforul Saller etc.; sau prezenţa cursurilor de „etnologie 
(etnografie românească)” şi de „etnogeneză în spaţiul românesc” printre 
disciplinele obligatorii ale planului de învăţământ; sau care introduc printre 
disciplinele fundamentale antropologia economică alături de antropologia 
simbolică, fără a sesiza distincţia dintre cursurile care tratează şcolile antropologice 
(limitându-le la cea din urmă) şi „antropologiile de ramură” (printre care aleator 
apar antropologia urbană, antropologia politică, sau antropologia religiilor). 

Proiectele noastre de instituţionalizare erau fundamentate pe alte idei 
despre antropologie şi rostul ei. În cele ce urmează le voi sintetiza pe scurt aşa cum 
le văd eu în momentul de faţă. Poate înainte de toate trebuie să amintesc aici de 
susţinerea principiilor sale de bază, care – pe de o parte – ne învaţă să interpretăm 
şi/sau explicăm fenomenele investigate în mod comparativ (spre exemplu prin a le 
observa particularismul, dar şi asemănările cu manifestările lor în alte contexte) şi 
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holistic (adică plasându-le în contextul lor mai larg). Iar pe de altă parte 
circumscriu reperele metodologice şi epistemologice ale cercetării: cel ale 
relativismului cultural metodologic (sau al nevoii de a înţelege evenimentele şi 
sensurile lor în contextul în care se produc ele); sau cel al conştientizării riscului de 
a coloniza realitatea prin conceptele noastre, sau de a regăsi ceea ce căutăm datorită 
categoriilor noastre analitice; sau cel al echilibrării între participare şi observare, şi 
al combinării privirii din perspectiva nativilor cu interpretarea contextualizatoare; 
şi nu în ultimul rând cel al imperativului de a îmbina munca de teren cu discursul 
auto-reflexiv. 

Ceea ce mă priveşte, felul în care am definit conţinutul propunerilor 
noastre a fost influenţat şi de convingerea că demersul antropologic azi nu mai 
poate separa cultura, societatea, economia şi politica. El trebuie să interogheze 
dintr-o perspectivă culturală (dar nu culturalistă) şi socială (dar nu sociologizantă) 
modul în care ele se întrepătrund: adică modul în care sensurile culturale sunt 
generate, menţinute şi utilizate în şi prin relaţii sociale, fiind instrumente ale 
(auto)definirii, poziţionării (în sensul de identificare şi delimitare) şi ale menţinerii 
ierarhiilor de putere. Din această perspectivă, cultura nu este doar modul de a fi şi 
de a gândi în lume, ci şi complicele simbolic, dar deloc inocent al ordinii 
dominante: prin ea cei aflaţi la putere exclud alte categorii sociale de la şansa de a 
avea acces la bunuri materiale şi simbolice, şi pe deasupra susţin şi „explică” 
acţiunile lor. Şi nu în ultimul rând, prin antropologie am optat pentru o abordare 
critică a inegalităţilor sociale şi fundamentalismelor culturale, în speţă a modului în 
care – observând mai îndeaproape contextul nostru imediat – naţionalismul, 
rasismul, sexismul şi distribuirea inegală a bunurilor şi serviciilor structurează 
societatea post-comunistă. Dincolo de a fi disciplina care studiază diferenţele 
culturale, consider că la fel de importantă este şi lecţia ei de a privi procesele 
sociale, economice şi politice prin care aceste diferenţe (sau diferenţele care 
contează) se constituie şi se naturalizează pentru a legitima la rândul lor ordinea 
socială care le generează şi prin care, nu în ultimă instanţă, ele sunt transformate în 
inegalităţi. Dar antropologia, în varianta sa aplicativă, urmărea în proiectele noastre 
şi formarea şi practicarea abilităţii de a identifica nevoile şi concepţiile privind 
schimbarea unor stări de fapt inacceptabile de către „nativi”, dar şi a capacităţii de 
a elabora împreună cu ei proiecte de dezvoltare socială. 

Autorii volumului de faţă, în cei mai bine de zece ani lăsaţi în urmă, într-un 
fel sau altul s-au conectat la intenţiile noastre privind instituţionalizarea 
antropologiei. Ei/ele, şi încă mulţi alţii, azi lucrează la universităţi sau în institute 
de cercetare din ţară sau din străinătate, mai mult sau mai puţin în aproprierea 
disciplinei. Alţii, probabil, utilizează în alte meserii cele învăţate din antropologie. 
Dar există cu siguranţă şi persoane care nu se simt bine în hainele sale. Ei nici nu 
au răspuns invitaţiei noastre. Şi cu siguranţă, mulţi alţii au avut alte considerente 
atunci când au rămas la distanţă. Cei care sunt împreună în acest volum, prin 
studiile lor ne introduc în unele cazuri în munca lor legată de masterat, în alte 
cazuri de doctorat sau chiar de producţii mai recente. Scrierile sunt inegale atât din 
punctul de vedere al lungimii, cât şi din punctul de vedere al elaborării lor, dar 
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împreună au capacitatea de a circusmcrie o arie largă de teme (de la cele mai 
tradiţionale, cum ar fi comunitatea maramureşeană, până la cele mai recente, cum 
ar fi biopolitica), ce pot fi abordate din perspective antropologice. 

Din punctul de vedere al limbii, volumul nostru reflectă în mod fidel 
provocările acelei situaţii multilinguale cu care ne confruntăm în viaţa noastră 
cotidiană universitară (şi nu numai). Cui îi scriem? În ce limbă? Pe cine excludem 
din cercul cititorilor din cauza limitelor cunoştinţelor noastre de limbă? Şi de unde 
ne excludem pe noi înşine din aceleaşi motive? Cum (nu) ne citim/ cităm reciproc? 
În general, putem oare depăşi cumva barierele dialogului intercultural înrădăcinate 
în necunoaşterea limbilor (în ale căror proxemitate trăim)? Cel mai mult am fi dorit 
ca scrierile cărţii de faţă să fi fost publicate în trei limbi, pentru a creşte astfel 
numărul cititorilor noştri. Din diverse motive acest lucru nu a fost posibil acum. 
Precum niciodată nu este posibilă grăirea în acelaşi timp în toate limbile. Şi precum 
de multe ori vorbitorii locali de română şi maghiară, mai ales în preajma străinilor, 
discută între ei în engleză, şi în cazul de faţă biografiile, sumarele şi cuprinsul în 
limba engleză oferă cadrul prin care orice cititor în această limbă poate avea o 
privire asupra volumui în ansamblul său. Ceea ce priveşte limba în care studiile 
individuale sunt scrise, ea a fost aleasă de către autori. 

Pe lângă aceste importanţe ale ei, cartea de faţă comportă pentru mine şi un 
alt mesaj, poate mai simbolic, şi anume faptul că autorii ei au recunoscut 
importanţa de a identifica printr-un gest colectiv amprentele colaborării noastre de 
odinioară. Pe această cale doresc să le mulţumesc pentru tenacitatea lor. 
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FOSZTÓ László 

Ritual revitalisation after socialism: Community, personhood, and 
conversion among the Roma in a Transylvanian village  
(The argument of the PhD thesis) 

Religious activities intensified in Romania after the fall of the socialist regime. My 
thesis proposed to investigate the role of religious rituals in maintaining social 
integration, tolerance, and civility in postsocialist Romania. The most apparent 
aspect of religious affiliation in Romania is its association with ethno-national 
divisions. Though this relationship has its historical roots, my main focus was on 
the present role of religious practices in processes of identification and social 
differentiation. I adopted the perspective of the ethnography of communicative 
practices. I view ethno-national and religious categories and the practices 
associated with them as idioms through which individuals understand, express, and 
enact belonging and solidarity. Religious rituals and practices are an important 
though not exclusive resource for creating and maintaining social boundaries and 
images of autonomous social spaces.  

The main field site for my study is a village I pseudonymously refer to as 
Gánás inhabited by Hungarians (two third of the local population) and Roma 
(Gypsies) who form the local minority. I focused on the local Roma group called 
the Romungre (sg. Romungro). This group lives in a rural area and in a nearby city. 
The village is located in Transylvania, a religiously plural and multi-ethnic area: in 
its immediate vicinity there are purely Romanian villages, while the centre of the 
area, Cluj/Kolozsvár, has attracted attention because after the fall of the socialism it 
became the site of strong nationalist sentiments and ethnic tensions between 
Romanians and Hungarians. In the rural settlements local Romanians, Roma, and 
Hungarians are acutely aware of socio-cultural divisions, but peaceful coexistence 
is the norm. I describe and interpret the conditions of this coexistence in the 
context of the postsocialist order. I also address the problem of religious change 
through a discussion and analysis of the recent conversion of local Roma to 
Pentecostalism. While the relationship of villagers to the Orthodox Church is 
briefly discussed, this thesis chiefly aims to contribute to the anthropological 
analysis of the practical religiosity of two versions of Protestantism, Calvinist and 
Pentecostal, in present day Romania. 

The body of the thesis is composed by eight chapters I briefly review these 
restating the main argument and showing how the different sections contribute to 
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the support it. My introduction to the work contains a review of the literature, a 
presentation of the field site (the setting) and the research methods employed. I 
draw upon three main areas of anthropological literature. First, I review the 
literature that has emerged since the 1970s on Eastern Europe as a region and on 
Romania as a part of it. The problems of understanding and theorizing socialist 
society, the ‘transition’, and postsocialist conditions will be addressed through a 
review of the major contributions. Here I reflect on the work carried out by socio-
cultural anthropologists trained in Western institutions, and, to a more limited 
degree, on the literature produced by local scholars in related disciplines. I will 
point to some of the differences between these two bodies of literature. The second 
field I examine is research on the various groups labelled as Roma/Gypsies. I will 
relate this body of literature to the problems introduced in the literature about the 
region. The third part of the literature review is concerned with anthropological 
work on religion, ritual, and religious change (especially ‘conversion’). 
Methodologically my analytical endeavour is focused on the ethnography of 
communicative practices and so I explore the relationship between ritual 
communication and the public sphere. Ultimately, I address the broader theoretical 
context and ongoing debates in other social sciences from the perspective of the 
anthropology of the communicative practices. 

A historical overview of the research area follows. Present-day socio-
cultural divisions in Romania originated in the distinctive development of the 
country’s historical regions that today compose the state. I focus more on the 
history of Transylvania because this is the region in which I conducted my 
research. The religious diversity that is observable in Transylvania today has its 
origins in the Early Modern period. Before the religious Reforms, social divisions 
were severe though not underpinned by religious differences. The peasantry (both 
the Catholic and the Orthodox) was excluded from political representation. The 
conversions triggered by the Reformation brought about a diversification of the 
religious sphere. Nevertheless, conversions more or less followed divisions 
between the earlier status groups, the ‘nations’ or ‘estates’ (Hungarian nobility, the 
privileged Saxons and Szeklers), and religious divisions contributed to the 
maintenance of pre-existing social divisions. The gradual convergence of religious 
and ethno-linguistic groups was catalyzed by books printed in vernacular, rituals 
connected to these texts, and persistent status divisions among social groups. I 
outline briefly the changing relationship of the different churches and the state after 
the modern Romania came into being (1918), during the socialism and in the 
postsocialist period. At the end of this historical overview I summarise the latest 
official data on the ethno-religious structures of minorities in Romania indicating 
the direction of the recent developments. 

The main ethnographic section starts with an analysis of the main life-
cycle rituals among Roma in Gánás. Life-cycle rituals in Gánás are closely 
connected to the local community and are supervised by the local Reformed pastor, 
and these events are also linked with celebrations involving Roma and Hungarians 
alike. Baptism, confirmation, marriage, and burial are the main rituals observed by 
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villagers. Throughout my analysis of the ritual of baptism, confirmation, and burial 
I demonstrate that, although the canonical aspects of these rituals (i.e. the religious 
services) are invariable, the self-referential messages (i.e. how actors represent 
themselves through these rituals) express extant social divisions and recreate 
differences between the segments of the local society. Therefore, the idea and 
practice of ‘local community’ is constructed in a different way during each of these 
rituals. Moreover, different segments of local society may prefer divergent forms 
of ritual expression and thus approach ‘locality’ in distinctive ways. As a general 
argument of this chapter I suggest that while Hungarians (supported by the 
Reformed Church) insist on the symbolic subordination of individuals to the 
community, and while this relation is clearly expressed in rituals controlled by 
Hungarians (e.g. confirmation), Roma have other ways of maintaining their 
community. Among Roma individualism and a more competitive ethos is 
expressed in their rituals as demonstrated in my analysis of baptism. I interpreted 
burials in Gánás as expressions of rural civility. While the denial of a religious 
burial can transform the ritual into a coercive tool in the hands of the local clergy, 
the funeral can also serve as a site of solidarity and tolerance. 

Employing a more ‘microscopic approach’ I present the ethnography of the 
rituals of personhood among the Roma. The chapter develops further my previous 
discussion initiated in the analysis of the baptism about the importance of the ideas 
about moral personhood in creating and maintaining community among the Roma. 
Here through an analysis of a life-crisis ritual (the oath) I discuss how moral 
personhood is maintained and transformed in the Roma community. The 
performance of moral personhood is intimately connected with religious ideas and 
practices. Swearing an oath is considered a rather dangerous gesture, not only for 
the single person involved, but also to his or her family members. Nonetheless, 
oath taking remains a widespread practice. Drawing on a social anthropological 
view of the nature of language I considered the oath as a particular utterance with a 
strong connection to and impact on the immediate and broader social world of the 
speaker, as oaths make strong claims about certain past actions or create future 
obligations. I formulate a working hypothesis about the possibility of viewing oath 
taking practices and religious conversion in a common comparative frame. In this 
chapter I developed an analysis of oath-taking, looking at its linguistic structure, 
social organization, and the religious imaginary surrounding it. Most problems 
usually „cured” by oaths emerge from family conflicts and their impact is focused 
on the closest family bounds. In this sense, oaths protect the oath-taker from social 
alienation. The practice involves an emphasis on personal connections and the 
value of trust and solidarity inside the local community at a time when these virtues 
are increasingly scarce in the broader society. 

In the context of new religious phenomena I follow up my previous 
discussion of rituals of personhood; I am concerned with the maintenance and 
transformation of the moral self among Roma in through religious conversion. 
Religious conversion results in a new form of (‘born-again’) personhood. I start 
with a case study of a convert and his narrative about his encounter with God. I 
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seek to demonstrate the role of narration in the performative transformation of 
personhood. I analyse the limitations of such transformative attempts through another 
case study. The third section is an analysis of a debate about a biblical passage and 
explores social constraints on conversion attempts through a consideration of the 
problem of social rejection of transformative narrations (together with the denial of 
the feasibility of a born-again personhood). The fourth section is concerned with the 
‘tangible signs’ of actions or attitudes, which are not primarily communicative or 
are communicated indirectly. The fifth section focuses on emerging spiritual 
kinship-ties, practices, and ideals. My conclusions point to the importance of the 
changing social orientation of the converted self. The social life of a convert 
depends on communal recognition of the sincerity of the conversion. Pentecostal 
Assemblies provide a space for expression of emotions and verbal utterances that 
are repudiated by outsiders. Boundary-maintenance of these groups is realized by a 
small number of ascetic elements present in the Pentecostalism (i.e., non-smoking 
and anti-alcoholism) and to a certain degree in tangible representations of religious 
elitism. Apparently these groups rely more on the micro-dynamics of the local 
societies in which they are embedded than on any form of centralized structure. 
Loose connections to broader networks and occasional visits by and reassurances 
from outside figures allow local assemblies to persist as global entities. 

Through the study of ritual revitalisation one can analyse the emergent 
structures of the public sphere. Doing this I address the post-socialist 
transformations of rituals in the regional and local public sphere of Romania. I am 
concerned with the revitalisation of existing rituals and the invention of new 
celebrations. I develop an analysis of transformations observable in the local public 
sphere; analysing Pentecostal missionary rituals and a recently emerged local 
celebration the Village Days. My primary argument is that, while an intensification 
and diversification of ritual practices can be observed since the fall of the socialist 
regime, not all local groups are equally affected by this revitalisation. In line with 
analysis developed in the previous chapters, I argue that Roma are more receptive 
to rituals focusing on personhood, while ethnic Hungarians tend to be more 
involved in revitalisation, focusing on village traditions and folklore celebration 
symbolically connected to their broader ethno-national community. Religion plays 
important role in revitalisation rituals in both cases. The impacts of these divergent 
forms of revitalization on collective identity are opposite, though not necessarily in 
conflict. Those revitalizations that canonize features of the local social order 
arguably contribute to a consolidation and reinforcement of particularistic 
identifications. The case of Village Days demonstrates that these identities are not 
encapsulated in the ‘village traditions’ they mobilise, but are rather connected to 
broader collective ideals and ideologies, most notably, to the Nation. On the other 
hand, ‘rituals of the Spirit and of the open heart’ such as those found in Pentecostal 
revivals appeal to people for whom direct access to ritual empowerment and a 
symbolic bracketing of the social order can produce and reinforce a universalistic 
orientation of the self. Universalistic symbolism promises a radical reversal of 
status hierarchies and immediate access to resources and social mobility. 
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I turn than to analyse the broader transformations of the postsocialist 
public sphere presenting a media case study. I focus on media representation of two 
events that unfolded in the autumn of 2003 and both of them involved religious 
rituals and were excessively covered by the national and international media. The 
two events are the coronation of a Romanian Roma leader as ‘International King of 
the Gypsies of the World’ in the Curtea de Argeş Monastery, and the wedding of 
the daughter of another Roma leader, Florin Cioabă. I argue that media content 
analysis can reveal something about transformations of the postsocialist public 
sphere in Romania, and the place of the ‘Gypsies’ therein. Therefore, this chapter 
broadens the context of the analysis offered in previous chapters. I seek to 
demonstrate that recent changes in ritual communication are not unique to the 
particular village in which I conducted my fieldwork and that post-socialist 
increases in exclusionary tendencies in the public sphere should not be treated as 
an isolated phenomenon limited to a small number of localities. Processes 
observable at the local level are connected to national-level changes of the 
postsocialist public sphere. I suggest that the mass media fosters exclusion, and that 
this is not only characteristic of the Romanian public sphere. The emerging 
European public sphere has its own exclusionary tendencies. Nevertheless, there 
can be no better solution to problems of social exclusion than open debate and 
increased communication. 

To summarise my conclusions: I argue that postsocialist religious and 
cultural revitalisation has distinctive features in different communities; some 
groups are more receptive to revitalising communitarian rituals and ‘traditions’, 
while for others, revitalisation seems to be more effective when it is individually 
focused. In both cases religious practices play important role. My case 
demonstrates that segments of a single local community can opt for divergent 
forms of religious revival: at the one hand, the social stratum with relatively high 
status, with communitarian traditions, and in control of more resources, prefers 
rituals which are focused on the ethnic community. In these rituals external 
relations are involved in order to (both ideologically and materially) support a 
homogeneous appearance of the local community. On the other hand, Pentecostal 
conversion, a ritual focused on the individual, is likely to be linked to social 
positions regarded as lower in terms of status. Conversion promises to change this 
status position by transforming the moral personhood of the convert without 
requiring additional material resources. Conversion can be sanctioned by ruptures 
in local social relations, while simultaneously reinforcing translocal relations and 
involving external resources. Religion and ritual provide major resources for 
individuals and communities seeking to publicly assert themselves in postsocialist 
Romania. A need for public affirmation seems to be acute among members of 
minority groups, though the forms of ritual they adopt may differ. The postsocialist 
public sphere accommodates a variety of new rituals, which are increasingly 
influenced by translocal and global forces. 
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KALAMÁR Gáspár Gábor 

Despre „trasul cu cai” în comunitatea de romi  
din cartierul Őrkő 

Următorul fragment constituie o parte din raportul realizat în urma cercetării 
calitative de teren în cartierul Őrkő, situat în localitatea Sfântu Gheorghe din 
judeţul Covasna, locuit majoritar de romi. Cercetarea s-a derulat între 26 iunie şi 18 
iulie 2007 în cadrul proiectului PHARE „Consolidarea capacităţii instituţionale şi 
dezvoltare de parteneriate pentru îmbunătăţirea percepţiei şi condiţiilor romilor”. 
 
„Trasul cu cai” 
Comunitatea Romă din Őrkő este una netradiţională, atât sub aspectul limbii, în 
sensul că membrii comunităţii nu sunt vorbitori ai limbii romani1, cât şi în sensul 
păstrării unei vestimentaţii tradiţionale. Comunitatea este formată din romi de 
vatră, care nu mai practică meserii tradiţionale. Printre obiceiurile cele mai 
reprezentative şi în ultima vreme foarte mediatizate2 se numără „trasul cu cai”. 
Deja la începutul cercetării, pe data de 27 iunie, am avut norocul sau nenorocul să 
fiu martorul şi participantul pasiv a acestor practici. În continuare voi încerca să 
reconstitui şi să interpretez cele întâmplate. 
 

Pe data mai sus menţionată, după-amiază mă aflam în casa informatorului 
principal, D. József la care am înregistrat un interviu. Deja pe durata interviului3 se 
auzeau strigătele localnicilor de pe stradă, la care D. József a adăugat că precis „se 
încearcă caii”. Interviul a mai fost întrerupt şi de nepotul informatorului, D. Szilárd 
care a cerut de la mine aparatul foto digital pentru a face poze4 cu prietenii lui, 
acest fapt fiind important ulterior în şirul evenimentelor. După terminarea 
interviului, pentru un scurt timp m-am dus pe stradă ca să mă informez despre 
situaţia de acolo, însă deoarece „trasul cu cai” a avut loc în faţa casei, m-am 
reîntors în curte şi de acolo am privit evenimentele. La sfatul rudelor D. József nu 
am făcut fotografii5. 

                                                 
1 Limba maghiară este vorbită ca şi limba maternă. 
2 Pe lângă „răpirea miresei“. 
3 Vezi: 06.27.2007_0_D.J.mp3. 
4 Vezi fotografii: 06.27.2007_Fotografii_facute_de_D. Sz./. 
5 Între timp am primit înapoi aparatul foto de la D. Szilárd. 
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Problemele au apărut următoarea zi, pe data de 28 iunie, după ora 20:00, 
deoarece la ştirile ProTV de la ora 19.00 au apărut într-un reportaj materiale 
video6 făcute cu cameră ascunsă despre evenimentele de seara trecută într-un 
context abuziv. Pentru că eu am fost singurul ne-rom pe data de 27 iunie până 
târziu în cartierul Őrkő, aproape de evenimentele petrecute şi pe deasupra aveam şi 
un aparat foto, am fost învinuit împreună cu D. Szilárd7 că noi am filmat 
evenimentele şi am trimis la ProTv. Un factor nefavorabil era şi temporizarea 
faptelor care s-au întâmplat chiar în primele zile ale cercetării, ceea ce evident 
însemna că puţini oameni mă cunoşteau, la care se mai adaugă şi faptul că 
majoritatea persoanelor au aflat indirect de ştirile ProTv, de la cei puţini care la 
rândul lor au interpretat reportajul într-un mod exagerat. Seara aceea am fost de 
mai multe ori ameninţat şi implicat în discuţii vehemente8, la care nu pot să nu 
remarc încrederea şi protecţia pe care membrii familiei lui D. József au arătat-o faţă 
de mine în acele momente şi pe tot parcursul cercetării. Seara aceea am decis să nu 
părăsesc cartierul, pentru a demonstra nevinovăţia mea. Am stat de vorbă cu 
membrii familiei D. până târziu şi am fost însoţit de fiul lui D. József când am plecat. 
 Situaţia s-a agravat însă zilele următoare, când pe data de 29 iunie un 
medic veterinar, însoţit de poliţişti, a sosit în cartier ca să găsească calul mort, 
deoarece pe baza materialului video presupuneau că animalul care a leşinat a şi 
murit, dar nu l-au găsit. Conform localnicilor, calul a supravieţuit. Pe aceeaşi dată, 
Poliţia Municipală Sf. Gheorghe a trimis o listă cu patru nume care erau aşteptaţi să 
se prezinte pe data de 1 august la poliţie, din cauza evenimentelor petrecute pe data 
de 27 iunie.9 În urma acesteia, câţiva tineri înfuriaţi l-au fugărit pe D. Szilárd şi l-au 
bătut. Tânărul a fost salvat de vecinii, care abia au reuşit să-l scoată din mâinile 
oamenilor furioşi. D. József a depus plângere la poliţie şi agresorii au fost amendaţi 
următoarea zi.10 Am vizitat cartierul pe data de 30 iunie şi după aceea ţinând cont 

                                                 
6 Fragmente de video din reportajul original: http://www.protv.ro/stiri/stop-torturarii-animalelor/ 
autoritatile-romane-incapabile-sa-opreasca-violentele-asupra-animalelor.html (2007.09.09.). 
7 După cum am mai amintit, D. Szilárd a făcut fotografii pe data de 27.06.2007. 
8 În timpul căruia am fost blestemat cu expresia „să dispari ca Melinda!” (Vesszél el mint Melinda!). 
Ulterior mi-au povestit localnicii şi profesorii întâmplarea care stă la baza acestui blestem. În urmă cu 
câţiva ani a fost furată o fetiţă de 12 ani pe numele Melinda din gara Sfântu Gheorghe. Părinţii ei, 
împreună cu membrii comunităţii au căutat-o peste tot, au pus anunţuri în ziare, au cerut ajutorul 
poliţiei, au pornit urmărire generală, dar Melinda nu se găsea nicăieri. Melinda a ajuns acasă pe o cale 
aventuroasă. La aproximativ doi ani după răpirea ei, unul dintre membrii comunităţii din Őrkő, care 
lucra în străinătate, venind acasă, a poposit la Cluj-Napoca şi din întâmplare a văzut-o pe Melinda 
cerşind. I-au fost tăiate degetele de la picioare şi mâini, ca oamenilor să le fie milă de ea şi să-i dea 
bani. Când a ajuns acasă, persoana respectivă le-a povestit celorlalţi. S-au strâns din comunitate 
oameni pentru două microbuze, s-au dus la Cluj-Napoca, i-au bătut pe răpitori şi au adus fata acasă. 
De atunci Melinda n-a mai mers la şcoală, profesorii au încercat să se ocupe de ea, dar fără vreun 
rezultat. A trebuit să stea mult timp în spital, iar bătrânii din comunitate îmi povesteau că încă 
dinaintea furtului ei, fetiţa avea probleme cu nervii. Nu se ştie ce s-a întâmplat exact cu ea în Cluj-
Napoca, dar se presupune că a fost chinuită, bătută şi violată. După această întâmplare există un 
blestem în cartierul Őrkő, pe care o ştie fiecare membru acestei comunităţi: „Să dispari ca Melinda!”. 
9 Raportat de G. Ferenc (10.07.2007), implicat în evenimente şi amendat ulterior. 
10 Raportat de A. T., D. Szilárd şi D. József (30.06.2007). 
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de sfatul mai multor localnici, pentru câteva zile nu m-am deplasat pe teren. După 
cum am aflat ulterior, cei patru suspecţi interogaţi de poliţie pe data de 1 august au 
fost amendaţi cu 3–4 milioane de lei.11 Spiritele s-au calmat abia după câteva zile, 
după care am reînceput12 cercetarea. 
 Trebuie subliniat faptul ca reportajul apărut despre comunitatea din Őrkő 
este un bun exemplu, cum mass-media întreţine şi reproduce prejudecăţile negative 
faţă de un grup de oameni, favorizând politici de excludere şi modelând relaţii 
interetnice. Consider important de amintit că în ultimele zile a şederii mele în 
comunitate, localnicii13 au cerut ajutorul meu în dorinţa de a face un film despre ei, 
pentru a schimba imaginea negativă creată de mass-media. 

Descrierea obiceiului 

Înainte de a începe detalierea acestor manifestări trebuie accentuat faptul că 
obiceiul „tragerii cu cai” nu este unul specific romilor, ci practicat şi în rândul 
românilor şi al maghiarilor. Conform amintirilor unui localnic, D. Dániel, „trasul 
cu cai” se practica de locuitorii maghiari deja la începutul sec. XX, când pe o parte 
a cartierului Őrkő se mai organizau oboare de vită. În ziua de astăzi este 
caracteristic şi des întâlnit la târgurile de cai, unde negustorii astfel accentuează 
avantajele animalelor. 

După situaţia materială a locuitorilor, comunitatea Romă din Őrkő, este 
compusă din două categorii principale: zona numită „Groapa”14, situată pe partea 
nord-vestică a cartierului, locuit de cei mai puţin avuţi15 şi restul comunităţii, fiind 
mai mult sau mai puţin înstăriţi. „Trasul cu cai” este practicat în mare măsură de 
cei din zona „Groapa”, de obicei în spaţiul celor mai bogaţi. 

Localnicii implicaţi într-un număr redus în acest nărav pun diferite obiecte 
de o greutate semnificativă după cai, pe care animalele trebuie să le tragă. De cele 
mai multe ori leagă bolovane16 sau un buştean după ei17, ori îi leagă de un cauciuc 
de tractor cu diferite obiecte de metal18. „Am văzut şi oameni care în timp ce calul 
se chinuia se aşezau ori pe el ori pe aceste obiecte ca să crească greutatea şi 
dificultatea.”19 Pentru motivarea animalelor de obicei le lovesc cu diferite unelte şi 
între timp strigă cu voce mare. „Câteodată bat calul, până când calul leşină, 
încearcă să se ridice, atunci îl bat şi mai tare, bietul animal, nici nu ştie de ce îl 

                                                 
11 Sumă care reprezintă în cel mai bun caz venitul aproximativ pe o lună a unei familii compuse din 4 
persoane. 
12 Pe data de 4 iulie 2007. 
13 Printre ei şi cei amendaţi. 
14 Gödör. 
15 Majoritatea caselor din zona „groapa” sunt construite pe terase din gunoi, fie din cărămidă, fie sunt 
improvizate din resturi de materiale de construcţii recuperate de la groapa de gunoi. 
16 Datorită carierei de piatră, care e situată în apropierea cartierului. 
17 „Leagă un buştean mare, sau un bolovan, câteodată îl leagă de o poznă electrică, să-o scoată din 
loc”. Raportat de N. Gábor. 
18 Pe care încă nu le-au predat la centrele de colectare. 
19 Raportat de N. Gábor. 
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lovesc.”20 Cu cât mai mulţi spectatori sunt, cu atât mai crud se comportă 
proprietarul animalelor cu caii. Manifestarea începe de obicei seara şi se termină în 
câteva ore. Nimic nu este organizat după anumite reguli prestabilite, alegerea cailor 
este o alegere de moment. La început doar câţiva oameni sunt pe stradă cu câţiva 
cai şi unul dintre ei începe să lovească uşor caii pentru ca acestea să facă diferite 
producţii. Cu timpul se adună multă lume la „spectacol”, însă participanţii activi 
rămân maxim 5 persoane, întotdeauna bărbaţi. Femeile nu sunt excluse din această 
activitate însă participă într-un număr redus.21 Participanţii prin „spectacolul” oferit 
dovedesc bărbăţia şi puterea personală. Scopul simplificat a acestei evenimente 
este să rămână o brazdă cât mai adâncă pe drum22, iar proprietarul cailor să arate 
forţa animalului care o deţine. 

Interpretări 

În comunitatea Őrkő majoritatea oamenilor consideră imoral „trasul cu cai”, însă 
unii oferă explicaţii clare, pe care voi încerca să detaliez mai jos. Trebuie 
menţionat şi faptul că localnicii sunt bine informaţi legat de protecţia animalelor. 
La un moment dat au fost amintite şi exemple văzute la televizor23: „Am văzut pe 
Discovery sau pe Animal Planet că o femeie ţinea trei cai, dar nu le dădea mâncare, 
atunci i-au luat caii şi au pedepsit-o.”24 Argumentele pro şi contra se împart după 
felul în care este abordat acest fenomen. Unii simt milă pentru animale şi consideră 
acest obicei ca o simplă tortură, însă protestul lor este una pasivă, nu sunt în stare 
sau nu vor desfiinţarea acesteia. Atitudinea altora este caracterizată de indiferenţă 
iar alţii consideră ca o formă de distracţie şi le face plăcere vizionarea acestui 
„spectacolul” crud. Această interpretare e susţinută şi de afirmaţiile de genul: „dacă 
calul ar fi în stare să danseze, proprietarul acestuia ar putea câştiga miliarde”, 
„există chiar un bătrân al cărui cal ştie să danseze... dacă îl provoacă puţin”, 
„câteodată îi mai dau şi alcool să bea, atunci calul înnebuneşte, şi ciudat că le place 
la lume”. 
 

Mai multe persoane25 au declarat că această manifestare are rădăcinile în 
modul în care geambaşii vând caii. 
 
Árpi: „Orice ţi-ai cumpăra, te uiţi ce cumperi, nu-i aşa, fie chiar un porcuşor. Când 
vrei să-ţi cumperi o maşină, te urci în maşină, ca să vezi, te lasă să încerci, să vezi 
cum merge. Chiar dacă se strică maşina, trebuie să încerci să vezi ce vrei să-ţi 
cumperi, doar hainele de la Caritas sunt împachetate în saci sigilaţi, ca să nu vezi 
ce primeşti. Exact aşa se întâmplă cu caii, care vrea să-şi vândă calul, trebuie să 

                                                 
20 Raportat de N. Gábor. 
21 Majoritatea lor nu este de acord cu ceea ce se întâmplă. 
22 Sunt favorizate din acest motiv secţiunile de drum parţial cu pietriş sau fără. 
23 Majoritatea localnicilor au televizor şi abonament de la compania Digi TV. 
24 Vezi jurnalul de teren: 05.07.2007_Jurnal. 
25 Vezi: 07.14.2007_nenea_A.mp3, 07.15.2007_D.D.mp3. 
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arate cumpărătorului cât de bun este calul, aşa-i Gábor? Nu se poate cumpăra mâţă 
în sac.”26 
 
N. Gábor: „Câteodată (caii) trebuie dresaţi ca şi copii, dacă nu fac ce trebuie, dacă 
îţi cumperi calul doar să călăreşti, atunci îl pui la încercare, dacă nu-ţi convine nu 
ţi-l iei. Dacă îţi cumperi să tragă greutăţi, atunci trebuie dresat, iar vânzătorul 
trebuie să facă orice să fie calul bun de vândut, dacă trebuie îl şi bate”27. 
 

După opinia lui N. Gábor, cauzele principale ale acestor jocuri sunt însă 
sărăcia mare şi o „nervozitate amestecată cu un pic de alcool”, rezultat direct al 
condiţiilor de viaţă. „Trasul cu caii” poate fi văzut ca un regres social, deoarece 
sunt implicate un şir de elemente care sunt criticate şi considerate anacronice de 
culturile moderne, acestea fiind violenţa, haosul sau brutalitatea. Faptul că în trecut 
au fost cazuri când caii au murit în urma acestor jocuri, iar proprietarii acestora au 
dobândit respect în comunitatea Őrkő, arată că această manifestare poate să 
reprezinte mai mult decât un mod de a se distra. Prin această interpretare ajungem 
la asocierea acestei activităţi cu cele similare de acesta, conştientizate în mod 
interesant chiar de membrii comunităţii: „Trasul cu caii este ca şi cursa de cai sau 
bătălia de cocoşi”28. Deşi în multe aspecte se aseamănă „trasul cu caii” din judeţul 
Covasna cu luptele de cocoşi din Bali29, concluziile acestei comparaţii nu constituie 
obiectivele studiului de faţă. Cert este că această manifestare este printre altele 
spaţiul rivalităţii de statut, care poate să aibă ca scop legitimizarea unui statut 
ierarhic în comunitate. 

                                                 
26 Vezi jurnal de teren: 07.12.2007_Jurnal. 
27 Vezi Jurnal de teren: 07.13.2007_Jurnal. 
28 Raportat de D. Albert. 
29 Vezi: Clifford Geertz (2001), „Lupta de cocoşi în Bali ca joc”, in J. C. Alexander, S. Seidman 
(coord.), Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, Institutul European, pp. 106–114. 
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TOMA Stefánia 

Poverty and Survival Strategies among the Roma / Gypsy Population 
in Central and Eastern Europe1 

Introduction 

The general situation of the Roma / Gypsy after 1989 represents a central issue of 
the political discourses, of the public debates and of course of the social sciences. 
This growing interest in the living condition of the Roma population was aroused 
by the negative consequences of the economic changes. In the context of general 
decreasing of the living standards it was necessary to pay more attention to the 
most marginalized and deprived groups of the society. The structural change of the 
economic life obviously affected the life of the Roma minority in Romania.2 The 
numerous measures taken by governments or civil society in order to improve or at 
least to prevent the further decreasing of living standards hardly can be categorized 
as entirely successful. The integration of further states in the European Union set 
up new challenges for the authorities. The need for paying attention to this issue 
was emphasized in June 2003 in Hungary when nine prime ministers made a 
political commitment to close the gap in welfare and living conditions between the 
Roma and the non-Roma and to break the cycle of poverty and exclusion.3 
 The present article aims at presenting shortly the results and preliminary 
conclusions of a research undertaken in an ethnically mixed locality in the North-
Western region of Romania.4 The research questions were focused mainly on 
interethnic relations and on socio-economic topics. 
 

                                                 
1 A previous version of this article was published in “Interculturalism and Discrimanation in 
Romania. Policies, Practices, Identities and Representations”, eds. Francois Ruegg, Rudolf Poledna, 
Calin Rus, LIT Verlag, Berlin 2006 with the title “Ethnic Relations and Poverty in a Multi-ethnic 
Community in Romania” (p. 155–172). 
2 Revenga, Ringold, Tracy (2002): Poverty and Roma in Central and Eastern Europe: a View from the 
World Bank, in Extreme Poverty, special issue of Roma Rights, ERRC, nr. 1, 2002, p. 31. 
3 The Decade of Roma Inclusion grew out of the conference “Roma in an Expanding Europe: 
Challenges for the Future” hosted by the Government of Hungary in June 2003. The Decade of Roma 
Inclusion will run from 2005 to 2015. 
4 I am especially grateful to the financial and moral support of the VisegradFund during 2005–2006 
(Grant S-019-2005) and for the kind support of the Sociology Doctoral School of Corvinus University 
Budapest, Hungary. 
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The Situation of the Roma Population in Romania 

Before 1989 full employment – and the excess of demand for unskilled labour 
together with ideologically motivated assimilationist policies – substantially 
reduced poverty among the Roma population. The Roma could offer this unskilled 
labour, though they were hired usually at the bottom of the hierarchy. But they 
were to be found in that branch of the economy that was privileged by the socialist 
economy (industry, construction, mining and less agriculture). Besides being 
employed in the industry, they were often employed by the state for street cleaning, 
gardening, agriculture and entertainment. They received social insurance, monthly 
salary and enjoyed all the social advantages of being a state employee. 

When these sectors collapsed, they suddenly found themselves at the 
bottom of the least preferred sector, thus in sudden unemployment and poverty. 

During communism state policies attempted to suppress ethnic and cultural 
differences. Although Roma had access to social services, they continued to be 
limited in their choice of profession first of all because of their generally low level 
of education. Although there are many indications that poverty was a problem 
among Roma in Romania even under socialism, the end of state socialist regime 
marked the beginning of the Roma population’s slide into extreme poverty.5 

The transition affected their economic and social conditions more severely 
than it had affected other segments of the population. The collapse of the state-
owned industrial and agricultural enterprises has resulted in mass unemployment 
among Roma.6 

Recent World Bank country studies on poverty for Hungary, Bulgaria, 
Romania and Slovakia show that Roma are poorer than other population groups, 
and are more likely to fall into poverty and remain poor. 7 

The widespread unemployment has drastically reduced the incomes of 
Roma families, who are now forced to earn what they can through casual and part-
time employment. The unsure character of these works forced the Roma families to 
develop new and strengthened traditional strategies to allow them to survive under 
difficult living conditions. These strategies include turning back to – or learning 
again – their traditional occupations, remittances, informal credit at stores (“the 
List”), small trade, casual work, begging, economic assistance and seasonal work 

                                                 
5 Emigh and Szelényi, 2000, Ferge, Sik, Péter and Albert, 1996; Kornai, 1996. 
6 It has to be mentioned that we have to differentiate between different groups of Roma ethnics. 
Different Roma groups have responded differently to similar conditions. Gail Kligman: “A “másság” 
társadalmi felépitése: a „roma” azonositása a posztszocialista közösségekben”, In: Szociológiai 
Szemle 2001/4, p. 66–84; on Albania: Hermine de Soto; Ilir Gedeshi: „Dimensions of Romani Poverty 
in Albania”, in Roma Rights, ERRC, Nr. 1/2002, p. 22–30. 
7 See: Tesliuc, Cornelia Mihaela, Pop Lucian, Tesliuc, Emil Daniel: Sărăcia şi sistemul de protecţie 
socială, Bucureşti, Polirom (2001), and about theories of new-poorer: Emigh-Szelényi (2001); Spéder 
Zsolt: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Budapest, Századvég Kiadó (2002). 
According to these studies ethnicity is just one factor that contributes to the accumulation of 
deprivations. Other factors might be: living in rural areas, first-generation urban population, the 
population of mono-industrial towns, unemployed persons, children and so on.  
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abroad or in other regions of the country. In such conditions it is understandable 
that the Roma tried to find niches in the secondary economy. Though the efforts of 
the Roma to find additional resources for survival in the secondary economy are 
not peculiar for a single group, their presence in this segment of the economy was a 
convenient circumstance to enforce the already existing stereotypes of the Gadjo 
about the Roma. The emphasis is placed not on their presence in the secondary 
economy but on their absence in wage-work, as wage-work is important not only in 
securing a decent, secure life for a family, but this represents the framework for 
models of everyday behaviour and interactions.8 Another, often circulated view of 
Roma in the post-socialist part of Europe is that the unemployed members of the 
Roma minority are welfare dependent abusers of the public-good. But, the analysis 
of pre- and post-transfers poverty in Romania reveals that between 1995–2002 the 
Roma did not benefit from more substantial social transfers than the non-Roma. 
Moreover, inequalities between the Roma and non-Roma households sharpened 
even more after social transfers. The law on the Minimum Income Guarantee and 
other means-tested transfers fail to offer enough financial resources to empower 
individuals to fight multiple deprivations.9 In the case of severely deprived Roma, 
access to courses of vocational qualification and other public services is restricted 
by problems of day-to-day subsistence.10 

The Roma in Nuşfalău 

Nuşfalău is situated in the North-Western region of Romania. From an ethnic point 
of view Nuşfalău is a mixed locality. According to the 2002 Census, there are 
about 4174 Hungarians, 650 Gypsies, 647 Romanians, 36 Slovaks, 4 Germans. The 
650 Roma represent 11.78% of the total population of the village. 

The Roma / Gypsies of Nuşfalău live at the margins of the locality in three 
more or less compact neighbourhoods. Brazilia neighbourhood is the largest, 
comprising about 75 buildings, where 134 families live (aprox. 325 persons). The 
Brazilia neighbourhood was established in the 30’s. It is segregated from the rest of 
the village, on the other side of the river, which split the locality in two. The 
interviews revealed that the local authorities had decided to move the Roma 
neighbourhood to a certain distance from the village. Gradually, the neighbourhood 
was surrounded by the houses of the newcomer Hungarians and Romanians, but 
there is still a clear delimitation between the Roma's community and the others'. 

                                                 
8 William Julius Wilson: When Work Disappears: The World of the New Urban Poor. New York, 
Knopf, 1996, p. 73. 
9 Detailed analysis of social transfers for Roma: Cristina Rat: Research Report on Social Transfers 
and Capability – Building for the Roma (2006), “Community Force” project, CJD – Eutin, CCRIT. 
10 Detailed analysis of access of Roma to education see: Stefania Toma (2005): Research Report: 
Educational Measures for the Roma Minority in Romania. The Effectiveness of Integrated and 
Segregated Education. Case study: The case of Nusfalau, Salaj County This research was supported 
by a grant from the CERGE-EI Foundation under a program of the Global Development Network. 
Additional funds for grantees in the Balkan countries have been provided by the Austrian 
Government through WIIW, Vienna. 
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The second neighbourhood is called Bakos. Bakos is a mixed 
neighbourhood from ethnic point of view. Hungarian and Romanian poor as well 
live there. The last and smallest community includes apx. 26 persons. They live on 
the Tóni telep near the locality's railway station, but very far from the center of the 
village and from the other Roma communities. 

In the past Nuşfalău used to be an important trade center of the region, thus 
became attractive not only for the Hungarians or Romanians, but also for the 
Roma. In 1950 the basis of Agricultural Cooperative was set up. All the properties 
of the local baron (Banffy) were nationalised. The process of collectivisation lasted 
more than 10 years, until 1962. During this period other private properties were 
nationalised: the Darvas industry, the brick-industry, and so on. Due to the rural 
development strategy of the new regime, on the former properties of the local 
baron were constructed new houses for the new residents of the locality. This was 
the occasion for some Roma families to move out from Brazilia. These years we 
can observe a strong migratory tendency from Nuşfalău to the new industrial towns 
in the region: Oradea, Zalau, Timisoara. This tendency was lower in the 60’s and 
the beginning of 70’s, when we can observe a (inverse) tendency due to the new 
administrative changes in the region. Nuşfalău became a commune, and the 
population of the attached villages tended to migrate to Nuşfalău in hope of finding 
better living conditions. After that, in late 70’s and 80’s the migratory tendencies 
became again more accentuated, in this case to foreign countries, in the first place 
in Hungary and USA. From the beginning of 80’s the communist regime’s politics 
became more severe: the social, politic and economic control became more 
rigorous, the industrialisation and urbanising process accentuated, thus it began a 
strong rural-urban migratory process. 

This process led to a deficiency of labor-market in the locality. The 
deficiency was equilibrated by the integration of cheap Roma labor-force in the 
agricultural work. Parallel, the Roma themselves participated in this migratory 
process. Some of them were looking for brick orders in different regions of 
Romania. Others worked in industry and constructions in the region, or they 
participated in seasonal agricultural works in other regions of the country. Several 
months in the year, they were assured accommodation and meal, thus they had the 
possibility to stock money for the winter. This amount of money was enough just 
for the strict necessities of the households. To complete their income the Roma of 
Nuşfalău had to look for other sources of income in the locality. These practices 
were transmitted from generation to generation, as the Roma children also 
participated in it. Due to their low educational level and the lack of proper 
qualification, they never had the possibility to find ways out from this precarious 
situation in order to improve their living conditions. 

The above presented are characteristic for the majority of Roma from 
Brazilia community. 

The Roma community of Bakos shows different characteristics. The spatial 
segregation of the Bakos community is not as accentuated as that of Brazilia, which 
is separated strictly from the rest of the village. Bakos, although it is also situated 
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at the margin of the village, it is near the main national road, it is more visible. 
More than that, Bakos is more a mixed neighborhood, as the Roma families live in 
near vicinity with Hungarians and Romanians, who are also poor. This vicinity of 
Roma with other ethnic groups has influenced in a way their way of life. Even if 
they are poor, poorer than their Hungarian and Romanian neighbors, we can 
observe major differences between the Brazilia and Bakos community. Their 
houses are bigger, they have gardens near their houses for growing vegetables, and 
sometimes they planted flowers in front of their houses. This is not characteristic 
for the Brazilia settlement. 

This difference was characteristic in the socialist period also. Due to the 
higher level of education and their more positive image among the non-Roma, the 
Roma of Bakos had more stabile jobs in the industry. Those who were working in 
the Cooperative received land, perhaps the most unproductive, but this helped them 
enough to produce their daily necessities. As a result of this relative stability that 
the Roma from Bakos showed, their image became more positive in the narratives 
of the Hungarians than that of the Brazilians, and this difference still exists. 

The period of transition in Nuşfalău 

The beginning of the transition period in Nuşfalău is strongly connected with the 
abolition of Agricultural Cooperatives, the CAP’s. The CAP represented the main 
source of income for the poorest of the village. On one hand it assured a relatively 
regular, but low income. On the other hand, as the land was the “nobody’s land”, 
stealing did not represent a moral problem. 
 
 “… from here, from there, from everywhere they (the Roma) stole 
something. For them it was obvious that the Cooperative is a place where they can 
take anything. But not only for them, others, too… The Hungarians, the Romanians 
did this. And this cannot be considered theft.” (L. J., Hungarian man, 56 years) 
 
 Though there are no empirical investigations that deal with the question of 
quality of life before 1989, we can approximate the differences via the interviews 
taken in the village. This could not be an objective evaluation as we lack any 
related information; it is rather a subjective reconstruction of the life-quality 
evaluation via the viewpoint of those who experienced life under the communist 
life. If we reconstruct the strategies from the narrated life-stories, we must take into 
consideration two methodological problems: stories of the past are presented as 
facts, though these are opinions and subjective interpretations of the past; the 
strategies became products, while in fact these are processes. 

Almost all interviewed persons declared that their life was easier before 
1989, although they gave different explanations. 

“We ate better under Ceausescu’s regime… it was better then… now… it 
(the money) isn’t enough even for two days… we have chickens, ducks.” (Roma 
woman, 40 years, Brazilia) 
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 “So, it was enough work for everybody. Nobody had real reasons to cry. If 
a Gypsy was sitting on the ditch, he was picked up… Go to work! And they had to 
work, but they didn’t receive food, no… they were paid in money” (Roma man, 63 
years, Brazilia) 
 

 “Before 89 their life was better. In the summer they went to Salonta, Arad, 
Timisoara to work there on the state farms, and they earned enough… (…) There 
they had accommodation, food, they didn’t have to deal with these problems. 
When they came back in the village in the autumn, they came with a lot of money 
saved from their work, but it is true that they spent it very quickly.” (Hungarian 
women, 64 years) 
 

 After 1989 in the first wave of restructuration of the economical units, the 
majority of the Roma families lost all the regular income sources, while other 
possibilities in the new structures did not occurred. 

There are two ways of approaching the concept of social exclusion. On one 
hand is the level of poverty, more precisely the lack of material resources. 
Economical segregation refers to the access to material resources, jobs, incomes 
and other material benefits. The labor-market’s logic and the knowledge and skills 
offered by the Roma do not overlap. The society does not need any more those 
activities that the Roma has successfully fulfilled in the previous period. 

On the other hand there is the lack of social services (education, health, 
assistance, etc.).11 This second dimension is strongly connected with the week 
social ties. This is that dimension that gives the social exclusion a plus over the 
poverty, because poverty is not an explanatory factor in every case of social 
exclusion, e.g. retired persons are socially excluded, but not necessarily because of 
their low economical status.12 
 In the case of the Roma from Nuşfalău the social and economical 
exclusion is aggravated by spatial segregation.13 
 Ethnic residential segregation was interpreted through much of the 20th 
century as evidence of social and economic intergroup distancing processes, 
leading Park to conclude from his classic studies of Chicago that spatial distance is 
closely related to social distance.14 
 Several sets of reasons were suggested for the spatial segregation of ethnic 
groups, such as discrimination in housing markets, which is closely related to the 
discrimination in the labour market. This discrimination leads to an economic 

                                                 
11 See more Stefania Toma (2005): Educational Measures for the Roma Minority in Romania. The 
Effectiveness of Integrated and Segregated Education. Research Report. The Case of Nuşfalău, Sălaj 
County. 
12 About the disintegration of the society see: Gans, Herbert: Middle American Individualism. The 
Future of Liberal Democracy. International Edition, The Free Press. 1988. 
13 Jencks, Christopher, Peterson, Paul E. (ed.): The Urban Underclass. Washington Dc: The 
Brookings Institution, 1991, p. 28–100 (“Is the American Underclass growing?”) 
14 Park, R. E.: “The Urban Community as a Spatial Pattern and Moral Order”, in: E. W. Burgess (ed.) 
The Urban Community, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1926. 
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disadvantage. Because the members of a group are concentrated in lowly-paid 
occupational strata, then their housing choices are limited, too.15 

The above mentioned aspects determine in fact the nature of the strategies 
developed by the Roma. As we have previously mentioned, these strategies are 
processes in continuous change. If households do employ strategies, than this can 
only be revealed by studies conducted over time, examining how families respond 
to different situations. Thus we disagree with Simon Clarke (1999)16 who writes: 
“… the concept of the household survival strategy is triply inappropriate: the unit 
of decision-making is not the household, decisions are made strategically and the 
objective is not survival”. 

But as Michael Burawoy mentions, strategies are negotiated social 
processes, which evolve over time, are unique to each household, can be singular 
but are more often multiple, and are sensitive to political and economic context.17 

In Nuşfalău the economic activities of the Roma represent the extension of 
the principal activities of the majority. To see what exactly the activities of the 
Roma are, we will focus on the relation between Roma and other ethnic groups. 
We will try to understand what the main characteristics of these relationships are 
and what the rules of these relationships are, if there are any. 

Interethnic Relations 

In this section we try to picture what discursive strategies are used by the non-
Roma to define the “otherness” of the Roma and how the Roma define themselves 
and other Roma communities. A hierarchical discrepancy can be observed among 
the characteristics attributed by non-Roma for Roma and the auto-perception of 
Roma, and this does not comes in favour of the Roma. The attributed identities of 
the Roma are often constructed on negative characteristics. These negative images 
are interiorized by the Roma and are used to define other groups of Roma. We have 
to stress that these are multiple identities and they might switch in different 
contexts.18 
 
The romanticised image of the Roma 
We can still found a romanticised view of the Roma, mostly among the old Gadjo. 
They still remember the great Gypsy musicians from Nuşfalău, who were well-
known both in the country and abroad. The Gadze remember the traditional 
occupations of the Roma: musicians, brick-makers, and blacksmiths. The strong 
solidarity of the Roma is positively mentioned in almost every case. The respect 
and attention of the younger Roma towards the elder is another positive feature, 
besides the care that the Roma show to their children. 

                                                 
15 Rex, J. and More, R.: Race, Community and Conflict. Oxford: Oxford University Press, 1967. 
16 Clarke, Simon: New Forms of Employment and Household Survival Strategies in Russia. Coventry: 
Centre for Comparative Labour Studies, University of Warwick, 1999, p. 14. 
17 Burawoy, M. and co.: p. 62. 
18 About situational identities see: Okamura, 1981. 
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In the narratives of the Gadze, these images are valid for the whole Roma 
community in general, without differences between a Roma from Brazilia and one 
from Bakos. But the subjects declared that these Old Gypsies already belong to 
history. Such Roma do not exist nowadays. Only the poverty and misery remained 
constant, even if there are musicians in the community, they have no money to buy 
new musical instruments. Anyway, the greatest musician has died, and the others 
cannot even be compared with him, as one of the subjects declared. 

Gypsis are lazy – the Roma’s attitudes toward work 
The romanticised image of the Roma is constructed on ethnic-cultural categories. 
The other existing images are constructed mainly on socio-economical categories. 
The characteristics of these images are the following: low social and economic status, 
dishonor in interpersonal relations, negative attitude towards work, social parasitism. 

Since the Roma hardly can be seen involved in permanent works, the non-
Roma considers that this is an ethnic feature of the Roma: “they are lazy”. The 
Roma are accused for their marginal economical and social situation. The non-
Roma of Nuşfalău have different representations on the Roma from Brazilia and 
Bakos. 
 “The biggest problem for our locality represents that (Gypsy) community 
where live aprox. 350 persons. Their attitude towards work and life is pretty 
negative. They have already spent on drinks yesterday that money what they will 
get today. They don’t think about anything. (…) They learn from each other that 
particularly untidy way of life all the time, they are born in this life, and they 
continue to live their lives this way.” (the mayor of the locality, Hungarian man) 
 
 If the Roma from Brazilia are responsible for their poverty, the only fault 
of the Roma of Bakos is to be born poor. 
 They are different; their attitudes towards the community, work and life in 
general are totally different from that of the Brazilian Roma. The Roma of Bakos 
want to work, they can work, they have the sense of land and property, but they are 
unable to find a permanent work-place, because “the Gypsy is Gypsy”. 
 This expression – if said by a Gypsy – means that they are conscious about 
the stereotypes of the non-Roma, and it is an ironic expression of the relationship 
between Gadze and Gypsies, at the same time it seems to be an allusion to the 
historical deprivation of the Roma. 

These differences between the two Roma communities still exist because 
of the objective, visible differences between them. Moreover, we can say that, from 
the point of view of the majority, living side by side with Hungarians and 
Romanians means that the Roma has interiorized the other ethnic group's moral 
values and lifestyle. Therefore, they are considered to be more integrated in the 
economic structures of the majority. Although the Brazilian Roma have 
participated in these structures for a long period, these activities were never 
considered economic activities. It was obvious and natural that the Roma can be 
found there when somebody needs his or her work. For example, although the 
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Roma women provide mushrooms and wood-fruits for the village, the Gadjo say: 
“yeah, it is big deal to pick up fruits, you go to the wood, you take a walk, and you 
receive money for this nothing”. 

Not all the members of the majority share these representations. Those 
living in the neighborhood of the community proved to be more tolerant, more 
understanding, helpful and their stereotypes are not as strong as the ones of those 
living in the other part of the village. 

These Gypsies steal 

In Nuşfalău there hasn't been a serious conflict between the Roma and the other 
ethnics. If there were any conflicts, these were within a group and not between 
different groups. 

The biggest problem of the villagers is that the Roma steal. They explain 
the problem of stealing as being a „natural proclivity” of the Roma. In the period of 
socialism this problem was not so evident, because they did not steal from a private 
property, but from a “no man’s land”. As it was a “no man’s land”, even the 
Hungarians and Romanians stole. After the restitution of land to the former owners, 
and the former socialist land became again a private property, the stealing practices 
of the Roma became more evident and more visible and thus less tolerated for the 
landowners.19 Theft from a household is severely punished. The guilt is transmitted 
on the entire Roma family, so that from this point on extending the generalization 
on to the entire community is not so difficult. 

They ate, drank, and they left – The social parasite image of the Roma 

The image of social parasitism of the Roma is reproduced every time when social 
supports are provided for the community by an external agent. As the scarcity of 
money is tremendous, many Roma usually decide to sell the goods received. The 
fact that the Roma do not “respect” the received support legitimizes the non-
Roma's stereotypes. 

The representations are always constructed in terms of inferiority and 
superiority. This hierarchization is likewise duplicated between the Roma of Bakos 
and those of Brazilia. The Roma of Bakos uses exactly the same stereotypes and 
exhibits the same attitudes towards the Roma of Brazilia, Boghis and Valcau. 
Roma from Bakos consider the Roma of Brazilia as dirty, uncivilized, thieves, 
alcoholics, lazy and so on. 

                                                 
19 After the dissolution of the farms they have not received land during privatisation, even if the ex-
employed of the farms were entitled to on the basis of the Law 18/1990. The Law stipulates that a 
person who was working continuously for a period of three years in the socialist farm could receive 
land (if there is enough) even if she/he hadn't had land in possession before collectivisation. Of 
course, the land was never enough and the Roma inhabitants were not helped fill in the application 
forms for entitlement. 
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Sources of income. Survival Strategies. Social Capital as tool to gain social 
capital or to reduce social distance 

From the previous paragraphs we can infer that the Roma of Nuşfalău have 
considerably limited possibilities or chances to apply for a workplace in the formal 
economy of the village or the nearby localities. The numbers of that Roma who are 
full-right employees are very small and irrelevant. Most of Roma are unemployed. 
For most of the families the only regular source of money is the CAP-pension of 
the elderly and the children's allowance. The Roma have developed a large scale of 
economic activities in order to survive, and some of these activities could be 
labelled as regular informal economic activities, nevertheless none of these 
activities can guarantee a regular income for the families. 

The local families employ the Roma. The system of employing Roma is a 
complex one. Almost every Hungarian or Romanian family has employed a Roma 
person (or family) to carry out domestic work around the household. Among other 
strategies of the Roma to cope with their situation, I would mention the making of 
bricks (the traditional workcraft of the Roma in Nuşfalău), the illegal commerce of 
chemical substances, the commercialisation of non-financial aids, entertainment, 
gathering wild fruits, mushrooms, processing wall-nuts for the neighbouring 
wealthy Roma community of Boghis. 

In the following paragraphs we will try to describe and to analyse two of 
survival strategies of the Roma. At first sight the presence of the institution of 
godfatherness among the Roma and Gadjo of Nuşfalău seemed to be just an 
„innate” characteristics of the historically peaceful multiethnic community, but 
later this proved to be just the surface. The second strategy, called “the List”, is 
also a constitutive element of the survival strategies of the Roma, although in this 
case not the Roma are the initiators of it. 

Finally, we will focus our attention on the problem of trust which is the 
connecting element of all informal strategies and through which we will be able to 
understand better the characteristics of the relation between Roma and non-Roma. 

Godfathers 

Steven Sampson and Daphne Berdahl have emphasised the use of extensive social 
relations and networks needed for learning about, finding and acquiring scarce 
consumer goods.20 
 In Nuşfalău there is a tradition by which the Roma seem to cross the ethnic 
border and reduce the social distance between Roma and non-Roma.  
It is not unusual for a resident of Nuşfalău to become the godparent of a Gypsy 
child. The reasons that lead a non-Gypsy citizen to become engaged in such a 

                                                 
20 Sampson, Steven: The informal Sector in Eastern Europe, In: Telos, 66, 1986, p. 44–66. Berdahl, 
Daphne: Where the World Ended: Re-unification and Identity in the German Borderland. Berkeley: 
University of Califormia Press, 1999. 
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relationship are either due to human sensibility or a transitional mood, a not at all 
rare phenomenon.21 

According to Blau, real godfatherness can exist only between two equal 
persons or families and the scope of this relationship is that the child may have a 
spiritual father. If the persons belong to different social categories, then the quality 
and the essence of the relationship is different from the real one.22 The main 
difference can be caught in the power-relations between the actors. Roma prefer 
seeking a godfather outside their community because through this they aim at 
linking the family to a strong clientele relationship in which, via the security that 
this relationship with the godfather brings, they can feel confident about asking for 
favours – always paying the favour back, either through work on the agricultural 
land or with other services. 

Actually, this probably forms the Roma’s strongest communication link to 
the society at large. The institution of godfatherness can be understood as a strategy 
of a well-defined social group to survive. One determining factor of survival is that 
a person or a household should have all the possible social ties that they would 
need in their economical or social ascent. This institution is based on reciprocity. 
The core issue of this relationship is neither the economic action itself, nor the 
reciprocity of gifts, but the reduction of social distances. Still, we should not lessen 
the importance of the economic aspect. The existence of a Gadjo godfather 
represents a relatively stable factor in the lives of the Roma. If the relationship is 
stable, it is more probable that the godfather hire his godson’s family for work. 

The institution of godfatherness has interiorized in such way, that the 
interviewed persons could not give answers to the direct questions regarding how 
they choose the godfather. In case of  “real godfatherness”, choosing the godfathers 
depends on the quality of the relation between the actors: this relation must be 
friendship, must be characterised by mutual trust or by the reciprocity of possible 
advantages earned through these relationships.23 

In Nuşfalău these conditions are not fulfilled. Gypsies are not friends with 
the Gadze; as we can see the Gadze does not trust the Gypsy, and their relationship 
can be described only in terms of client-patron. However, almost every Roma child 
has a Hungarian godfather (and of course, the „real godfather” is Roma) 
 

“I worked here in the village in the pub and… at that time many Gypsies 
were coming there. Because what they earn today, they drink it till night… and 
so… so we met, we talked. If they helped me, I paid them, because I had to pay 

                                                 
21 see: Tarrow, S. G.: Peasant Communism in Southern Italy, New Haven, CT: Yale University Press, 
1967, Legg, K.: Politics in Moden Greece. Stanford, CA: Stanford University Press, 1969, Nikos 
Marantzidis, George Mavrommatis: “Political Clientelism and Social Exclusion. The Case of Gypsies 
in the Greek Town of Sofades”. In International Sociology, December 1999, vol 14(4), p. 443–456, 
Sage Publications. 
22 Blau, Peter: Exchange and Power in Social Life. New York: John Wiley and Sons, 1964, p. 22. 
23 See more: Gouldner, A. W. (1960): “The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement”, In: 
American Sociological Review 25 (2).; Bourdieu, P. (1980). 
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them for the work. After that they asked me if I would like to be the godmother of 
their child. And I asked myself, why not?... We still keep in touch. That family 
(from Brazilia) is very decent. For example, if I need help for a work, I call them, 
so to be worthy for me and for them also.” (Hungarian woman, 35 years, village) 

 
“We are neighbours, we understand each other very well, I liked her very 

much. They called us, we liked them, so… I liked the way they behaved, how they 
looked, everything… She is educated, cultured.” (Hungarian woman, 38 years, 
Bakos) 
 

This practice can be interpreted on three dimensions. First, it might be an 
economic action through which the Roma gain access to more financial resources. 
Second, the fact that the Hungarians usually interpret the institution of 
godfatherness in traditional terms (see Blau on real godfatherness) this relationship 
allows the Roma to make use of it gaining little material advantages, such as some 
gifts. Thirdly, this kind of relationship has a latent function: that of transgressing 
the social distance. Yet, this does not mean that the social distance between the 
Roma family and the majority is reduced. This relationship is displayed in the face 
of other people. The fact that the child of a Gypsy family has a Gadjo godfather 
means that this family is not like other Roma, they are honourable. 

As we have seen before, the non-Roma have almost no informal relations 
with the Roma. Their interactions are limited to economic relations. The institution 
of godfatherness, the only one that can be interpreted as informal, has a different 
interpretation among the residents. Even if initially the non-Roma accept this 
relationship by virtue of an ethic and religious consciousness, this relationship is 
gradually redefined in terms of informal economy. This way, the institution of 
godfatherness became a more subtle form of economic relation between non-Roma 
and Roma, or, in some cases, a consequence or condition of the same. 

Informal credit 

In the previous section we have seen how the Roma use the institution of 
godfatherness to gain access to work, income and material resource for surviving. 
Respectively, these relations also represent a reference in establishing contacts with 
other persons whom the Roma will be able to make up an additional client-patron 
relation. 

In this section we will focus our attention to another survival strategy of 
the Roma population of Nuşfalău, which neither can be categorized as singular nor 
representative only for the rural Roma population as it was documented also in 
poor urban areas. 

Poverty and lack of money forces many Roma to buy food and other 
products on credit. This interest-free informal credit system is called “the List” 
because shopkeepers write down all the products that they sell mentioning also the 
exact data of payments. The fixing of the data is let on the behalf of the buyers, as 
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they know exactly the data of receiving money. At the beginning of this practice, 
the shopkeeper were the one who settled the data of payments, but this proved to be 
ineffective as it gave occasions for misunderstandings, which led to distrust on 
behalf of the shopkeeper. Being forced to continue his familial business – as the 
single source of income – he had changed the policy of his business and decided to 
go by his customers. Mainly Roma forms his clientele.24 Contrary to the 
expectations, his business is one of the most developing among the others in the 
village. One of the explanations could be that he has a stable circle of customers. 
The Roma buyers are faithful to him and make their payments in time because if 
they lose his trust they lose any access to basic necessities. 

For some of the inhabitants the existence of this list is the ultimate sign of 
poverty. But – as we have seen – this was the sign of trust beneath poverty. Even if 
the written forms of contracts are considered as a sign of missing trust and the 
informal monitoring, in this case we have to remark the risk that these 
entrepreneurs assume. Trust is the only way they can minimize the risk they take. 

Patricia Landolt and Aljandro Portes give example of the controversial 
relation between social capital and entrepreneurial spirit: “Tight social networks 
can also undermine initiatives. Often, family and friends beseech initially 
successful entrepreneurs for support. The social capital of the petitioners consists 
precisely in their right to demand and receive assistance from fellow group 
members. But in the process, as anthropologist Clifford Geertz has shown in his 
studies of Bali, promising economic initiatives fail to accumulate capital and turn 
into welfare hotels...”25 

This is not the case of this small shop in the village. The unwritten rules of 
the “List” make this business flourishing for the patron and a real “God’s present” 
for the two poor Roma communities. The shop is in fact formed of two rooms. One 
room is the Gypsy bar. Mainly Roma man attends this place in the afternoon. It is a 
modest room where Roma man can drink some alcohol and smoke while they are 
discussing businesses. In fact it has the function of a communication knot (there are 
more in the village). The first room is the grocery. This is the women's and 
children's place of meeting. They are not really allowed to enter the pub. The 
power of the List can be felt in both rooms. One who wants to enter the Pub has to 
pass first the grocery where is the “list”. Only those who were accredited to be 
creditable can drink or smoke on credit. In the grocery they can buy on the list only 
the basic necessities of the household: potatoes, flour, margarine, bread, soap, 
cigarettes, alcohol, sugar, pasta. 

                                                 
24 The business is set up the family's house. This building is situated between the neighbourhood of 
Brazilia and Bakos, on the main road. Although the store has customers from the majority population 
also, mainly Roma forms it clientele. This could be also interpreted as a latent form of discrimination, 
as the interviews revealed clearly that the Hungarians and Romanians do not prefer to attend the same 
public places as the Roma. Thus, the shopkeeper has to build his business on the poor Roma 
population. 
25 Aljandro Portes and Patricia Landolt: “The Downside of Social Capital”, In: The American 
Prospect, no. 26 (May–June 1996): 18–21, 94. On: http://epn.org/prospect/26/26-cnt2. 
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The shopkeeper will sell products on the list basis only if he has faith in the 
buyer – thus a permanent clientele can be secured. 

Trust 

In terms of economic relations, trust is the basis of every relationship. In case of 
formal relations, trust is also formalized. It is legalized by contracts and 
underwriting. In case of informal relations, the formality was replaced by verbal 
formulas, which are considered a part of cultural expressions. Those who are 
unable to conform to these norms are declared potentially suspect. This is what 
happens in the relation between Roma and non-Roma in Nuşfalău. The non-Roma 
legitimize their distant attitudes towards Roma as a group referring to the lack of 
trust. 

The social distance between Gypsies and Gadze depends on the level of 
trust. A Gadjo has no trust in a Gypsy from Brazilia, except if he/she is a day 
laborer at his/her family. However, credit goes to the Gadze if the Gypsies become 
trustworthy, as “you have to know how to talk to them, if you respect them as 
persons, if you help them, they will return this to you”. 

Every relationship between Gypsies and Gadze functions on the basis of a 
set of non-written rules. Living and acting according to these rules, the trust 
between them is guaranteed. But if happens that a Gypsy breaks the commonly 
accepted rules he / she will be severely sanctioned. Thus one can lose the only 
source of income: for example working as day-laborer for a Hungarian family. The 
subject of the sanctions is not only that person who has lost the trust; moreover, the 
sanctions are extended to the whole Roma family stigmatizing each and every 
member of the family irrespective of their previous relation. 

The Roma of Bacos are represented in a positive way and the majority 
inhabitants show a higher level of trust towards them, at least on discursive level. 
However this discourse materializes in positive attitudes or in reduced social 
distance only in a few cases. 

Another aspect worth mentioning is the different dimension of the 
representation of the “other”. 

In Nuşfalău we could identify three dimensions: the image of Roma from 
Romania in general, the Roma of Nuşfalău in general, and in relation with persons 
of Roma identity. 

The Hungarians, comparing the ethnic situation from their village with that 
of Romania, consider that their village has a model-value. The people of Nuşfalău 
have not experienced interaction with other Roma groups from other regions of 
Romania. They know about Roma in general from mass-media – which is never 
neutral and presents the Roma of Romania mostly in negative terms. Their 
experiences with Roma however are different. The minor swindles of the Gypsies 
of Nuşfalău cannot be compared to the criminality of other Gypsy groups. 
Nevertheless, in the local context, these swindles became the biggest problems of 
the community. 
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The third dimension is that of interpersonal relations. It is interesting that 
the existing stereotypes applied in the context of the whole community are not 
applied in interpersonal relations.  

Finally, “my Gypsy” is trustworthy, hard-working, civilized. Yet, the social 
distances and the behavioral intentions exhibited in interpersonal relations 
correspond to those of the entire community (the second level). The Gadze avoid 
close interactions with Roma. Of course there are exceptions; in case of economic 
relations the number of interaction is very high. The presence of Roma in a formal 
institution also increases the number of interactions. But these interactions 
highlight again that the main feature of the relationships is power. The Gadze want 
and have the power to control the Roma's access to local resources. 

Conclusions  

The strategies of the Roma can be best described in terms of a relationship with the 
other ethnic groups.26 Analysing the structural dimension of the integration of 
Roma we can conclude that neither formal, nor informal economic structures are 
open for them. The only actions that are undertaken for the Roma are the social 
development projects. However these projects instead of helping the Roma 
community, it helps the majority to procure material goods on lower prices than on 
the market. These practices lead to the reinforcement of stereotypes and 
discriminatory attitudes toward Roma, as it was presented in the previous sections. 

The interactions of Gypsies with Gadze can be best described in economic 
terms, even in cases when the type of interaction would imply friendship or deep 
trust. In consequence the institution of godfatherness became a strategy of the 
Gypsies to transcend the ethnic boundaries imposed by the Gadze on pure 
economic purposes. The Gypsies hope to gain access to basic resources needed for 
surviving, which are totally under the control of the Gadze. 

However, there are intrinsic conflicts between Gypsies and Gadze in the 
locality, these conflicts are normal phenomena, as they are the immediate results of 
stereotypes and of boundary-maintaining practices of the Gadze. In some cases the 
Gypsies maintains these boundaries themselves. 

As concerns the economic relations, we can say that this is one of 
cooperation. From functional reasons Gadze are forced to accept the presence of 
the Gypsies in the locality, on one hand. On the other hand, they are willing the 
presence of Gypsies. For the Gypsy population coexistence and interaction with the 
Gadjo population is crucial from the point of view of survival. 
Although the services offered by Gypsies for Gadze represent a necessity for the 
Gadze, their activities are considered as unimportant. More than that, the Gypsies 
are sanctioned by the Gadze for doing these activities. This materializes in the 

                                                 
26 Williams, Patrick: “The invisibility of the Kalderash of Paris: some aspects of the economic activity 
and settlement patterns of the Kalderash Rom of the Paris suburbs”. In Salo, Matt T.: (ed.) Urban 
Gypsies. Special Issue of Urban Anthropology 11 (3–4), 1982, 315–346. 
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continuous reproduction of stereotypes and the maintaining of social distance on a 
constant level. 

Although on cognitive level the representation of different Roma groups 
may differ from each other, this is not present in the daily interaction between 
Roma and the villagers. The proximity may constitute a possibility to de-construct 
the circulated stereotypes about the Roma, but these relations are not strong 
enough. Besides that, as in the vicinity of Roma live non-Roma who are also poor 
practicing the same marginalized activities as the Roma, they risks to be considered 
inferior than the rest of the population. This means, that even if they know better 
the Roma and their opinion is based on daily interactions, they had no prestige and 
power to influence the perception and attitudes of the others. This is aggravated by 
their status as “new-comers” in the village. The status of  “new-comer”, although is 
not manifest, has a subtle influence on the perception of the “other”. 

Taking in consideration all these aspects we can conclude, that the Roma 
are integrated in the economic structures of the village and even in the social 
structures, but this means making compatible different ways of life, and the 
complementarity of economic actions, therefore this integration is a functional 
integration. The rules and norms of it are defined by the Romanians and 
Hungarians, in best cases after a negotiation process. 

The direct contact with a Roma person reduces in a way the social 
distance: “our Gypsy is more decent than other Gypsies”. 

The majority showed a high degree of self-confidence in managing their 
local problems. The streotypizing mechanisms take action in two ways: on one 
hand, they have the function to prevent possible conflicts. One the other hand, and 
in our view this is the more important, it has the function of maintaining a level of 
stability, or in other words, that complementarity between different groups. Thus 
tolerance is just an instrument, and not an interiorized moral norm, by which the 
control of the local resources can be realized. 
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Cristian SUCIU 

Supravieţuire şi memorie colectivă în Sulina 

Acest articol se doreşte a fi preludiul unui studiu mai amplu, rezultat în urma unei 
cercetări de teren desfăşurată în perioada iulie-august 2006 şi iulie-august 2007, în 
cadrul unui proiect de cercetare internaţional (Nature, culture and planning in the 
Danube Delta). Ca parte a acestui proiect, am întreprins împreună cu Petruţa 
Teampău şi Kristof Van Assche (Minnesota State Universities – St Cloud) o 
microcercetare antropologică centrată pe oraşul Sulina. În alegerea acestei regiuni 
am ţinut cont în primul rând de complexitatea ei culturală impresionantă. Delta 
Dunării a constituit de-a lungul istoriei frontiera unor structuri politice foarte 
diferite, dar a funcţionat mai degrabă ca un loc de întalnire, unde s-a născut o 
identitate hibridă ce ţinea de adaptarea la ecologia aparte a regiunii. Astfel, pentru 
cea mai mare parte a locuitorilor deltei pescuitul şi în mai mică măsură agricultura 
au constituit ocupaţiile tradiţionale. Însă viabilitatea pescuitului ca modalitate de 
subzistenţă a fost redusă simţitor în perioada comunistă de pescuitul intensiv, 
poluare şi lucrările hidrotehnice care aveau drept scop extinderea terenului arabil. 
În plus, aceste politici de ‘eficientizare’ au pus în pericol ecosistemul regiunii. 

Efectele politicilor regimului comunist sunt vizibile azi în multiplele 
presiuni la care este supusă populaţia în declin a deltei1. Este vorba în primul rând 
de presiunile economice şi sociale ale unei societăţi post-socialiste (ducând chiar la 
destrămarea unor unităţi sociale), iar pe de altă parte de presiunile politicilor 
ecologice ale centrului, care sunt interpretate de localnici ca intruziuni în modul lor 
de viaţă tradiţional, restricţionând astfel şi mai mult capacitatea acestora de a face 
faţă provocărilor tranziţiei.2 La acestea se adaugă însăşi capacitatea naturală 
diminuată a deltei de a susţine vechiul model de exploatare. 

În ansamblul deltei, Sulina constituie un caz aparte. Aflată la gura de 
vărsare a Dunării în Marea Neagră, Sulina este singurul oraş din sectorul 

                                                 
1 De la 21.000 de locuitori în 1970, populaţia deltei a ajuns la 14 295 în 2002. cf. Referat anual- 
Atlasul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Institutul de Cercetare şi Proiectare Delta Dunării, 
Tulcea, 1996, nepublicat. 
2 De exemplu, pescuitul peste o anumită limită (teoretic această limită asigură doar subzistenţa) 
devine braconaj, fapt ce reduce posibilitatea suplimentării veniturilor. La fel, exploatarea stufului prin 
metode tradiţionale (incendierea zonelor de cultivate după recoltare) este interzisă deoarece afectează 
anumite specii protejate. Efectul este creşterea preţului stufului şi renunţarea la acesta ca material de 
construcţie tradiţional. 
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româneasc al deltei. În Sulina se poate ajunge doar pe apă, iar în iernile geroase 
accesul este îngreunat de sloiurile de gheaţă de pe Dunăre. Dar nu numai izolarea 
geografică contribuie la marginalitatea Sulinei ci şi faptul că oraşul se află într-un 
mediu prea puţin potrivit unei vieţi urbane, în sensul clasic al cuvântului.3 

Tematica cercetării s-a constituit pe parcurs, deoarece înainte de a ajunge 
pe teren aveam prea puţine informaţii despre oraş, cele mai multe provenind din 
presă sau de la Institutul Deltei Dunării (IDD) din Tulcea. Cea mai mare parte a 
articolelor din presă pe care le consultaserăm se rezumau la a prezenta trecutul 
cosmopolit (un trecut de altfel foarte puţin cunoscut în afara zonei) al oraşului în 
contrast cu starea de degradare din prezent. Din interviurile pe care le-am 
desfăşurat în cadrul IDD transpărea aceeaşi idee, aproape obsesivă, a destrămării 
unei comunităţi. 

Pentru noi cazul Sulinei nu prezenta atunci nimic extraordinar, împărtăşind 
aceeaşi soartă ca multe alte oraşe după căderea comunismului. Însă, încă de la 
începutul cercetării de teren optica noastră s-a schimbat, deoarece ne era evident 
că marginalitatea Sulinei era una aparte. Aveam să descoperim că acestă 
marginalitate era conştientizată şi asumată de sulineni cu un soi de resemnare 
(‘La noi ajunge prima dată soarele şi ultima dată dreptatea’), specifică până la 
urmă oraşelor mici, post-socialiste, în care oamenii simpli au prea puţine şanse de 
a influenţa procesele politice care îi privesc şi în care lipsesc cu desăvârşire 
stimulentele unei implicări civice. 

Apoi, în cazul Sulinei este evidentă, poate mai mult ca oriunde altundeva, 
importanţa ‘mâinii din afară’ care a determinat forma (modele de locuit, tipuri de 
urbanism, structura etnică şi socială) şi destinul aşezării, în funcţie de 
funcţionalitatea ce i-a fost atribuită la un moment dat (centru administrativ al 
gurilor Dunării, port, centru industrial). De aceea în realizarea cercetării trebuia să 
ţinem cont de o întreagă istorie a planificării şi a rolului acesteia în formarea şi 
dezvoltarea urbanismului specific (pornind de la faptul că oraşul a fost construit 
după nişte planuri precise în perioada Comisiunii Europene a Dunării, pentru ca 
apoi să fie transformat prin prisma planificării din perioada comunistă). Toate 
acestea trebuiau luate în considerare fără a ignora relaţia spaţiu urban-natură 
determinată de acest mediu natural aparte. 

Cea mai importantă temă, cea a memoriei sociale, s-a conturat după doar 
câteva conversaţii cu informanţii din oraş. Trecutul prosper şi cosmopolit al Sulinei 
nu este doar subiectul amintirilor şi al comemorărilor ci şi o posibilă resursă pentru 
dezvoltarea oraşului. În plus, există câteva discursuri paralele referitoare la acest 
potenţial care se suprapun pe diferite tipuri de nostalgii. În fine, la fel ca multe alte 
comunităţi urbane, Sulina încearcă să-şi redefinească identitatea, pe de-o parte prin 
ocultarea trecutului recent comunist iar pe de altă parte prin redescoperirea unei 
tradiţii multiculturale pre-comuniste. Această tradiţie este acum incorporată într-un 

                                                 
3 Sulina este practic o bucată de pământ între ape, din această cauză uşor inundabilă, cu pânza freatică 
foarte aproape de suprafaţă şi un sol nisipos. Salinitatea şi instabilitatea solului contribuie la 
degradarea rapidă a construcţiilor. 
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discurs oficial care face dese referiri la integrarea europeană, portretizând Sulina ca 
‘poartă a Europei’. Prin re-amintirea oraşului de altă dată se urmăreşte re-
semnificarea spaţiului urban şi a unor locaţii cărora li se descoperă valoarea pe o 
potenţială piaţa a turismului cultural. Am urmărit aşadar să transcriem istoriile 
marginalităţii/marginalizării Sulinei şi să surprindem strategiile comunităţii locale 
de a face faţă si de a răspunde acestei marginalităţi. De asemenea am încercat să 
reconstituim felul în care memoria colectivă este instrumentalizată politic şi felul în 
care două tipuri de nostalgii (cea pentru perioada Comisiunii şi cea pentru perioada 
comunistă) pot fi articulate şi reconciliate pentru susţinerea unui proiect de 
dezvoltare a oraşului. 

Metodologia studiului este cea a specifică antropologiei şi istoriei orale: 
observaţia participativă, interviuri structurate şi semi-structurate cu informanţi 
identificaţi de către comunitate ca ‘având ceva de spus’4, analiza narativelor 
personale, analiza de discurs (a celui oficial şi mass-media). 

Marginalitate şi centralitate în istoria Sulinei 

Marginalitatea geografică determină în foarte multe contexte marginalitatea 
socială/simbolică a unui spaţiu. În cazul Sulinei cele două tipuri de marginalitate s-au 
potenţat reciproc de-a lungul istoriei oraşului. Sahlins afirmă că tipologia statelor 
naţionale determină natura relaţiei centru-periferie şi rolul graniţelor în această 
relaţie5. Pentru cea mai mare parte a istoriei sale, Sulina a făcut parte dintr-un ţinut 
aflat la frontieră sau la ‘margine’. Dacă această marginalitate a fost benefică sau 
negativă pentru locuitorii Sulinei a depins de statul la marginea căruia se afla. 
Localitatea s-a ‘bucurat’ pentru multă vreme de tihna pe care i-o asigura o slabă 
autoritate şi un interes scăzut pentru Delta Dunării a autorităţilor otomane. În acest 
colţ de imperiu mizele erau prea puţin însemnate.6 Perioada constituie una din 
situaţiile în care o comunitate marginală valorizează această poziţie. 
Marginalizarea socială are în general un impact negativ asupra populaţiilor aflate în 
zonele de frontieră atunci când frontierele respective reprezintă mai degrabă un 
punct terminus. Însă frontiera naturală reprezentată de Delta Dunării a fost o zonă 
permeabilă, iar modul de viaţă pe care-l presupunea adaptarea la geografia 
specifică deltei a unit populaţii locuind de-o parte sau alta a frontierei. În perioada 
otomană, marginalitatea deltei a însemnat mai puţin un acces redus la resursele şi 
                                                 
4 Selectarea informanţilor a fost destul de dificilă în prima fază a cercetării, dar a fost un bun prilej 
pentru a observa felul în care o comunitate îşi desemnează ‘liderii de opinie’ informali şi ‘gardienii 
memoriei locale’. Deoarece urmăream să descifrăm diferite tipuri de nostalgii, am fost interesaţi în 
primul de informanţi destul de în vârstă pentru a fi putut trăi transformările prin care a trecut oraşul 
începând cu anii 1930. Cu ajutorul bibliotecarei oraşului, Ilinca Mihăilă am identificat cea mai mare 
parte a celor în această situaţie. Aceştia recomandau mai departe pe alţii care-ar fi putut ’spune ceva’. 
Am urmărit apoi, pe cât posibil, să discutăm cu membrii tuturor comunităţilor etnice din oraş. 
5 P. Sahlins, Boundaries: the making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley: University of 
California Press, 1989. 
6 Tudose Tatu, Cărţi vechi, corăbii, reisi, neguţători şi diplomaţi, Dunărea de Jos, 1745–1856, 
Editura Istru, 2005. 
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protecţia oferite de centru ci mai degrabă o prezenţă redusă a autorităţii centrale. 
Nu e de mirare că Sulina ajunsese să fie cunoscută drept cuib de piraţi şi 
aventurieri.7 

Odată cu înaintarea Rusiei către gurile Dunării, zona capată o neşteptată 
iportanţă strategică şi devine obiect al politicii internaţionale. Delta devine pentru 
Imperiul Habsburgic punctul final al circulaţiei navale pe Dunăre, pentru Rusia 
poarta spre Balcani, iar pentru Imperiul Otoman zona în care putea fi stopată 
înaintarea Rusiei. Noul statut nu aduce pentru Sulina decât garnizoane şi soldaţi, 
întâi ruşi apoi turci. În urma războiului Crimeei, prin Tratatul de Pace de la Paris 
din 18/30 martie 1856 se găseşte o soluţie prin tutela comună reprezentată de 
Comisiunea Europeană a Dunării. Aceasta era compusă din reprezentanţi ai 
Franţei, Marii Britanii, Austriei, Prusiei, Rusiei, Sardiniei, Turciei, având un 
mandat iniţial de doi ani şi sediul la Galaţi, ulterior stabilindu-se în Sulina8. 

Momentul constituirii CED nu este doar cel mai important eveniment în 
istoria aşezării, dar este şi momentul la care locuitorii oraşului se referă aproape 
obsesiv, fiecare având propria variantă (motive economice, strategice şi bineînţeles 
unele mai ‘obscure’…) asupra motivaţiilor care au determinat marile puteri să 
‘civilizeze zona’. Este momentul care conferă şi astăzi legitimitate pretenţiei de 
urbanitate a Sulinei în lipsa multor elemente clasice care definesc în general 
urbanul. În mod nesurprinzător, este şi evenimentul cel mai prezent în fel de fel de 
festivisme locale care fixează treptat în memoria colectivă versinuea istorică 
oficială asupra evenimentului. 

Din fericire, doi din informaţii noştri, domnul Zachis (grec, născut în 
Sulina) şi domnul Geambaşu (fost deţinut politic la Periprava) au luat pe cont 
propriu sarcina de a pune cap la cap istoria oraşului. Desigur, e foarte posbil ca pe 
lângă ‘poveştile’ auzite de la părinţi sau de la alţii mai bătrâni, informaţiile despre 
momentele ce nu le puteau cunoaşte nemijlocit să fi fost citite în puţinele cărţi 
despre oraş pe care le-am putut consulta şi noi. Aflăm astfel că pe lângă lucrările de 
regularizare şi adâncire a canalului navigabil, Comisiunea s-a implicat activ în 
viaţa Sulinei: construcţia unei linii telegrafice (1857), a cimitirului creştin (1864) şi 
a celui musulman (1871), acordarea de subvenţii pentru biserici (în 1865 pentru cea 
catolică, în 1866 pentru cea ortodoxă rusă, în 1869 pentru cea protestantă şi 
ortodoxă greacă, iar în 1870 pentru o moschee), construcţia spitalului (iniţial pentru 
angajaţii Comisiunii, dar deschis tuturor locuitorilor) şi iluminarea cheurilor cu 
lămpi cu petrol (înlocuite după 1910 cu iluminatul electric). CED a contribuit la 

                                                 
7 O descriere din 1856 a Sulinei, a lui Dimitrie Raletti („Suvenire şi impresii de călătorie în România, 
Bulgaria, Constantinopole”) redă esenţa localităţii: „Sulina, acea mişăniţă de aventurieri din tot 
Orientul care se vede nu mai aflară adăpost aiurea pe pământ devreme ce se hotărâră a se aşeza 
într-un loc unde umezeala o respiră neîncetat, odată cu ţânţarii ce umplu atmosfera, unde aşteaptă câte 
un mare pericol, câte o stricare de corabie, ca o ocazie de câştig pe riscul unei vieţi la care nu ţin prea 
mult” în Tatu, op. cit., p. 229). 
8 Comisiunea Europeană a Dunării şi opera sa de la 1856 la 1931, Ed. Primăria Oraşului Sulina, 
Bucureşti, 2006 (trad. Constantin Bondar, după ediţia din 1931, tipărită la Imprimerie Nationale, 
Paris). 
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asanarea zonelor mocirloase ale oraşului iar materialul dragat l-a utilizat pentru 
extinderea suprafeţei limbii de pământ pe care este aşezată localitatea. Tot de acum 
datează şi modelul de urbanism al oraşului: străzi paralele cu canalul Sulina (E–V), 
nomerotate de la I la IV şi străzi perpendiculare pe acestea, pe direcţia N–S. În 
1873, a fost deturnat cursul canalului mocirlos ale cărui ape înconjurau Sulina, 
regularizându-l şi dotându-l cu două poduri. În 1868 este construit palatul CED, 
cea mai impunătoare clădire a Sulinei iar în 1903 uzina de apă (care alimentează şi 
azi oraşul). În 1930 CED avea un personal de 359 de persoane, din care 208 
români, plus 746 de muncitori temporari (567 români), toţi plătiţi în franci-aur9. 
Documentele oficiale erau redactate în franceză şi engleză, iar limba de comunicare 
era greaca. La inceput de secolul XX, în Sulina funcţionau deja două şcoli primare 
româneşti, două greceşti, una germană, una evreiască şi un pension francez. Pe 
plaja amenajată de Comisiune s-a construit chiar şi un cazinou.10 

A fost probabil perioada în care Sulina a avut o relativă poziţie centrală. 
Dezvoltarea spectaculoasă a oraşului a revigorat economic întreaga deltă. Satele 
din jur se transformă în furnizoare de forţă de muncă şi produse alimentare. Sulina 
era un oraş mai important decât Tulcea, de care era mult mai puţin dependentă 
decât azi. În plus Sulina avea propriul oraş-satelit,Vîlcov (azi în Ucraina), dar 
relaţia aceasta a dispărut după al doilea război mondial. Unul din informanţii 
noştrii, Iacob Halchin spunea că atunci când s-a stabilit în oraş, în 1957, sulinenii 
încă aveau un aer de superioritate faţă de Tulcea. Nicolae Papadopol, crede însă că 
dezvoltarea Sulinei a fost una artificială, ‘un experiment al istoriei’. Satul de piraţi 
şi pescari a ajuns aşezare urbană pentru că i se atribuise o funcţie precisă. Oraşul a 
fost proiectat şi s-a dezvoltat pentru a asigura securitatea navigaţiei la gurile 
Dunării şi pentru a servi drept centru din care marile puteri administrau cursul 
inferior al Dunării. 

După ce Dobrogea a intrat în componenţa Romaniei, preferinţa noilor 
autorităţi pentru dezvoltarea Constanţei (pe atunci o aşezare mai degrabă rurală) 
demostrează însemnătatea redusă a deltei pentru statul român. Concurenţa 
Constanţei dar şi dispariţia chestiunii gurilor Dunării se rasfrâng asupra 
atractivităţii economice şi a importanţei strategice a oraşului. După primul război 
mondial Comisiunea îşi reduce activitatea simţitor iar o mare parte din personalul 
administrativ se mută la Galaţi. Domnul Geambaşu e de părere că începând cu anii 
’20 Sulina era deja în declin. Statutul de porto-franco reuşeşte totuşi să menţină un 
nivel ridicat de prosperitate. În 1939 statul român preia atribuţiile Comisiunii, 
oraşul fiind părăsit şi de ultimii funcţionari străini dar şi de o parte din comercianţi. 
În timpul celui de-al doilea război mondial oraşul este bombardat, astfel că o mare 
parte din clădirile vechi, construite în perioada Comisiunii sunt distruse iar cea mai 
mare parte a populaţiei se refugiază.11 

După război statul comunist nu va avea însă niciodată interesul de a 
reconstrui vechea Sulină. Dimpotrivă, trebuiau şterse orice urme ale activităţii 

                                                 
9 Comisiunea Europeană a Dunării şi opera sa de la 1856 la 1931, p. 38. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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‘imperialiste’ ale Comisiunii. De altfel, în perioada următoare oraşul intră într-un 
con de umbră şi datorită pierderii statutului de porto franco. Procesul de 
naţionalizare într-u oraş care trăia din comerţ şi navigaţie a fost unul deosebit de 
dureros. În special pentru comunitatea greacă a oraşului acesta a fost un moment 
foarte dificil, mulţi dintre ei după ce şi-au văzut averile confiscate au fost practic 
forţaţi să părăsească ţara.12 Majoritatea informanţilor povestesc despre exodul 
comerciaţilor, abuzurile Securităţii şi demolarea clădirilor vechi. În 1966 populaţia 
Sulinei scăzuse la 4005 locuitori.13 Oraşul va reintra din nou în atenţia autorităţilor 
doar odată cu dorinţa lui Ceauşescu de a transforma delta într-o zonă agricolă, 
adică la inceputul deceniului al optulea. Decizia sa a fost amplificată şi de 
inundaţiile catastrofale care au lovit regiunea în anii ’70. Cu această ocazie a fost 
reparat canalul Sulina-aval Periprava, iar materialul dragat a fost folosit pentru 
secarea bălţii din partea de sud a oraşului, locaţie pe care ulterior s-au construit 
străzile V şi VI14. 

Oraşul va cunoaşte în anii ’80 o nouă perioadă de dezvoltare, ca urmare a 
revigorării activităţii industriale. De exemplu, şantierului naval construit în 1895 în 
timpul Comisiunii, apoi parte a Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos, devine din 
1982 de sine stătător. Tot în această perioadă este construită o fabrică de conserve 
de peşte, una de dezmembrat nave şi una de covoare. În plus, încă din 1978 se 
instituia regimul de port liber, înfiinţându-se Administraţia Zonei Libere Sulina 
(AZLS). Populaţia va creşte din nou pe seama forţei de muncă atrasă din satele din 
deltă sau din diferite zone ale Moldovei (cea mai mare parte a muncitoarelor de la 
fabrica de peşte) 15. Toţi aceşti muncitori de la şantierul naval şi de la fabricile din 
oraş sau diferiţii funcţionari de la AZLS regretă perioada comunistă pentru că 
atunci ‘se puteau face afaceri, trăia lumea bine’. Dar aceiaşi nostalgici îşi aduc 
totuşi aminte că o dată cu construirea Canalului Dunăre-Marea Negră, traficul 
fluvial pe braţul Sulina a scăzut destul de mult şi că s-au împuţinat şi comenzile 
pentru şantierul naval. 

Relativa prosperitate din anii ’80 a Sulinei a rămas azi doar o amintire. 
Cele 2 obiective industriale importante ale oraşului funcţionează cu mult sub 
capacitatea iniţială. Fabrica de conserve de peşte unde munceau zilnic în 3 
schimburi zi de zi, 250 de salariaţi (majoritatea femei) a fost privatizată, dar nu mai 
produce nimic. Doar 7 persoane mai muncesc acum aici, asigurând paza. Şantierul 
naval a avut o evoluţie aproape similară. În 2002 a fost privatizat dar oricum, din 
cauza datoriilor era aproape în pragul falimentului. În 2001 mai rămăseseră doar 60 
de angajaţi, din care 30 erau TESA şi paznici. După privatizare, în 2003 numărul 

                                                 
12 Perioadă descrisă astfel de Nicolae Papadopol, grec născut în Sulina: ‘Anii de după ’48 au fost ani 
grei, ani de distrugere şi busculadă, distrugere de familii, când părinţii ne erau duşi de ruşi şi nu ştiam 
unde erau duşi. Anul 1948 a marcat intrarea în ceaţă a Sulinei’. 12 august, 2006, simpozionul 150 de 
ani de la înfiinţarea CED. 
13 cf. Referat anual – Atlasul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Institutul de Cercetare şi Proiectare 
Delta Dunării, Tulcea, 1996, nepublicat. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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salariaţilor a ajuns la 94, dintre care, 78 direct productivi.16 Declinul economic a 
determinat şi o scădere a populaţiei, în principal datorită migraţiei, care de la 5484 
în 1992 a ajuns la 5137 în 1997, pentru ca în 2004 să ajungă la 476017. Sulina este 
totuşi una din puţinele localităţi din deltă care a avut în perioada 1991–1998 un 
spor natural pozitiv iar ritmul de scădere a populaţiei este mai mic decât media 
localităţilor din deltă.18 Oficial şomajul este de 10% dar despre şomeri se spune ca 
reprezintă 40% din populaţie. Poate pentru că în această cifră locuitorii îi includ şi 
pe cei fără profesie (16,7%). În plus, mai mult de jumătate din femei sunt casnice, 
multe din ele fiind anterior angajate la fabrica de conserve sau cea de covoare. 
25,7% din locuitori sunt pensionari.19 Până acum nimic nou, la fel ca în multe alte 
oraşe post-socialiste, tranziţia a însemnat şi aici faliment, şomaj şi depopulare. 

Re-amintirea ca supravieţuire 

În cadrul interviurilor avute în Sulina, am încercat să înţelegem felul în care 
sulinenii integrează două aspecte importante ale identităţii locale: un complex al 
marginalităţii rezultat din istoria recentă a oraşului pe de-o parte şi trecutul 
cosmopolit şi prosper, pe de altă parte. Este vorba de fapt de reconcilierea unor 
experienţe istorice obiective cu propriile identităţi şi narative de viaţă.20 Acest 
proces alterează istoriile personale ducând la modalităţi aparte de a face faţă 
marginalităţii. Aveam să descoperim o tendinţă a majorităţii informanţilor de a-şi 
lega trecutul de perioada de aur a Sulinei, orice legătură cu aceea perioadă fiind 
valorizată. În plus, situaţia dificilă actuală a oraşului determină o extraordinară 
tentaţie generală de a reaminti/comemora evenimentele semnificative/pozitive din 
acea perioadă. 

Structura complexă a locuitorilor Sulinei face ca acest trecut să fie 
împărtăşit în mod diferit. În primul rând este vorba de un oraş ‘multicultural’ cu o 
relativă majoritatea românească, dar cu o importantă comunitate lipovenească şi 
una ucraineană. Comunitatea greacă, redusă numeric are o importanţă simbolică 
deosebită (asemănătoare comunităţii săseşti din anumite zone din Transilvania). 
Destul de puţini locuitori pot spune că sunt sulineni din tată-n fiu (aproximativ 
25%, după spusele lui Iacob Halchin), dar cei în această poziţie au sentiment de 
superioritate faţă de ‘proveniţi’ şi se consideră cei mai în măsură să vorbească 
despre memoria comunităţii. Majoritatea locuitorilor, indiferent de etnie sunt la 
prima sau la a doua generaţie în oraş, fiind în marea lor majoritate originari din 
satele din jur (Sfiştovca, Letea, Rosetti, Periprava, Carorman). Cei mai recenţi 
sulineni sunt cei stabiliţi în anii ’70–’80, mulţi venind din Moldova. 

                                                 
16 Jurnalul naţional, 28 iunie 2004. 
17 cf. Referat anual, op. cit. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
20 H. Erikson, Identity, Psychosocial. In: D. L. Sills, ed. International Encyclopedia of the Social 
Sciences, Vol. 7, 1968, pp. 65–67. 
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 Peste această structură trebuie însă să suprapunem procesul general de 
reajustare a memoriei şi identităţii, a redescoperiri sentimentelor/resentimentelor 
naţionale în societăţile post-socialiste. Procestul este definit de Judt drept o ‘dublă 
criză a istoriei’ care agită fostele state comuniste.21 Reîntorcându-se la istorie, 
aceste state au evitat cu dificultate mistificarea trecutului sau ‘extrateritorializarea’ 
perioadei comuniste (adică ştergerea acesteia din memoria colectivă, considerând-o 
fie un interregnum, fie o perioadă similară celei de dominaţie străină).22 După o 
perioadă interpretată ca întrerupere a mersului firesc al istoriei fiecare individ are 
ocazia de a-şi reaminti măsura implicării personale în desfăşurarea istoriei. Nu este 
vorba însă de o reconstituire obiectivă, ci de selectarea şi activarea acelor mituri şi 
legende care reconciliază individul cu realitatea. Pentru Sulina perioada comunistă 
reprezintă elementul disruptiv al unei istorii exemplare. Acesta este discursul 
oficial, deşi e greu de precizat când a început declinul Sulinei. Sulinenii înşişi au 
păreri împărţite ce se suprapun, de altfel, pe tipuri diferire de nostalgii faţă de 
trecut. Iar în acest caz, capacitatea emotivă a nostalgiei de a cenzura intervalele 
temporale disruptive îi conferă o extraordinară relevanţă în conceperea 
posibilităţilor viitorului. 

La fel, părerile lor despre revigorarea localităţii derivă inevitabil din aceste 
raportări la perioadele de aur a oraşului. Pentru că până la urmă toată lumea, de la 
autorităţi până la simplii locuitori, recunoaşte că Sulina trebuie să se salveze. 
Pentru sulinenii vechi, declinul începe o dată cu trecerea Sulinei în administraţie 
românească în 1939, pentru alţii acest proces începe după război, când oraşul 
parţial distrus de bombardamente va fi rupt de trecutul său cosmopolit. Evident 
pentru aceştia perioada Comisiunii reprezintă epoca de referinţă iar salvarea Sulinei 
ar consta în revigorarea activităţii portuare şi comerciale. Pentru mulţi perioada 
comunistă este şi ea o epocă de prosperitate generală. Aceştia îşi pun speranţele în 
refacerea industriei locale. Însă orice legitimare care face referinţă la perioada 
comunistă este privită cu suspiciune. În imaginea standard ce se impune ca 
memorie colectivă, comunismul nu a distrus doar bunăstarea Sulinei ci şi un model 
de convieţuire. Aproape invariabil ni se vorbeşte despre cele 27 sau 29 de 
naţionalităţi care trăiau în bună înţelegere partajând aproape egalitarist 
prosperitatea oraşului. Nu rareori este folosit termenul ‘multicultural’, foarte 
probabil preluat din pliantele turistice. Orice enumerare începe prin amintirea 
francezilor, englezilor, italienilor şi a reprezentanţilor altor popoare ‘civilizate’ care 
au populat cândva Sulina, ca şi cum funcţionalitatea comunităţii multiculturale a 
oraşului ar fi condiţionată exclusiv de prezenţa acelor naţionalităţi. Desigur în 
perioada pe care au trait-o chiar şi cei mai vârstnici dintre informanţii foarte puţini 
asemenea ‘exotici’ mai erau de găsit prin Sulina. În plus, cei care au apucat 
perioada de dinainte de instaurarea comunismului erau la vremea respectivă copii. 
De altfel, mulţi dintre ei povestesc evenimente de dinainte de naşterea lor ca şi cum 

                                                 
21 Tony Judt, ‘The Past is Another Country: Myth and Memory in Postwar Europe’ in Daedalus, 4: 
1992, pp. 83–118. 
22 Ibidem. 
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ar fi fost martori la ele. Cu toate acestea, imaginile surprinse în aceste povestiri 
sunt incredibil de consistente: mirosul trandafirilor şi leandrilor, sunetul 
tacâmurilor de pe strada I-a la ora prânzului, mănuşile de dantelă purtate de regina 
Maria când a vizitat oraşul, rochiile lungi şi elegante ale doamnelor, culoarea 
untului adus de ţărani în piaţă, cafeaua şi limonada de la Zamfiropol, dansul 
domnişoarelor grecoaice, curăţenia farmaciei domnului Petra, margelele 
prostituatei Miţa Lunga etc. 

Dacă amintirea occidentalilor care au locuit oricât de puţin în Sulina este 
esenţială pentru remedierea statutului simbolic, mai ales într-o perioadă saturată de 
tematica integrării europene, imaginarea unei păci multiculturale în perioada 
Comisiunii are motivaţii mai puţin evidente. Aproape orice informant întrebat 
despre felul în care se raportează la celelalte comunităţi din oraş începe prin a 
sublinia că românii, lipovenii, ucrainienii au trăit şi ei în armonie şi o fac în 
continuare. Însă fiecare narativă personală este punctată de momente conflictuale 
când etnicitatea a fost relevantă pentru indivizii implicaţi. Este clar că imaginea 
iniţială ţine mai degrabă de integrarea elementelor esenţiale ale discursului 
autorităţilor locale iar experienţele personale sunt deseori relatate utilizând 
prejudecăţi şi streotipii etnice. La o privire mai atentă ne dăm seama că însăşi 
imaginea armoniei din perioada Comisiunii este contrazisă de istoriile personale. O 
anumită suprapunere a diversităţii etnice pe stratificarea socială făcea imposibilă 
multe din contextele atribuite acelei perioade.23 În perioada comunistă vechea 
ierarhizare socio-etnică a fost răsturnată fapt ce a dat naştere la resentimente ce mai 
sunt reactivate şi azi în anumite contexte sociale.24 

Aşadar prosperitatea şi caracterul multicultural, cosmopolit sunt 
caracteristicile esenţiale ale perioadei ideale în istoria oraşului, cea a Comisiunii, 
perioadă de care foarte puţini sulineni sunt legaţi direct. Cei care pot pretinde acest 
lucru reiterează însă o istorie şi un imaginar cvasi-oficial, deoarece indiferent de 
statutul social, a fi trăit în acea perioadă conferă legitimitate ca ‘păstrător’ al 
memoriei colective şi ‘narator’ al istoriei comunităţii. Robert Burgoyne sugera că 
anumite regimuri de memorie pot contribui la stabilitatea socială şi au rolul de a 
impune anumite exigenţe.25 Nostalgia este astfel instituţionalizată în muzee şi 
memoriale urbane, fiind construită o memorie socială prin intermediul aşa numitor 
lieux de mémoire.26 În cazul Sulinei se încearcă dezvoltarea unui turism ‘cultural’27 

                                                 
23 De exemplu negustorii greci interacţionau foarte puţin cu pescarii lipoveni sau lucrătorii portuari 
români şi ucrainieni iar lipovencele şi ucrainiencele lucrau ca servitoare în casele grecilor şi 
armenilor. Existau astfel în oraş ‘locaţii etnice’, nu atât rezidenţiale ci mai degrabă unele ce ţineau de 
loisir (baruri, cafenele). 
24 Autorităţile comuniste i-au considerat pe lipoveni adepţi ‘naturali’ ai noului regim. Aceştia au 
dominat politic oraşul până la sfârşitul anilor ’80, deşi azi îşi amintesc de perioada comunistă ca o 
perioadă în care au fost marginalizaţi. 
25 R. Burgoyne, ‘From contested to consensual memory: the Rock and Roll Hall of Fame and 
Museum’, K. Hodgkin and S. Radstone, eds, Contested pasts: the politics of memory, London, 
Routledge, 2003, pp. 208–20. 
26 P. Nora, ‘Between memory and history: les lieux de mémoire’, in Representations, 26/1989, pp. 7–25. 



CRISTIAN SUCIU 

 

66 

care să pună accentul pe ‘vestigiile’ perioadei Comisiunii dar în afară de pliante, 
broşuri şi simpozioane, se investeşte prea puţin pentru revigorarea posibilelor lieux 
de mémoire. Multe din clădirile remarcabile din perioada interbelică sunt fie în 
ruină, fie sunt renovate în forme şi culori neaşteptate. Cimitirul este o altă locaţie 
care este investită cu rolul de a aminti de trecutul multicultural ala oraşului. Turiştii 
sunt perindaţi de ghizi improvizaţi care insistă să le arate mormintele unor englezi, 
francezi sau italieni, deşi poate singura legătură a acestora cu Sulina e că acolo le-a 
naufragiat vaporul. Muzeul Farului, singurul din oraş, are ca principală atracţie 
biroul lui Jean Bart, scriitor local care prezicea prin anii ’20 declinul Sulinei şi 
transformarea lui în sat de pescari… 

* 
Maurice Halbachws, unul din cei mai importanţi autori din câmpul 

studiilor memoriei colective afirma că pentru orice memorie socială spaţiul este un 
instrument privilegiat. Felul în care sunt re-amintite anumite locaţii este la fel de 
important ca felul în care sunt amintite anumite evenimente sau experienţe sociale 
iar locaţiile publice simbolice au rolul de a reface legătura unei comunităţi cu 
propriul trecut.28 

În cazul Sulinei, rememorarea selectivă a unor momente din istoria 
comunităţii are rolul de a recâştiga o centralitate pierdută. Fragmente de istorie şi 
imagini disparate ale perioadei de aur ale oraşului sunt puse laolaltă într-o imagine 
unitară ce dă impresia unei istorii adevărate, unice şi cu inevitabilele lecţii 
preţioase pentru prezent. Scenariile de revigorare ale localităţii, fie că presupun 
dezvoltarea navigaţiei sau a industriei ignoră politicile ecologiste ale centrului 
reiterând de fapt poziţia marginală a Sulinei. 

Transformarea oraşului în produs cultural se mărgineşte la manipularea 
festivistă a memoriei colective. Acestă manipulare trebuie să reconcilieze trecutul 
multicultural cu spaţiul public monocultural de azi şi resentimentele aferente. 
Promisiunea unei dezvoltări turistice determină atât autorităţile cât şi localnicii să 
încerce să vândă, uneori cu naivitate un set de amintiri tot mai standardizat, de care 
nu prea sunt legaţi, în timp ce ‘veghează’ la degradarea ultimelor rămăşiţe ale unui 
trecut improbabil. 

                                                 
27 Sulina a fost încă de pe vremea Comisiunii o destinaţie turistică, când oraşul era vizitat pentru plaja 
de la mare dar şi pentru cazinou. Turismul era destul de important şi în perioada comunistă, cei mai 
mulţi alegând Sulina pentru plajă şi pentru excursiile în deltă. Plaja şi delta atrag şi azi peste 10 mii de 
turişti anual (conform unor estimări neoficiale ale autorităţilor locale). Există chiar ideea de a construi 
un complex turistic pe plajă, un viitor ‘Palm Beach’ al României, cum crede un tânar optimist din 
oraş… Un astfel de proiect pare însă aproape imposibil nu numai din cauza investitiţiilor de care ar fi 
nevoie dar şi pentru că un număr mare de turişti ar afecta ecosistemul fragil al zoneiUn operator de 
turism din Tulcea consideră chiar că ideea în sine nu ar fi viabilă din punct de vedere economic pentru 
că apa mării, dar şi plaja din Sulina sunt pline de biomasă adusă de Dunăre. Sulina ar rămâne în 
continuare o destinaţie turistică, dar în principal pentru nepretenţioşi sau pentru cei care vor să 
viziteze delta. În plus, situaţia terenurilor pe care ar urma să se construiască staţiunea este destul de 
complicată, deoarece o parte aparţin primăriei iar plaja în sine aparţine Ministerului Apelor, Pădurilor 
şi Protecţiei Mediului. 
28 Maurice Halbachws, The collective memory, Harper Colophon Books, New York, 1980, p. 140. 
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KÖNCZEI Csongor 

Egy pusztuló régió nyomában. 
Avagy szórványosodásnak tekinthető az elnéptelenedés folyamata? 

„… sokszor emlegettem, hogy’ annyit szeretnék élni, hogy 
mégis lássam hogy mégis hova jutunk?! Me előre hiába kérdezek 
meg idősebbet is, nálamnál úgyse tud mondani senki. Senki semmi 
jót! Mer... a helyzet’ máma amilyen, nem mondhatunk, hogy jó felé 
haladunk. Csak mind rosszabb fele. Csak mind rosszabb fele.” 

(Terebesi Sándor – született 1922-ben, Felsőtökön) 
 
 

A Kolozsvár és Dés között elterülő, a Mezőségnél már magasabb dombvidéket a 
Kis-Szamos baloldali mellékvizei szinte párhuzamos völgyekre osztják fel. Ezen 
kis patakvölgyek sorába tartozik a Lozsárdi völgy, amelyet a völgy felső felén 
fekvő két Tökről Tőki völgynek is szokták nevezni. Maga a Lozsárdi patak Alparét 
mellől, a nevezetes bábolnai hegy (695 m) aljából, vagy ahogyan azt a helybeliek 
nevezik, a „Babgyi” vidékéről ered. A Lozsárdi patak felsőfolyásától a Kis-Szamos 
völgyéig a következő települések helyezkednek el: Igrice, Felsőtök, Alsótök, 
Magyarszarvaskend (tőle keletre Kecsedszilvás), Esztény, Moró, Lozsárd (tőle 
északra Ónok és Tötör) és Szamosjenő (egyes források szerint Kisjenő).1 

A völgy településeit egy igen erőteljes elnéptelenedési folyamat jellemzi. 
Az utóbbi harminc-negyven év alatt szinte kiürült ez a vidék. Az erőszakos 
kollektivizálás elől mindenki megpróbált „elmenekülni”, a közeli városokban 
meghúzódni, jobb életet keresni. Elsősorban Kolozsvárra, Szamosújvárra és Désre 
költöztek, de voltak például olyanok is, akik a Zsil völgyébe, vagy akár külföldre is 
elkerültek. 
 Az elnéptelenedés hatására a falvak elöregedtek, a gazdaság tönkrement, 
iskolák szűntek meg (egy olyan vidéken, ahol már a XVIII. században minden 
falunak volt saját iskolája)2, művelődési otthonok és lakóházak maradtak pusztán, a 
templomok üresek. Gyermekhangot jóformán csak hétvégeken lehet hallani, 
amikor hazalátogatnak a városra szakadt családok.3 

                                                 
1 Könczei 2002: 11–12. 
2 Például az utolsó magyar elemi a nyolcvanas években szűnt meg Alsótökön. 
3 Ilyenkor tulajdonképpen „hétvégi mezőgazdasági munkáról” beszélhetünk: a városra költözött családok 
így tudják ellátni magukat különböző terményekkel. 
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Ennek az elnéptelenedésnek nincsenek etnikus vetületei, azaz nemcsak a 
magyar lakosság, hanem – nemzetiségétől függetlenül – az össznépesség 
„pusztulását” figyelhetjük meg. Szükségesnek tartom ezt már tanulmányom 
bevezetőjében kihangsúlyozni, mivel úgy érzem, hogy kisebbségi létünk helyzete 
miatt az elnéptelenedés kutatásában gyakran hajlamosak vagyunk eltekinteni az 
adott társadalmi kontextus bizonyos elemeitől, és egyből a „szórványosodás” 
problémája kerül előtérbe.4 

Jelen tanulmányom a Lozsárdi völgy elnéptelenedésének okaira próbál 
választ keresni. Az elöregedő falvak, a szembeötlően sok parlagon fekvő határrész, 
a „pusztán” elénk tárulkozó vidék megdöbbentő és szomorú látvány. Azt sugallja, 
hogy itt tulajdonképpen már csak egy régió emlékei után kutathatunk. Így 
elemzéseimet főképpen adatközlőim visszaemlékezéseire építem. 
 Mielőtt én is feltenném azt a sokat vitatott kérdést, hogy mi a szórvány, át 
szeretném tekinteni a jelenlegi erdélyi szórványkutatás néhány elméleti kérdését, 
tárgyalva az identitásváltás problémáját, felvázolva a különböző (kísérletező 
jellegű) szórványdefiníciókat, illetve az etno-nacionalista identitáspolitika által 
kialakított diskurzus e kérdéskörre való hatását. Ugyanakkor arra is keresem a 
választ, hogyan kezelhetik a társadalomtudományok a szórványlétet. 

1. Kinek tragédia az identitásváltás? 

1.1 Az identitás konstruálása, az önmeghatározás mind az egyén létének és 
sikerességének, mind a társadalmi szerkezetek kielégítő működésének 
elengedhetetlen feltétele. Ezért az egyén alapvető szükséglete a kedvezően értékelt 
önmeghatározás esélye, hiszen ennek – akár külső, akár belső okok miatti – hiánya 
negatív hatással lehet a társadalmi viselkedésre, azaz identitászavarokat, 
konfliktushelyzeteket eredményezhet.5 
 
1.2 Az identitásváltást, legyen az bármilyen jellegű, nemcsak csoport 
méretekben kell vizsgálni, hanem individuálisan is. Utóbbinak, az individuális 
identitásnak a jelentősége, mint történeti tényező igen kevés figyelmet szokott 
kapni, különösen a váltás vagy átmenet pillanataiban. 

Az identitásváltás folyamatának értelmezésében elfogadom Komoróczy 
Géza álláspontját, aki az identitásváltást alapvetően személyes döntésnek tartja, 
                                                 
4 A vidékről csak a Vetési László által szerkesztett Felebarát című szórványlapban jelent meg írás (A 
Kis-Szamos mentén. Felebarát 4. / 1990.). 
5 Pataki 1989: 19: „Identitásprobléma – vagyis az egyén önmeghatározási feszültsége és nehézsége – 
ott és akkor jön létre, ahol és amikor a társadalom növekvő tagoltsága és a társadalmi egyén 
individualizációjának kibontakozása következtében az identitáskategóriák fokozatosan elválnak 
természetes, készen kapott és rögzített alapjuktól. Ennek nyomán egyrészt számosabbak lesznek és 
elveszítik az egyénhez való merev hozzárendeltségüket. […] Másrészt az egyén tágabb szabad 
mozgásteret kap választások, döntések, tudatos identitásképzési műveletek kivitelezésére. A 
személyes identitás hangsúlyai eltolódnak a választott és teljesítménynek minősíthető, egyéni 
erőfeszítéssel kidolgozott kategóriák felé, amelyeknek olykor már csupán szimbolikus és ideologikus 
valóságuk van.” 
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azaz olyan szociális „átmenetnek” amikor az individuális döntések célja a 
társadalmi beilleszkedés, és eredménye, statisztikai mennyiségben: a beolvadás.6 
 

1.3 Természetesen egy adott etnikus, nemzeti kultúra szemszögéből minden 
egyes egyedet érintő, majd csoportos identitásváltás gyengítő erejű, hiszen 
veszélyezteti annak fennmaradását. Ezért is szoktak az identitásváltásról általában 
drámai hangvétellel szólni, sőt azt „nemzeti tragédiának” feltűntetni. Pedig 
egyszerűen csak arról van szó, hogy egyes személyek, illetve ezen személyekből 
álló csoportok, közösségek hogyan tudják megélni etnicitásukat, alkalmazkodva a 
folyamatosan változó világhoz. 

Erdély többnemzetiségű falvaiban az identitásváltás egyáltalán nem számít 
új és kivételes jelenségnek, mégis annak valamiféle „tragédiaként” való felfogása a 
társadalomtudományok számára egy nehezen kezelhető, olykor ambivalens 
kérdéskört eredményezett. Ezért úgy érzem, hogy a kutatásban nem a megítélő és 
tragédiát feltételező, hanem inkább az elemző és körülíró magatartásmód kellene 
érvényesüljön. 

2. A „szórvány” fogalmáról 

Az utóbbi években a szórvány fogalmáról igen sok meghatározás-javaslat született, 
nyelvészek és történészek, lelkészek és tanárok, illetve (talán a legkevésbé) 
társadalomkutatók egész sora próbálkozott olyan definíciót találni, amely alapján 
világosan körül lehetne határolni, mi a szórvány, és mi nem az. Ugyanakkor a 
szórványkérdésről kialakult egy – a politizáló értelmiség által irányított – 
„hivatalos” diskurzus, amelyik erőteljesen befolyásolja, és voltaképpen 
ellehetetleníti a tudományos megközelítéseket.7  
                                                 
6 Komoróczy 1995: 287–288: „Nemzeti identitásról rendszerint a nemzet szempontjából beszélünk, s 
ebből vezetjük le az egyént is. Mintha a nemzet volna a történeti változások valódi kerete, mindig és 
minden átfogó változásé. Holott, hogy csak egy dologról beszéljek, az identitás cseréje, még ha 
tömeges is, legtöbbször egészen személyes döntés, bizonyos körülmények között csak a magán-
szférára, a privacy-re tartozik. Te magad választod meg, mi vagy, s az vagy, ami lenni akarsz. Ne az 
elháríthatatlan kényszer eseteit tegyük meg mércének, s ne is a rövid idő alatt biztosan nem 
keresztülvihető átalakulás eseteit. […] A személyes identitás-váltás szociológiai értelemben nem más, 
mint szociális passage, azaz átmenet, az egyik státusból a másikba, mint különben a házasság, vallás, 
pártba belépés, állampolgárság felvétele, lakóhely megváltoztatása, vertikális mobilitás stb. is, amely 
átmenetek során, szigorúan véve, a személy társadalmi meghatározó jegyeinek mindig csak az egyike 
változik meg. Az egyéb változások csak következmények, időben is elkülönülnek, másképp is mennek 
végbe (szimbólumok stb.). Mint populáció folyamat az identitás-váltás a történelemben rendszerint a 
statisztikai mennyiségű individuális döntések minőségi következménye. Az individuális döntések célja, s 
nyilván eredménye, a társadalmi beilleszkedés, a társadalmi kényelem (accomodation); egyszerűen: a 
fölösleges feszültségek nélküli élet. Eredménye, statisztikai mennyiségben: a beolvadás. Egy népesség 
homogeneizálódása: bizonyos egyedek közös különbözőségének megszűnése. […] Az identitás-váltás 
mint társadalmi accomodation, ha megterheli is a személyiséget, s okoz károkat is, többnyire nem 
dráma. Inkább, ha úgy tetszik, valamifajta konfliktus-megoldás, az egyensúlyi állapot megteremtése; 
valamifajta fölemelkedés. Az egyén biztosan annak érzi.” 
7 Hogy mennyire nehézkes elméleti síkon beszélni, vitatkozni a szórvány fogalmáról, mutatja a 
Sepsiillyefalván 1996. március 23–24. között megrendezett, szórványproblémával foglalkozó 
konferenciának Jelen és jövő a szórványkutatásban (szerk. Bodó Barna) című füzetben publikált anyaga is. 
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A szórványkérdés kutatásában három alapvető tényező szokott 
érvényesülni: vizsgálják a szórvány történeti dimenzióit, azaz kialakulásának 
feltételeit (például háborúk), az ezzel szorosan összefüggő különböző demográfiai 
folyamatokat (például migráció), valamint a mentális téren végbemenő 
változásokat (identitásváltás). 

A szórványkérdést általában kizárólag egy etnikumhoz rendelve tárgyalják, 
közéleti, politikai, gyakorlati, művelődéspolitikai stb. kérdésként, pontosan 
meghatározva azokat a cselekvési imperatívuszokat, kötelezettségeket, 
elvégezendő feladatokat, amelyek elősegítik a „szórványmentést”.8 És annak 
ellenére, hogy szinte divattá vált a szórványról beszélni, egyelőre úgy tűnik: senki 
sem tudja pontosan, mit kell a „szórvány” megnevezésen érteni. 

A következőkben felvázolom az erdélyi magyar szórványkutatás néhány, a 
szórvány definiálására törekvő véleményét, megkülönböztetve és körülhatárolva 
egy szociológiai, egy egyházi és egy néprajzos-antropológusi vonalat. 
 
2.1 Az 1940-es években elsősorban népességtörténeti szempontból közelítettek 
a szórványkérdéshez: a népszámlálási adatok, illetve pontos statisztikák alapján 
kísérelték meg kideríteni, hogy egyfelől a tömeg nagysága és súlya, másfelől az 
illető tömegek ellenálló képessége között milyen az összefüggés.9 Ezt a kutatási 
vonulatot egy „szórványmentő” indulat jellemezte. 

Vámszer Géza 1940-ben (Vámszer Géza: „Szakadát. Egy szebenmegyei 
magyar szórvány”) Oltszakadátról írt néprajzi jellegű falumonográfiája egyben az 
egyik első szakszerű szórványleírásunk, az erdélyi szórványkutatás alapmunkája. 
Külön érdeme, hogy – bár tükrözve a korhangulatot, ő is érzelmi síkon közelít a 
kérdéshez – néhány megállapításának tudományos értéke a mai napig érvényes. 
Gondolok itt például a gazdasági és szociális okok szórványképző hatásának 
említésére, illetve arra a fontos felismerésére, hogy a szórványközösség 
meghatározásában a mennyiségi tényezőt szembeállította a minőségivel.10 

                                                 
8 Bíró 1996: 49. 
9 Lásd például Schneller: 1943. 
10 Vámszer 1940: 5–10. Monográfiájának előszavában Vámszer kifejti a szórványkérdéssel 
kapcsolatos nézeteit. „Sok mindentől függ, hogy egy szórvány életképes-e vagy elsorvadásra van-e 
ítélve. […] Befolyásolja földrajzi fekvése, történelmi hagyománya, gazdasági helyzete, közvagyona, a 
pap vagy vezető emberek magatartása, a nép jelleme és még sok egyéb.” Tipologizálja a 
szórványokat: „A romániai magyarságnak nem kevesebb, mint egyötödrésze él apró szórványokban. 
Ezeket eredetük, keletkezésük szerint általánosságban négy csoportra oszthatjuk, de ha a helyi 
viszonyokat, a szomszédos népeket s a azt tekintjük, hogy fajtestvéreik tömegeitől milyen messze 
vannak, akkor még számtalan válfajt állapíthatunk meg. […] Osztályozhatjuk a szórványokat 
életképesség szerint is, vagyis aszerint, hogy milyen erős a magyar népközösséggel, nyelvvel és 
kultúrával való szerves vagy legalább eszmei kapcsolatuk. Ha eszerint osztályozzuk őket, akkor a 
lélekszám megítélésüknél nem mindig mérvadó. Vannak tehát: erős, életképes szórványaink, a 
beolvadás útján levők, és a teljes beolvadás állapotába jutottak, amelyek feltartózhatatlanul 
porladnak.” Vámszer elemzi a beolvadásnak számos „módját és fajtáját”, felvázolva annak lehetséges 
okait: „Lehet ennek oka a faji, a nemzeti öntudat meglazulása, a népi hivatástudat hiánya, a nyelv 
elvesztése, a vegyesházasság, a lélekszám apadása, amely sok szórványban a reménytelenség és 
céltalanság kisebbségi érzetét plántálja bele a lelkekbe, sokszor pedig a társadalmi helyzet az oka a 
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Venczel József 1941-ben az erdélyi magyarság népmozgalmában uralkodó 
jelenségnek tartotta a szórványosodást leginkább elősegítő nemzetiségi és vallási 
vegyes házasságokat. Noha megjegyzi, hogy külön elbírálást kíván a jelenség 
akkor, ha a létesítő oka a biológiai kényszer, az egyező vallású illetve nemzetiségű 
házasuló legény vagy férjhezmenő leány hiánya, véleménye szerint „sajnos, nálunk 
inkább a népi együttélés megszokottsága, valamint a nemzeti és vallási öntudat 
gyöngülése játszanak szerepet […] számokban áll előttünk a tapasztalati tény: a 
vegyes házasságok igazi szülőföldje a szórvány, egyházi nyelven: diaspora.”11 
Azonban az identitás tulajdonképpen genetikailag nem örökletes. Például 
elképzelhető, hogy egy nem vegyes házasságban született egyén is lehet (akár 
teljes) identitászavarban! 
 
2.2 A szórvány fogalmát elsősorban a szórványosodás folyamata által érintett 
egyházak képviselői próbálták meghatározni. A Krizbai Miklós által tárgyalt 
szórványkategóriák egyházi és nemzeti értelemben olyan csoportokat jelölnek, 
amelyek vallási és etnikai alapon kisebbségként tételeződnek egy többségi 
közösségben.12 Tanulmánya erkölcsi alapon értékeli a szórványlétet, de vannak 
vitathatatlanul értékes megfigyelései is. Így felismerte, hogy nagyobb méretű 
szórványosodásról a városok esetében beszélhetünk, és érinti az identitásváltás 
néhány alapvető összetevőjét (például a valahova való tartozás tudatának 
megingását, az idegen hatást, a könnyebb megélhetés igényét stb.). 

A református egyház szórványról alkotott jelenlegi álláspontját Vetési 
László nézetei tükrözik. Vetési a szórvány néhány legfontosabb alkotóelemét a 
következőkben látja: a kisebbségi arány, bár az vitatható, hogy ez százalékban 

                                                 
beolvadásnak. […] Kicsi létszámú szórványnál sokszor az okozta a beolvadást, hogy nincs társadalmi 
szervezetük s így nincsenek saját összejöveteleik, […] De sokszor a gazdasági tényező a beolvadás 
főokozója. […] Mindezeken felül azonban a legnagyobb beolvadás, elnemzetlenedés ott fordul elő, 
ahol a falu népe nem kapja meg a kellő lelki gondozást, mert a vallás olyan lelki szükséglete az 
embernek, de különösen az egyszerű falusi népnek, hogy ha azt saját egyháza kielégítetlenül hagyja, 
beáll a lelki hiányérzet s ez esetben a nép vigaszt a szomszédos egyháznál keres. Amikor pedig már 
megtörtént a lelki beolvadás, akkor hiába erős anyagilag és hiába hű nyelvéhez egy szórvány, 
rövidesen beáll a vegyesházasság közvetítésével a vérségi és a tényleges beolvadás.” 
11 Venczel 1988: 263. 
12 Krizbai 1940: 4. „Ez az elnevezés nagyon régi keletű, többek között már a bibliában találkozunk a 
diaspora kifejezéssel, amely alatt az anyaországtól távollakó, idegen népek közé szóródott zsidóságot, 
vagy keresztyéneket ért a Biblia. Egyházi Törvénykönyvünk szerint a szórvány olyan polgári község, 
népesebb tanya, ahol a hívek kevés száma miatt fiókegyházközség nem alakulhat. Magát a kifejezést 
többféle értelemben lehet használni. Beszélhetünk szórványokról abban az értelemben, hogy egy 
nemzethez tartozó, egy anyanyelvet beszélő tagok más nemzetű és más nyelvet beszélő lakosok 
között élnek, vagyis szórványról nemzeti értelemben. Beszélhetünk azonban szórványról úgy is, hogy 
alatta egy egyházi közösségnek olyan tagjait értjük, akik más egyházi közösség tagjai között csekély 
számban élnek, tehát szórványról egyházi értelemben. A szórvány fogalmához még hozzátartozik egy 
másik vonás is, az, hogy ezen, mások között élő közösség létszámánál, anyagi vagy lelki erejénél 
fogva olyan helyzetben van, hogy ez a helyzet létére, életének a saját létalapján való fejlesztésére 
veszélyeztető.” Ehhez a meghatározáshoz két észrevételt fűznék: szerintem a diaszpóra fogalma – 
már kialakulása révén – nem fedi teljességében a szórványlét minden vetületét, hiszen kizárólag 
elvándorlás eredményeként jön létre, és milyen egy „polgári” község?! 
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kifejezve mennyi (10, 20, 30 százalék?); a veszélyezettség érzése; a nyelvi erózió és 
az erősfokú kétnyelvűség; az illető közösség szimbolikus etnikai tartalékainak, 
illetve az etnikai alapon szerveződő intézményrendszer leépülése; az etnikai 
folyamatok, összefonódások különböző formái (például a vegyes házasságok 
gyakorisága); a nyelvi – etnikai önbecsülés, önértékelés és öndefiníció helyzete 
(Vetési szerint, amikor egy közösség önmagát már nem becsüli nyelvi szigetként, 
akkor az adott közösség etnikai szigetként jogosan tekinthető szórványnak); és nem 
utolsósorban az egyházi és világi értelmiség léte, tevékenységének minősége.13 

 
2.3 Pozsony Ferenc arra figyelmeztet, hogy a szórványhelyzetet – a tradíció 
szempontjából – gyakran hajlamosak vagyunk egyfajta kulturális rezervátumnak 
tekinteni.14 

Keszeg Vilmos szerint a szórványlét ott kezdődik, amikor egy közösség 
nem tudja fenntartani a nemzetiségi intézményeit: így nem tud fenntartani lelkészt, 
az óvodai és iskolai oktatás számára nem tudja biztosítani a minimális 
csoportlétszámot sem, és elzáródnak vagy erősen sérülnek a nemzetiségi 
művelődés, közművelődés csatornái. „A szórványközösség nemzetiségi 
önazonosságát mindössze a népi, vagy egy nagyon laicizálódott kultúrában tudja 
megélni. Ezért itt a népi kultúra felértékelődik, megnő a szerepe az olyan 
művelődési próbálkozásoknak, mint a helyi, amatőr színjátszás vagy a vallási 
életnek a vallásos társulatok keretében történő megélése. […] Mert amikor egy 
közösség nem tudja elérni, vagy felérni a hivatalos intézmények által közvetített 
kultúrát, megpróbálja maga helyettesíteni azt, s e kultúra más (lesz), mint a 
hivatalos kultúra.” – írja.15 

                                                 
13 Bodó (szerk.) 1996: 60. 
14 Bodó (szerk.) 1996: 66. „… nem arra van szükség, hogy ott egy zárványt megőrizzünk, hanem 
annak úgy kell életet adni és funkciót, hogy az a közösséget éltesse tovább. Ha az akciók csak 
ünnepeken nyilvánulnak meg, fennáll a veszély, hogy elzárják azt a közösségtől. Ez szakmai kérdés 
is, a néprajzosok felé. Ennek a kísértésnek ellent kell állni.” 
15 Keszeg 1996: 56. Keszeg Vilmos arra kérdez rá, hogy vajon megszűnik-e a nemzetiségi kultúrába való 
kapcsoltság, s minden szórványközösség maga keres, teremt kulturális modellt? (És így újra kortársai és 
szemtanúi vagyunk egy újabb regionalizálódásnak, provincializálódásnak?) „Ez a helyzet számomra 
azért tűnik problematikusnak, mert mindössze két, átmenet nélküli perspektívát kínál fel: a nemzetiségi 
identitás őrzésének szándéka a hagyományokba való bezárkózást jelenti, a hagyományok 
konzerválódását, ami maga után vonja mind a más kultúrájú környezettől, mind a nemzetiségi kultúrától 
való elszigetelődést. (pl. moldvai csángók esete a 20. század második feléig) Ebben az helyzetben a 
nemzetiségi öntudat sérült, idealizált (az etnikai identitás szimbólumai által megélt), a környezet részéről 
pedig állandóan támadott lesz. A másik alternatíva: a nemzetiségi hagyományokból való kilépés, a 
környezet kulturális életében való részvétel a beolvadást, a felszívódást hozza magával. Az első 
alternatíva a szóban forgó közösség, a második a nemzetiség perspektívájából teremt frusztráló 
helyzetet. […] A helyzet ellentmondásosságára jellemző, hogy a kultúra egysége megszűnik. A 
vallásosság, az anyanyelv, az oktatás, a hivatalos kommunikáció mögött ideológiai, politikai 
szempontból szembenálló intézmények húzódnak meg. A megosztott centrumokhoz való viszonyulás 
pedig állandó taktikai készültséget, megfontolást igényel. Továbbá, a természetes körülmények között 
átjárható kulturális határok, küszöbök ebben az esetben valóságos gátakat, akadályokat képeznek és 
kategorikusan működnek: a bekebelezést és a kizárást részesítik előnyben. Ilyen körülmények közepette 
az értékrend, az attitűdök rendszere, a közvélemény labilisan, diszharmonikusan működik, s például a 
vegyesházasság, a szekták, a migráció, a külföldi kapcsolattartás megítélése ellentmondásos.” 
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Szórványlétben az endogén kultúra elveszíti asszimilációs képességét. A 
periférikus kultúra, amely a szomszéd kultúrákkal való kommunikációt teszi 
lehetővé, fokozatosan központi helyet foglal el, felszámolja a kultúra korábbi 
centrumát.16 Szemben a stabil életforma határozott jövőképpel, a szórványlét 
archaikus tudatot konzervál. A bizonytalanság, a kiszolgáltatottság érzése, a zárt 
horizont lelki szükségletté teszi a mitológia (hiedelemrendszer) világértelmező, 
világmagyarázó, s így a vélekedéseket és cselekvéseket motiváló szerepének 
funkcionálását. 

A fentiek értelmében Keszeg Vilmos a szórvány fogalmának lehetséges 
definíciójához az adott szórvány által használt kultúra jellegét is hozzákapcsolja. 

Bíró Zoltán a szórványkérdést az identitás(váltás) és etnicitás 
jelentésmezejében tárgyalja. Ő Kelet- és Közép-Európa népeit 
diaszporadikusoknak tartja, mivel „ebben a régióban az egyes nemzetekhez tartozó 
népek úgy élnek, hogy vannak központok és vannak perifériák. A központot a 
perifériáktól néha államhatárok választják el és akik az államhatáron kívül vannak 
diaszpóráknak számítanak abban az értelemben, hogy számukra probléma, 
mindennapi gond a központhoz, az „anyaországhoz” való viszonyulásnak 
mindennapi tisztázása. És etnicitásuk, mivel határon kívül vannak, nem igazán 
magától értetődő, nem igazán kezelhető jelenség. Valamiképpen a centrumhoz 
viszonyítva kell ezt alakítaniuk és ez egyfajta diaszporadikus helyzetbe kényszeríti 
őket. Természetesen ez a rendező viszony fennáll más nemzetek irányába is.”17 

Az identitásváltás folyamatának értelmezésében Bíró Zoltán Komoróczy 
Gézához hasonló álláspontot képvisel: „Előfordul, hogy az emberek egy ideig az 
egyik etnikumhoz tartoznak és egy idő után bekerülhetnek – jó szándékkal vagy 
nem jó szándékkal – olyan folyamatokba, amelyeknek eredményeként tartson ez 
bármeddig átkerülhetnek egy másik etnikumba.”18 

Az etnikus identitásváltás folyamata összefügg az etnicitás megélésének 
hiányával. A jelenlegi közéleti, politikai kontextusban egy olyan etnicitásfogalom 
él, amelyik szerint, ha etnikai jegyekkel rendelkezik valaki, és etnikumhoz 
tartozónak érzi, tudja magát, akkor ez a fajta etnicitás a személyek számára egy 
annyira stabil, adott valami, ami mindenkorra a sajátjuk kell, hogy maradjon, és 
ami ha megváltozik, világok dőlnek össze. 

Az etnicitás egyik vagy másik elemét valami más ellenében, rendszerint 
egy másik etnikum ellenében éljük meg, mutatjuk fel. Lehet ez öltözetben, lehet 

                                                 
16 Keszeg Vilmos szerint a (kulturális) beolvadás fázisai a következők: 1. Az átvétel legalacsonyabb 
szintje, amikor a román népi kultúra elemei a magyar kisebbség népi kultúrájának perifériájára 
épülnek rá. Tehát tudomásuk van a román szokás-, vagy hiedelemről, ismerik jelentését és funkcióját, 
ám ők nem alkalmazzák. 2. A következő szintet a kulturális elemek átvétele képezi. A magyar 
szokásrend vagy hiedelemrendszer homogén volta nem változik, mert az idegen elem asszimilálódik. 
3. A harmadik, a magasabb szint az, amikor már nemcsak egy kulturális elem épül be a kultúrába, 
hanem a román kultúrának egy nagyobb tömbje (pl. a román paphoz való járás).4. A negyedik szint 
az, amikor a román kultúra a vele állandó kapcsolat miatt rátelepszik a magyar kultúra egy területére, 
s azt felszámolja. 
17 Bíró 1996: 50. 
18 Bíró 1996: 50. Bíró Zoltán ezt az egyik etnikumból a másik etnikumba való átkerülési folyamatot 
tartja szaktudományos szempontból körülírhatónak és elemezhetőnek. 
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ünnepben, lehet táplálkozásban, lényeg a szembeállásban való definiálás. Ebben 
benne van az is, hogy ami számomra sajátosságom, mint kultúra, abból nem 
minden tartozik bele az etnicitásba. (Magától értetődő dolgokat nem szoktunk 
felmutatni!)19 

Bíró Zoltán az identitásváltás két esettípusát vázolja fel. Az etnicitás 
kialakulásához, működéséhez nemcsak emberek kellenek, fizikai alanyok, hanem 
eszközök, anyagi erőforrások is. „A probléma akkor jelentkezik, ha az etnicitás 
megfogalmazásának az igénye mutatkozik az emberekben, de valamelyik szinten 
akadályoztatás történik. Bármely szinten lehet akadályoztatás, és ha nem tudjuk, 
hogy az emberek számára melyik mennyire fontos, akkor kívülről nehéz 
megállapítani, melyik szintnek az akadályoztatása a legzavaróbb. Akadályoztatást 
jelenthet a jogi korlát, az adminisztratív korlát, vagy az is, amit környezetkészlet 
hiányának nevezünk. Valaki az etnicitását futtatná, megélné, de nincsenek meg 
hozzá a szükséges intézmények. Amikor azt mondom, hogy a keretek hiánya, 
akkor, mint akadály, akkor szakmai szempontból nem teszek különbséget, hogy ez 
a román állam intoleranciája okozza-e, vagy a romániai magyar politikai vezetés 
éppen soros apró tehetetlensége, vagy a helyi értelmiség nemtörődömsége, vagy 
felszámolhatatlan anyagi korlátok. Tehát sok minden okozhatja, és erre tipológiát 
kellene összeállítani. Ilyen esetben, amikor a környezeti elemek terén hiány 
mutatkozik, az etnicitást felmutató keretek a skála szerint fentről lefelé romlanak 
igazán – az etnicitás megélése, termelése az általános szintről fokozatosan szorul 
vissza a privát szférába.”20 

Ha nem hiányoznak a keretek, eszközök, készletek, hanem az egyén 
valamilyen hallgatólagos asszimilációs döntés nyomán feladja saját korábbi 
gyakorlatát, hogy egyik vagy másik, vagy harmadik szinten az etnicitását 
gyakorolja. Gyakran ez személyes döntés eredménye, nem minden esetben kell a 
keretek hiányára visszavezetni a dolgokat. Ilyen esetben (pl. személyi 
mobilitáskarrierek miatt) az egyénnel az történik, hogy az alsó szinttől kezdve 
hagyja el az etnicitás megélésének a gyakorlatát. Az egyéni, családi, kiscsoporti 

                                                 
19 Bíró 1996: 51–52. „A XX. század végi folyamatok a világ számos pontján igazolják, hogy az 
etnicitás az emberek számára fontos. Adott helyzetben, mások ellenében ezeket felmutatni 
biztonságot ad, érzelmi, lelki stabilitást, biztonságot és ezenkívül cselekvési mintákat is behatárol. A 
témával foglalkozó szakemberek több etnikum kapcsán leírták, az etnicitás hol mutatkozik meg, hol 
teremtődik, hol jelentkezik, valamint azt, hogy egy hierarchikus sorban egymásután az etnicitás 
milyen szerepet játszhat az egész, az individuum szintjén; aztán egy fokkal tágabb körben, a család 
síkján; a következő még tágabb körben az elsődleges kapcsolatok, ún. primer kapcsolatháló síkján; 
majd a település síkján; még tovább a kis régió síkján és végül az országos, illetve a nemzeti 
intézményrendszer síkján. Ezen megközelítés szerint ezek a szintek lehetnek valóságosan, fizikailag 
létezők, és lehetnek képzeletbeliek. […] Az etnicitás minden szinten jelentkezhet, de nem feltétlenül 
jelentkezik. Ahol a más etnikummal, egy idegen világgal való kapcsolódási felületek kisebbek, ott az 
etnicitás kevésbé tárgyiasul, a szintek nem mindenike jelenik meg. Ahol az érintkezési felületek 
nagyobbak, ott kihangsúlyozódik.” 
20 Bíró 1996: 52. Bíró Zoltán szakmai szempontból rendkívül nagy megoldandó gondnak tartja, hogy 
nem ismerjük a romániai magyarság etnicitástermelési gyakorlatát, azaz hogy mikor, milyen 
találkozási helyzetekben az etnicitásnak milyen formái, milyen jegyei jelentkeznek, erősödnek meg, 
termelődnek újra, válnak gyakorlattá, hiszen ez minden népnél más és más. 
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etnicitás felmutatási gyakorlatából lép ki, és ragaszkodik alkalomadtán is általánosabb 
szintekhez, azt később hagyja el. Ennek magyarázata, hogy minden ilyen erőteljes 
egyéni karrier az első, primer kapcsolathálóból való kilépéssel jár együtt. 

A két esettípus között azonban nem minden esetben kell oksági kapcsolatot 
teremteni, általában teljesen párhuzamosan, egymástól függetlenül léteznek és 
működnek, és nem igazán tudjuk az érintkezési felületek milyenségének a hatását. 
(Érintkezési felületek ma már mindenhol vannak, és igazából nem látjuk át az 
etnikai váltási folyamatba belekerült embereknek a típusait, a helyzetét, az 
arányait.) 

Bíró Zoltán arra hívja fel a figyelmet, hogy napjainkban egy félig-meddig 
még archaikusnak nevezhető közösségi életvezetési forma tűnik el végleg. 
Individualizációnak nevezi ezt a folyamatot, amelyiket a szocializmus késleltető 
fejlődése visszafogott: a mikroközösségek vagy lokális közösségek szintjén 
szerveződő élet most átadja helyét egy családi és ezen belül még inkább 
individuális szintű, alakuló, szerveződő életvezetésnek.21 

3. A szórványkérdés és az etno-nacionalista identitáspolitika 

A fenti megközelítések sokrétűsége azt mutatja, hogy a szórvány fogalmi 
meghatározásában még nem rendelkezünk egy letisztult képpel. Az is 
megfigyelhető, hogy a jelenlegi politikai és társadalmi kontextusban igen nehéz 
pusztán elméleti síkon beszélni erről a kérdéskörről, hiszen minduntalan különböző 
cselekvési mintákba ütközünk: az etnikai, nyelvi, vallási vészhelyzetről naponta 
hallunk, és a szervezett szórványgondozás, az előírt tervek és feladatok a konkrét, 
gyakorlati teendők felé terelik a diskurzust. Ezeket a cselekvési mintákat jelenleg 
egy igen erőteljes etno-nacionalista identitáspolitika határozza meg. 
 

3.1 Az etnikai identitás a társadalmi szerveződés velejárója, ezért alapvetően 
egy politikailag és társadalmilag befolyásolható entitásnak tekinthető.22 Az etnikai 
                                                 
21 Bíró 1996: 54. „A gondot ott látom, hogy az etnicitás termelésének, az etnicitás megélésének a 
gyakorlatai azokhoz a közösségi jellegű kulturális mintákhoz tapadnak, azok hordozzák, amelyek ma 
elvesztik társadalmi értéküket. Igazából nem az etnicitások tűnnek el, hanem a hordozó kulturális 
gyakorlat, amely az etnicitás megélését lehetővé tette. Azoktól az emberektől, akik etnicitásukat 
kollektív, mikroközösségi vagy lokális szinten valamilyen csoportos formában élték meg és 
működtették, nem lehet elvárni, hogy maguk álljanak át egy individuális etnikai megélési etnikai 
identitásépítési gyakorlatra. Szakemberek szerint ilyenkor, amikor lábuk alól kicsúszik a talaj abban 
az értelemben, hogy a számukra nagyon fontos etnikai identitást hordozó helyzetek, események 
eltűnnek az életünkből, felszámolódnak, akkor igyekeznek nagyon gyorsan, egyik napról a másikra 
egy fokkal szélesebb, globálisabb közös valamihez legalább formálisan kapcsolódni. Ez lehet egy 
román dolog, lehet egy új szektás vagy más természetű vallásos dolog. Ahol tömbben él az illető 
etnikum, ezek a lokális etnicitást kialakító szerkezetek globális nemzeti formában jelentkezhetnek, 
egyfajta erős, más természetű országos szintű vagy nemzetiségi szintű etnikai megerősödés 
jelentkezik. De sokkal jobban ki vannak téve annak, és különösen érintkezési felületeken, hogy 
hirtelen valami máshoz csapódjanak.” 
22 Barth 1996: 4. „… az etnikai csoportok és ezek jellemzői mindig sajátos interakciós, történelmi, 
gazdasági és politikai körülmények között jönnek létre; más szóval mindig rendkívül 
szituációfüggőek, nem pedig „eleve adottak”.” 
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identitástra ható identitáspolitikák elképzelt közösségeket konstruálnak,23 ezek 
jellemzőit próbálják kivetíteni az adott, valós közösségekre, eltekintve attól, hogy 
egy közösség tagjai sajátos tudásuk, ismereteik, értékeik, eszményeik és 
viselkedésmódjuk, tevékenységeik által élik be környezetüket, teremtenek rendet 
az őket körülvevő világban és helyezik el ebben önmagukat.24 

A szórványkérdéssel foglalkozó identitáspolitikák talán közérthetően 
többségükben etno-nacionalisták, mivel a nemzetállami nacionalizmus ellenében 
sok helyen jött létre helyi, kisebbségi nacionalizmus (local nationalism):25 azok a 
„szórványszakemberek”, „szórványalapítványok”, amelyek „küldetéstudattal” 
közelítik meg ezt a kérdéskört, szempontrendszerüket tekintve sokkal inkább 
érzelmi, mint tudományos alapon értékelnek. 

Például a temesvári Szórvány Alapítványt vezető Bodó Barna a szórványt 
különböző tényezők összhatásaként kialakuló és változó helyzetként értékeli, s nem 
valamilyen „genus proximusnak”, amelyből meghatározás volna kibontható. 
Szerinte a szórványban élők nem alkothatnak közösséget, ezért a veszélyt (mivel 
veszélyhelyzetben élőkről beszél ő is), részben, a közösség hiánya okozza. Úgy 
értékeli, hogy szórvány esetében nincs szó „vegytiszta” regionális identitásról, 
mivel hiányzik a befogadó és kiinduló elemként funkcionáló szülőföld élménye, 
azaz a szülőföld nem szövi át, nem erősíti az etnikai identitást. Így az önazonos 
megmaradás kérdése a vállalt kötelesség és a választás szabadsága kettőségében 
fejeződik ki.26 
 

3.2 Tulajdonképpen ezt az etno-nacionalista identitáspolitikát tükrözi a 
romániai magyar média is, megerősítvén egy nagyon rossz beállítódást, egy 
lemondó, pesszimista hangulatot. „Egy hamis kisebbségi szorongást kellene 
kitörölnünk a szótárunkból, vagy újra valós értékkel megtöltenünk, hogy a sebek 
nyalogatásától eljussunk végre a helyes önmeghatározásig és cselekvésig.” – írja 
1996-ban Vetési László a Szórvány-e a szórvány? című felhívásában.27 Vetési itt 
elsősorban arra gondolt, hogy „némely politikusok, illetve politizáló értelmiségiek 
egy sajátos beszédmódot honosítottak meg a szórványmagyarság kapcsán, és […] 
hovatovább ez a beszédmód nagyobb gondot okoz, mint maga a szórvány-
probléma. Ma már megvannak a pontosan kidolgozott, bár íratlan, szabályai annak, 
hogyan kell, hogyan illik egy jó magyar embernek a szórványról beszélni.” – reagál 
Szilágyi N. Sándor a felhívásban közölt gondolatokra. Szerinte ennek a 
„hivatalos” diskurzusnak az egyik legfontosabb szabálya az, hogy a 

                                                 
23 Lásd Magyari-Vincze Enikő: Antropologia Politicii Identitare Naţionaliste. Kolozsvár, 1997. 
24 Magyari-Vincze Enikő 1997: 104. 
25 Giddens 1997: 310. 
26 Bodó 1996: 15–23. Erősen vitathatónak tartom Bodó Barna azon kijelentéseit, hogy a szórványban 
élők nem alkothatnak közösséget, és nem rendelkeznek „vegytiszta” regionális identitástudattal. Úgy 
vélem, hogy minden ember megteremti élettere közösségét, és tapasztalataim azt mutatják, hogy 
minden ember – főképpen a falun lakók – igen erős, mondhatni „vegytiszta” regionális 
identitástudattal rendelkezik. 
27 Vetésinek a Romániai Magyar Szóban megjelenő szórványkérdéssel kapcsolatos cikke egy több 
hónapig tartó sajtóvitát váltott ki. 
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szórványproblémát kötelező módon a nemzethalál perspektívájába helyezi. A 
szórványoknak ebben a beszédmódban jól meghatározott szerepük van: ürügyként 
szolgálnak az illető politikusnak arra, hogy egy szép szónoklattal ismét előtérbe 
állíthassa saját becses személyét, illusztrációként használva a szórványt annak 
bemutatására, mennyire komoly a „teljes megsemmisülés” veszélye. Mindez, bár 
kissé más indíttatásból, jól megfigyelhető a szórványról szóló újságcikkekben és 
tévéfilmekben, amelyek ékes bizonyságai annak, hogyan tud az ember makulátlan 
tisztaságú jó szándékkal nagyon rossz dolgot tenni.28 

Szilágyi N. Sándor kritikai hangvételű cikkében megkérdőjelezi a szórvány 
meghatározásának lehetőségét: „Abban például egyetértettünk, hogy a 
meghatározásból nem lehet kihagyni a magyarság számarányát az illető 
településen, de hogy hány százaléktól lefelé beszéljünk szórványról, arra még csak 
ötlete sem volt senkinek, és nem is lehetett, mert ezt a határt tudományos 
módszerekkel bajosan lehetne meghúzni. További kérdés: csak az illető településen 
számított százalékarányt nézzük, vagy az is számít, hogy milyen összetételűek a 
környező települések? […] Volt olyan javaslat is, hogy nevezzünk szórványnak 
minden olyan települést, ahol a magyarság helyzete veszélyeztetett, azaz a jövője 
távlatilag nincs biztosítva. Ezzel meg az a baj, hogy ki-ki aszerint minősíthet 
valamit szórványnak, hogy mennyire látja a helyzetét veszélyeztetettnek. Ez pedig 
sokszor azon múlik, mennyire derű- vagy borúlátó az illető. […] Mindebből én arra 
a következtetésre jutottam, hogy a „szórvány” elnevezés értelmes helyzetelemzés 
céljára teljesen használhatatlan. Kizárólag politikusoknak ajánlható, hiszen ott 
éppen az a jó, ha egy szóról nem lehet világosan tudni, mit jelent, mert akkor 
jobban lehet vele ijesztgetni az embereket.”29 

És végül – összefoglalás helyett – szintén Szilágyi N. Sándort idézem: „Mi 
mindig arról beszélünk, hogy a szórvány, mint veszélyeztetett közösség és 
elfelejtjük azt, hogy a szórvány az, amelynek az állandó érintkezések miatt, a 
fókuszos identitástudatuk miatt, megvannak a kialakult stratégiái arra, hogy miként 
lehet a másikkal együtt meglenni. Aki egy kompakt közösségből elmegy oda, őneki 
nincsenek erre stratégiái. És ő, aki odakerül, sokkal hamarabb asszimilálódik, mint 
a helybéliek.”30  

4. A „tudatosított szórványlét” vállalása 

Mi történik abban az esetben, amikor valakiben, valakikben tudatosul a 
„szórványlét”, azaz, hogy ő, vagy ők a „szórvány(magyarok)”? Mi történik, amikor 
tudatosan vállalják ezt a sorsot? Erről a problémáról az eddigi szórványkutatásban 
kevés szó esett, sőt talán nem is igen ismerték fel, hogy a szórványirodalomban 
sokat hangoztatott képzetek visszahathatnak az adott közösség gondolkodására. 

                                                 
28 Ezekben sokszor minden fontos, csak éppen azok az emberek nem, akikről pedig a látszat szerint 
szólnak. Szilágyi felveti azt a kérdést, hogy miért nem gondolunk arra, hogyan fogják ezek 
befolyásolni a szórványban élőket, hiszen nekik is van például tévéjük! 
29 Lásd Szilágyi: 1997. január 29. RMSZ – Szempont melléklet 2254./3. 
30 Bodó (szerk.) 1996: 71. 
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Véleményem szerint kétféle „szórványkép” létezik: a hivatalos diskurzus 
által propagált szórványkép, és egy adott közösség helyszínen tapasztalható (vagy 
kevésbé tapasztalható) önmeghatározása. A „nagybetűs” szórványtelepüléseink 
esetében ezek közelítenek egymáshoz. 

A következőkben a dél-erdélyi Oltszakadát, mint a „nagybetűs”, 
„klasszikus” szórványt hasonlítom össze az általam kutatott, elnéptelenedő 
vidékkel. 
 

4.1 Dél-Erdély magyar szórványai a Maros és Nagy-Küküllő vonalától délre, a 
Székelyföldtől nyugatra, a valamikor Királyföldnek nevezett területen élnek, a régi 
Szeben, Fogaras és Nagy-Küküllő vármegyékben. Szórványhelyzetük kettős: tiszta 
magyar falvak, mint például Halmágy, ékelődnek román és szász vidékek közé, és 
a román vagy szász, illetve vegyes falvakban is élnek magyarok, például 
Oltszakadáton, Bürkösön. E szórványoktól nyugatra nagyobb számban élnek még 
magyarok a régi Hunyad megyében és a Barcaságban. A dél-erdélyi szórványok a 
szónak semmilyen értelmében nem alkotnak néprajzi, etnokulturális vagy táji 
csoportot, mert ennek gyaníthatóan sem az érintkezésben, sem a közös tudatban, 
lakóhelyben, sem a kulturális sajátosságokban nincsenek meg a feltételei. Tekintve, 
hogy a szórványokról rendkívül hiányos ismeretekkel rendelkezünk, nem dönthető 
el, hogy mennyiben tekinthetők egységnek; valószínű, hogy inkább csak 
szórványhelyzetük teremt közöttük kapcsolatot a kutatás számára.31 

Kósa László szerint Dél-Erdélyben mindig szórványban éltek a magyarok. 
A szórvány-életforma nagy múltja lényegesen megkülönbözteti az itteni 
magyarságot az észak-erdélyi, mezőségi és Hunyad megyei diaszpóráktól, amelyek 
az önálló erdélyi fejedelemség korában még összefüggő nyelvterületet alkottak, és 
azóta fokozatosan szakadoztak szét.32 
 

4.2 Oltszakadát hegyek között, az Olt mellett fekszik, a Vöröstoronyi szorostól 
25 km-re. A falu mai településformájára jellemző, hogy a magyarlakta faluközpont, 
a két főutca összetalálkozásánál álló evangélikus templom környékén a telkek 
soros elrendezésűek, míg a román telkek alakja szabálytalan, nagyobb is, mert nem 
osztották fel hosszában, ha új gyereknek kellett házat építeni, és az épületek is 
rendszertelenül csoportosulnak rajtuk. Politikai és egyházi szempontból a falu 
mindig Nagyszebenhez tartozott. 
 Oltszakadátnak jelenleg körülbelül 160 magyar nemzetiségű, evangélikus 
vallású lakosa van, ez a falu össznépességének egy negyedét jelenti. Számuk a 
századelőn nem sokkal haladta meg a kétszázat. A Vöröstoronyi szoros hajdani 
határőreinek leszármazottjaiként számontartott közösségről Vámszer Géza 1940-
ben írt néprajzi jellegű falumonográfiát (Vámszer: „Szakadát. Egy szebenmegyei 
magyar szórvány”), amelyik egyben az egyik első, szakszerű szórványleírásunk. 

A leírás előtt a szerző könyvének első lapjain tisztelettel adózik a szakadáti 
magyarok szívós megmaradásnak is, azt erkölcsi példaként állítva az erdélyi 

                                                 
31 Mohay 1991: 69. 
32 Kósa 1991: 22. 
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magyarságnak: „…tévednének azok, akik csak néprajzi furcsaságnak tekintenék 
őket, mert ennek a kis szigetnek van kisugárzó ereje is, amely hatással van a 
szomszédos, még gyengébb szórványokra. Egy nép – főként egy néptöredék – 
értékét és súlyát nem annak száma, hanem minősége adja meg.”33 

Kezdeményezése sajnos nem talált követőkre, az 1940 és 1948 között 
nagyobb lendületet vett erdélyi néprajzi kutatás is adós maradt más szórványok 
alapos leírásával. Ez csak fokozza Vámszer művének fontosságát, amely ma is az 
egyetlen áttekintő ismertetés ezen a téren. Felépítésén és egész tartalmán érződik, 
hogy szerzője nem a különböző kulturális területek mélyreható elemzését tartotta 
feladatának, hanem az 1200 lakosú falu mintegy 230 magyar lakosának a 
magyarországi falukutatók és az akkor már nagy hatású Gusti szellemében való 
monografikus bemutatását, különösen odafigyelve azokra a tényezőkre, amelyek e 
kis népcsoport azonosságának fenntartását előmozdították. 

 
4.3 Személyes oltszakadáti élményeim azt mutatják, hogy a helybeliek 
identitástudata nagy mértékben a róla készített „tudományos” képekből táplálkozik, 
azaz tudják magukról, hogy ők „igazi szórványmagyarok”.34 Mindezt elősegíti az, 
amit és ahogy az írott és elektronikus médiákban róluk beszélnek, az, hogy 
rendszeres érkeznek hozzájuk különböző szórványmentő segélyek, valamint az, 
hogy tudomásuk van arról, hogy népszokásaik etnikus szimbólummá váltak 
(gondolok itt elsősorban a húsvét hétfőjén tartandó kakasütésre). Büszkén 
hivatkoznak Vámszer monográfiájára, amit szinte minden helybeli ismer. 

Megállapítható, hogy a szórványsors tudatos megélése hozzájárul egy 
életerős közösség fennmaradásához. Így a természetes migráció ellenére a falu 
magyar lakosságának létszáma százalékban a falu összlakosságához viszonyítva 
lényegében nem változott az utóbbi fél évszázadban.35 

Ennek néhány további lehetséges okait a következőkben látom: a közelben 
levő ipari munkahelyek, a „mârşai” lőszer–, illetve a feleki üveggyár; a kilencvenes 
években visszaadott földhöz való ragaszkodás; az etnikus kapcsolataikban 
kialakított stratégiáik. (A keveredést a nemzetiségi és a vallási okok egyaránt 
megakadályozzák, a magyarok, ha nem találnak a faluban házastársat maguknak, 
elmennek más falvakba. Ezért vegyes házasságokat is szinte kizárólag csak falun 
kívüli személyekkel kötnek.) 
 A „szórványsors” tudatos vállalása hatott a környező települések kisebb 
magyar közösségeire. Ezzel magyarázható, hogy az utóbbi években Oltszakadát 
életereje szinte „beszippantotta” ezeket a szórványszigeteket: sokan költöztek 

                                                 
33 Vámszer: 1940. 14–15. 
34 1998 március 8–10. között a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és 
Kultúra Tanszék szocio-etnolingvisztika posztgraduális programjának hallgatójaként részt vettem 
egy, az oltszakadáti magyar közösség családszerkezeteit vizsgáló terepmunkán. (Lásd Pozsony 
Ferenc: Egy Szeben megyei magyar szórványközösség. In: Erdélyi Múzeum 62. kötet, 2000. 3–4. 
füzet: 185–192.) Az említett terepmunka során lehetőség adódott az oltszakadáti magyarok 
identitástudatának kutatására is. 
35 Például 1998-ban több volt a keresztelő, mint a temetés. 
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Szakadátra – nemcsak a házasság útján! – például Románújfaluból, Bürkösről, sőt 
még Szebenből is. 

5. Szórványosodás-e az elnéptelenedés? 

Erdélyben az elmúlt fél évszázadban jelentős népmozgások történtek, a 
kommunista rendszer eszeveszett iparosításának következményeként a falvak 
kiürülése hatalmas méreteket öltött. Az elnéptelenedés folyamata az 1950-es 
években, az erőszakos kollektivizálás előli meneküléssel vált igazán 
tömegméretűvé, ehhez napjainkban hozzájárul a külföldi munkavállalás, 
kitelepedés terjedése. Az erdélyi magyarság életében mindez etnikai 
vonatkozásokban is komoly változásokat eredményezett, hiszen elősegítette a 
szórványosodást. Ezért jogosnak érzem megvizsgálni az elnéptelenedés és a 
szórványosodás viszonyát, illetve megfogalmazni az ezzel kapcsolatos 
kérdéseimet:  

Vajon maga az elnéptelenedés, mint történeti-társadalmi folyamatot jelölő 
fogalom azonos értelmű-e a szórványosodással? Esetleg a szórványosodás 
jelensége eredményezi az elnéptelenedést? Vagy a szórványosodásról kellene 
elsősorban úgy beszélni, mint gazdasági és nem (csak) etnikus problémáról? 
 
5.1 A Lozsárd völgyében jelenleg már csak időskorú emberek élnek. Ezért 
természetesnek érzem, hogy valamennyi adatközlőm egységesen jobbnak ítélte a 
„régebbi” életét (amikor sok volt a fiatal, többen voltak a magyarok, jól ment a 
mezőgazdasági munka stb.), szemben a völgy mostani helyzetéről alkotott képpel, 
amely igen lehangoló: folyamatos az elöregedés, a magyarság aránya mindegyre 
csökken („most ha valaki meghal, nincs aki pótolja”), az templom üres („aki van, 
az se igen jár már”), a határ ott áll pusztán („hiába adták vissza a földeket, úgysincs 
aki megdolgozza”) stb.36 Mindezért elsősorban az erőszakos kollektivizálást teszik 
felelőssé, hiszen a kollektív „mindent” elvett és elrontott, és csak annak volt jó, aki 
idejében „elmenekült”. Érdekes volt tapasztalnom, ahogyan valamennyi 
adatközlőmnek, függetlenül lakhelyétől – Oltszakadáttól Alsótökig, vagy akár a 
kolozsvári Irisz-telepig –, mennyire mély megrázkódtatást jelent a kollektivizálásról 
emlékezni, mennyire egyforma ellenszenvvel viszonyulnak hozzá. 
 
5.2 Szerintem az elnéptelenedés folyamatában érdemes megvizsgálnia az 
etnikus és a regionális identitástudat változását is. 
 A kollektivizálás és iparosodás hatására elinduló népvándorlásoknak 
mindenhol kísérő jelensége volt a közösségeiből egyénenként szétszóródók, illetve 
leszármazási helyükkel kapcsolatot tartó hagyományőrző csoportok megjelenése az 
ipari központokban és városokban. Ezek beilleszkedése elsősorban az átrétegződés 

                                                 
36 A jelenlegi helyzet megítélésének egyik jellemző példája Szalontai Lajos volt alsótöki lakos 
vallomása: hiába maradt meg a háza, hiába kapta vissza a földjét, már nem települne haza csak akkor, 
ha újból fiatal lehetne. 
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lehetőségeitől függött, de eléggé általános, hogy a városra beköltözők egy része 
már a beköltözés pillanata előtt is „navétázott” városi munkahelyére. 
 A városra beköltözöttek életében megfigyelhető egy kétlaki életmód, a 
„hétvégi” falusi élet kialakulása. A hétvégeket a városon kívül töltik. Dolgoznak 
saját, szüleik vagy rokonaik gazdaságában, főleg veteményes kertjében. (Hogy mi 
lesz akkor, ha a szülők meghalnak, és a rokonság is kénytelen elköltözni?) 
 A városra beköltözöttek életében a regionális identitástudat generációs 
változásokon ment keresztül: a „falu” az első beköltözött nemzedék számára még 
az otthont, a fiatalság emlékeit jelenti; a következő nemzedékek szemében a 
faluhoz való viszonyulás a rokoni és gazdasági kapcsolatokra redukálódott. Ez a 
generációs különbség megnyilvánul a városra beköltözettek életmódjában is, így 
míg például a régebben vagy idősebb korukban beköltözők háztartása szinte 
megegyezik az „otthonival”,37 addig a fiatalabbakat már egy teljesen városi jellegű 
életvitel jellemez. 
 Ugyanakkor a városokba és ipari központokba való áramlás – főképpen 
olyan települések esetében, ahol magyarok viszonylag csekély számban, vagy 
egyáltalán nem élnek – új helyzetek elé állítják az etnikus identitástudatot is, 
amelyik, már az egyéni döntések függvényében, szintén generációs változásokon 
mehet keresztül.38 
 
5.3 A helyi társadalmakban a gondoknak ritkán van etnikai dimenziója. 
Azonban a többnemzetiségű, vegyeslakosságú helységekben, illetve az 
elnéptelenedés és szórványosodás folyamatában figyelnünk kell az etnikai 
kapcsolatok alakulására is. 
 A Lozsárd völgyi adatközlőim szerint a többségi románsággal való 
együttélés alapjában véve békés volt, a régi időkben (a két világháború között és a 
„magyar időben”) az emberek „csendességben” éltek és „megbecsülték egymást”. 
Élesebb ellentét csak a második világháború utáni években volt, amikor a Mániu-
gárda garázdálkodott, és amikor később „a kulákokat elvitték az oláhok”.  
 Mivel az elnéptelenedés a vidék általános jellemzője, érdekes egyensúly 
figyelhető meg a népesség etnikai összetételének alakulásában: a románok 
körülbelül egy kétharmados többséget alkotnak, mert régebben „a magyarok is 
többen voltak”, jelenleg pedig egyformán „fogynak”, vagyis a románságot 
ugyanúgy érinti az elöregedés, elvándorlás ténye. Egy állandóan „fogyó” 
népcsoport esetében – főleg a fiatalabb generációknál – mindig erős az 
asszimiláció fenyegetettsége: gyakoriak a vegyes házasságok, a magyar iskolák 
megszűntek, a rendszeres templomi szolgálat biztosítása hiányzik stb. Ennek 
ellenére a Lozsárd völgyi magyarok igen erős nemzeti identitástudattal 
rendelkeznek.39 

                                                 
37 Talán ez az oka annak is, hogy a legtöbben Kolozsvár falu ellegű külvárosaiba telepedtek: az Irisz-
telepre és a Kerekdombra. 
38 A „vidéki szórvány” így válhat „városi szórvánnyá”. 
39 Például egyöntetűen elítélik és megvetik az „elfajult”, „elkorcsosult” magyarokat. 
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 Régebben tudatosan elkülönültek a helybeli románságtól: közös bálokat, 
táncokat nem szerveztek, külön „turmával” rendelkeztek stb. Sőt, bizonyos 
helyzetekben lenézték a helybeli románságot: például a magyarok mindig 
hamarabb kaptak pásztort turmájuk mellé (aki különben román volt), mint a 
románok, a „jobb ellátás” biztosítása miatt.40 
 
5.4 Összefoglalva előbbi gondolataimat: úgy vélem, hogy az elnéptelenedés 
nem egy etnikus folyamat, s ezért csak elősegíti, de nem minden esetben jár 
együtt a szórványosodással.  

És hogy szerintem hogyan kezelhetik a társadalomtudományok a 
szórványlétet? A népi kultúra szempontjából úgy, mintha az nem lenne 
szórványlét. Az elitkultúra és a modernitás szempontjából pedig úgy, hogy először 
az adott kontextust elemezze, figyelve nemcsak a mentális, hanem a 
szórványosodással szorosan összefüggő gazdasági és szociális tényezőkre is, és 
„szórványmentő megoldásokat” csak akkor próbáljon keresni, ha ezt az illető 
közösség igényli. 
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Egy pusztuló régió és egy ellehetetlenített antropológiai műhely/oktatás 
nyomában… 
Szubjektív utószó 
 
 

A fenti tanulmány egy 1998 nyarán megvédett magiszteri dolgozat 2001-ig 
átírt, javított és rövidített változata. Hogy miért tartott három évig az átírása, és 
hogy miért kerek tíz évvel később jelenhet meg, azt hűen tükrözi antropológus-
etnográfus mivoltom minden porcikáját. Történt ugyanis, hogy néprajzos 
hallgatóként 1996-ban elkezdtem a Lozsárd völgyi magyarok regionális 
identitástudatát kutatni. A terep etnográfiai szempontból ideálisnak bizonyult: egy 
elzárt, a társadalomtudományok számára kevésbé ismert és „felkapott” területen 
gyűjthettem. Egyúttal egy elnéptelenedő területen. Ez, a számomra megdöbbentő 
helyzet ösztökélt arra, hogy miután a regionális identitástudatra vonatkozó 
kutatásaim eredményeit egy 1997-ben sikeresen megvédett szakdolgozatban 
összefoglaltam1, próbáljam értelmezni – immár egy, a kolozsvári Bölcsészkar 
szocio-etnolingvisztika posztgraduális képzését lezáró magiszteri dolgozat 
keretében – a vidék elnéptelenedését is. 

Ennek a dolgozatnak a védése azonban már nem volt sikeres, több 
szempontból sem. Egyrészt, mert eléggé felületesen kezeltem a rendelkezésemre 
álló szakirodalmat, magyarán kissé összecsaptam az elméleti részét. (Itt fontos 
megjegyeznem, hogy a védésen elhangzó jogos bírálatok képzeték alapját a 
későbbi átírásnak!) Másrészt, mert végérvényesen szembesülhettem itthoni 
néprajzos „besorolásommal”, amely azóta is kísért. Mert én – köztudott, nem? – 
„táncos” vagyok, azaz néptánckutató (avagy antropológusan mondva 
etnokoreológus). Jó, meg foglalkozhatom egy kicsit a hangszeres népzene 
világával is (igaz, csak egy kicsit, mert például már a szakdolgozatom írásakor is 
figyelmeztetett egy nagynevű idős kolléga, hogy én csak ne járjak, gyűjtsek az ő 
féltett (értsd kisajátított terepén…), hiszen összefüggnek a dolgok. De hogy 
identitás, meg szórvány, meg ilyenek… Mégis, kinek képzelem magam? Miért 
dugom az orrom olyan dolgokba, amik nem tartozik az én asztalomhoz? Főleg 
ilyen „veszélyes” szempontok, kritikai él és szakirodalmi hivatkozások mentén!  

Szóval „táncos” voltam, vagyok. Ezek után jelentkeztem 1998 őszén a 
kulturális antropológia magiszteri programra, ahol egy igen érdekes és szép tanévet 
tölthettem: talán először tudományos létezésemben olyan emberek között lehettem, 
akik nem tudták, hogy én táncos vagyok, s miután megtudták sem skatulyáztak be 
ebbe a szerepkörbe. Mert a különböző szakokról érkező és különböző érdeklődési 
körökkel rendelkező magyar és román (vagy román és magyar) kollegák és tanárok 

                                                 
1 Az említett szakdolgozat rövidített változatban nyomtatásban is megjelent, lásd Könczei Csongor: A 
regionális identitástudat határ(talanság)képzetei. Az átmeneti vidék fogalmának körülírhatatlanságáról. 
In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza Könyvek 12. 
Kolozsvár, 2002: 7–28. 
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közösségében nem számított, hogy „mivel” foglalkozom. A lényeg a nyitottság 
volt, társulva egy egészséges társadalomkritikai habitussal, mondhatni jellemzően a 
kulturális antropológia művelőire, s mindez egy – akkor és ott, legalábbis általunk 
hitt és éltetett – valós multikulturális és interdiszciplináris légkörben. Egyszóval 
néprajzos alapjaimra ráépíthettem egy antropológiai tudást, mely tudást például 
már a fenti tanulmány átírásakor is kamatoztattam. Igaz, bár a késztetés az átírásra 
folyamatos volt (csak azért is…), antropológus magiszterkedésem alatt csak 
jegyzetek szintjén foglalkoztam a szöveggel. A tényleges javításra és átírásra a 
2000–2001-es tanévben került sor, amikor, mint az ELTE európai etnológia doktori 
programjának hallgatója, felkértek, küldjek egy tanulmányt az egyik tanárunk 
tiszteletére tervezett kötetbe. „Próba, szerencse!” – gondoltam, néhány hónap alatt 
átgyúrtam a szöveget, majd konzultáltam témavezető tanárommal (noha a doktori 
témámnak semmi köze ehhez…), aki jónak találta, így leadtam. A kötet viszont 
tudtommal nem jelent meg, vagyis nem úgy, ahogy arról szó volt, ami pedig 
később megjelent, abból ez a tanulmány már kimaradt. (Hogy mi lett az elküldött 
írásom sorsa, nem tudom. Lehetségesnek tartom, hogy ismét a „táncos” 
identitásom ütött vissza…) És így az átírt tanulmány fiókba, pontosabban 
„folderbe” került. 

Közben eltelt jó néhány év, s én nem foglalkoztam többé sem a témával, 
sem a szöveggel. Ezért a most közlésre kerülő, de tulajdonképpen 1998 és 2001 
között íródott tanulmány nem reflektál, nem reflektálhat az azóta különböző 
tudományos konferenciákon elhangzott és nyomtatásban is megjelent vonatkozó 
szakirodalomra.2 Ugyanakkor számomra sokatmondó, hogy végül tanulmányom 
megjelentetése ahhoz a kolozsvári antropológus közösséghez köthető, amelyik a 
felidézett nyitottság szellemében vállalja egy táncos „nem táncos” írását is, ezt 
köszönöm. És talán párhuzam vonható a hatalom által ellehetetlenített vidék 
lakosságának elköltözése és a szintén hatalom által ellehetetlenített antropológiai 
magiszteri program között. A Lozsárd völgyéből elszármazottak valószínűleg 
ugyanúgy vállalják származási helyüket, regionális identitásukat, mint ahogyan a 
megszűntetett kolozsvári antropológus program egykori hallgatói is kötődnek 
ehhez (az immár virtuális) közösséghez… 

                                                 
2 Lásd az Erdélyi Múzeum Egyesület által 2000-ben szervezett tudományos tanácskozást (Erdélyi 
Múzeum 62. kötet, 3–4. füzet, Kolozsvár, 2000.), az MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 
szervezésében 2003-ban megtartott kerekasztal-beszélgetést (Ilyés Zoltán – Papp Richárd (szerk.): 
Tanulmányok a szórványról. Budapest, 2005), vagy a 2006-ban Zsobokon megrendezett konferencián 
elhangzott előadásokat (Balogh Balázs – Bodó Barna – Ilyés Zoltán (szerk.): Regionális identitás, 
közösségépítés, szórványgondozás. Budapest, 2007). 
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Laura GHINEA 

O prezentare a noilor modele din Ţara Maramureşului 

În lucrarea cu titlul „Noile modele. Maramureş între ficţiune şi realitate”, unitatea 
de analiză s-a structurat pe două direcţii, cea teoretică şi cea practică. Metoda de 
investigaţie s-a axat atât pe analiza textelor, cât şi pe cercetarea în teren, 
desfăşurată în perioada cuprinsă între anii 2002 şi 2006 în satul Sârbi, situat pe 
Valea Cosăului (Maramureşul Istoric). Aici, observarea comunităţii s-a derulat cu 
precădere în perioada verii, sezon în care munca de la câmp reprezintă activitatea 
de bază, iar în momentele de răgaz sătenii sunt mai prezenţi în sfera publică. 

 
Prima etapă a cercetării, cea etnografică, a permis interacţiunea cu oamenii 

satului Sârbi, cât şi cunoaşterea relaţiilor pe care „oamenii şi clanurile de aici le 
întreţes, credinţele pe care le împărtăşesc, manifestările culturale pe care le 
reunesc.”1 

În toată perioada consacrată studiului am fost găzduită de familia Berci2 
care mi-a oferit una dintre cele mai frumoase încăperi, de la etaj, destinată etalării 
zestrei familiei, scoarţe, perne, cergi, ceramică. Se consideră că cei ce vin de la 
oraş şi au studii superioare sunt „domni”, fiind trataţi cu o atenţie permanentă în 
privinţa cazării şi a meniului. Datorită ospitalităţii şi deschiderii pe care în general 
sătenii o au faţă de oamenii care se interesează de viaţa lor, am depăşit cu mare 
uşurinţă stadiul de musafir, devenind în scurt timp „o rudă mai îndepărtată de la 
oraş”. Astfel, am putut participa în mod natural la toate evenimentele, bune şi rele, 
zile de lucru şi sărbătoare, nunţi, înmormântări, percepând din interior ritmul 
existenţei lor. Curiozitatea mutuală ne-a însoţit pe tot parcursul convieţuirii, însă 
stadiul de cercetător şi cercetat nu a existat niciodată. Prezenţa în mediul satului 
Sârbi a permis înregistrarea mărturiilor, elaborarea impresiilor cu caracter 
descriptiv şi enumerativ. 

Analiza în teren, metodă antropologică, mi-a permis completarea datelor 
legate de problematica producţiei (cooperativă şi privată), a titlurilor asupra 
pământului, relaţiilor de proprietate şi de rudenie. 

 

                                                 
1 Paul Rasse, La rencontre des mondes, Armand Colin, 2006, p. 14. 
2 A căror poreclă este Ţâplean, semnificând o familie cu stare în sat şi „pe sate”, cum se spune pe aici.  
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Într-o a doua etapă etnologică, am procedat la aprofundarea şi 
sistematizarea datelor, la încadrarea lor în dimensiuni şi contexte geografice3, 
comparând sau izolând după caz, făcând astfel posibilă înţelegerea specificului şi 
evoluţiei regiunii. 

Mai mult, anumite studii pe care le-am cercetat4 ca şi bibliografie specifică 
au fost realizate cu câţiva ani în urmă tot aici, prezentând o realitate diferită de cea 
de azi, permiţându-mi întregirea unei imagini complexe, globale asupra evoluţiei în 
acest spaţiu. 

Analiza factorilor care au permis propagarea noilor modele în spaţiul 
maramureşan, mijloacele media, emigrările şi turismul, cât şi analiza mutaţiilor 
provocate aici au constituit momentul depăşirii stadiului etnologic şi a celui de 
atingere a dimensiunii antropologice ale studiului. În cadrul transformărilor 
structurale înregistrate în comunităţile conservatoare ale tradiţiei, resimţim azi 
ecourile dinamicii mondiale. 

Datele provin din înregistrări video şi foto în situ ale ritualurilor specifice, 
din schiţe, planuri şi cartografii, din note de impresii culese cu ocazia participării la 
discuţii cu subiecte diverse, din interviurile structurate şi din studierea creaţiei 
populare. Imaginile nu au doar scopul de a ilustra sau de a verifica anumite date 
culese, ci se constituie ca şi mijloc de analiză, mărturie a investigaţiilor efectuate. 

 

Lucrarea propune un studiu privind influenţele globalizării şi ale 
mondializării asupra comunităţilor care aparţin regiunii Ţara Maramureşului, 
situată în partea de nord-vest a României. În ciuda mutaţiilor care au loc în 
contemporaneitate, astfel de exemple în care tradiţiile şi viaţa şi-au păstrat un ritm, 
sunt tot mai rare sau chiar dispărute în negura timpurilor. Cercetarea se 
structurează pe de o parte pe problematica izolării ce a permis şi a indus păstrarea 
tradiţiei, şi pe de altă parte pe cea a deschiderii orizonturilor spre lume, care a 
determinat apariţia „noilor modele”. Cum s-au păstrat aceste tradiţii în diversitatea 
lor până azi şi care sunt perspectivele rezistenţei în faţa uniformizării din era 
mondializării? Am ales ca titlu „noile modele”, deoarece tot ceea ce duce la 
nivelarea identităţilor locale se realizează prin alternative actuale ce înlocuiesc 
tradiţia şi provoacă o serie de mutaţii de perspectivă. Se creează aşadar tensiuni şi 
conflicte între vechi şi nou, context în care „noile modele” tot mai prezente pătrund 
prin fisurile create de diverşi factori, enumeraţi pe parcursul lucrării. 

 
Termenul mondializare a fost clasificat la început ca aparţinând 

economiei, extinzându-se azi în spaţiul politic, social şi cultural. Niciodată în 
istorie însă, nu s-a întâlnit un fapt economic fără ecou în lumea socială şi culturală; 
de cele mai multe ori aceste sfere, se oglindesc una în alta şi se determină reciproc. 
Prima mondializare5 aparţine perioadei cuprinsă între 1870–1914. A doua, 
                                                 
3 Claude Levi-Strauss, Antropologia Structurală, Editura Politică, Bucureşti, 1978. 
4 Ale autorilor Jean Cuisenier, Gail Kligman, Claude Karnoouh ş.a.m.d. 
5 Berger Suzanne et Robert Richard, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublie, Editions 
Seuil, 2003,  p. 19. 
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reprezentată de realităţile pe care le trăim reflectă incapacitatea speciei umane de a 
depăşi erorile trecutului. Amploarea fenomenului actual al mondializării nu a fost 
niciodată atinsă în istorie, neexistând deci repere de comparaţie în acest sens. Noile 
descoperiri ştiinţifice au dat posibilitatea oamenilor de a circula în libertate, 
împreună cu bunurile şi produsele create de către ei, iar mijloacele de comunicaţie 
s-au dezvoltat în ritm galopant, cucerind în fiecare secundă noi spaţii. Informaţiile 
din toate domeniile sunt accesibile în orice moment şi context, iar viteza este 
motorul tuturor acestor schimbări. „Tehnica, scria Axelos, a devenit planetară. 
Economia a devenit planetară. Politica a devenit planetară. Pământul a devenit o 
planetă.”6 

Ţăranii au funcţionat întotdeauna după ritmul anotimpurilor, timpul fiind 
măsurat în funcţie de recolte, iar credinţa a fost legea de urmat în orice condiţii. 
Lipsa mijloacelor de comunicaţie a făcut posibilă apariţia şi existenţa îndelungată a 
agriculturii tradiţionale, periclitată azi de mutaţiile produse de noile modele. 
Schimbarea se datorează dinamicii locale, încurajată de reperele contemporane ce 
recompun ritmul comunităţilor. Producţia locală este din ce în ce mai puţin 
satisfăcătoare, în raport cu cererea pieţei actuale. Dacă autonomia locală a fost 
suficientă în contextul izolării trăite în perioada comunistă, când ţăranii au fost 
avantajaţi în comparaţie cu orăşenii, azi, lipsa mijloacelor financiare devine din ce 
în ce mai apăsătoare. 

Cercetarea se constituie din două părţi structurate în şase capitole: reperele 
istorico-geografice ale regiunii, formarea „agriculturii tradiţionale”7, perioada 
comunistă şi rezistenţa la presiunile ei, mondializarea şi efectele sale, influenţele 
acesteia asupra familiei şi valorizarea patrimoniului maramureşan. Primul segment 
are ca şi problematică geneza satului maramureşan cu tradiţia şi cultura sa, 
insistând asupra configuraţiei şi arhitecturii interioare ale acestor aşezări, iar al 
doilea constituie o analiză a perioadei contemporane, cu referiri la influenţele şi 
mutaţiile provocate de „noile modele”, cuprinzând aspecte de conservare a 
diversităţii şi identităţii locale. 

 

Motorul principal al schimbării este economia, care a dinamizat şi a 
deplasat valorile locale, impunându-se ca un mare sistem la care suntem invitaţi a 
ne adapta şi acultura. În regimul comunist localnicii acestei regiuni au fost puşi 
deoparte din cauza particularităţii lor formată în sistemul de autarsie economică şi 
culturală în care au trăit; sărăcia este rezultatul acestei vieţi dificile, fără alte 
perspective decât cele ale proximităţii. Azi, ţăranii trebuie să fie ca „toată lume” 
pentru a se raporta la noile condiţii şi pentru a fi acceptaţi. Satul actual este presărat 
de valori tradiţionale şi contemporane care coexistă şi se completează reciproc. 

 

Prezentarea celor două coordonate spaţiul şi timpul, creează o viziune 
asupra raportului dintre prezent şi trecut, punând în lumină factorii care au dus la 

                                                 
6 Gerard Leclerc, La mondialisation culturelle. Les civilisations a l’epreuve, Puf, 2000, p. 467. 
7 În limba franceză este termenul de„terroir”, aşa cum este folosit şi de Eugene Weber, La fin des 
terroirs, La modernisation de la France rurale, 1870–1914, Editions Fayard, 1983. 
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izolarea regiunii de culturile vecine pe tot parcursul secolului XX. Invocarea 
caracteristicilor geografice permite explicarea formării şi structurii comunităţilor 
din punct de vedere fizic, datorată reliefului şi condiţiilor naturale; istoria locului 
arată la rândul ei relaţiile, contactele şi influenţele care au avut loc între oamenii 
regiunii cu alte culturi. „Fără îndoială, nu se obţine niciodată o certitudine 
cronologică: se poate însă ajunge la probabilităţi foarte mari în privinţa unor 
fenomene sau grupuri de fenomene, limitate ca extindere în spaţiu şi timp.”8 
Unitatea este dată de teritoriul geografic, de frontierele sale, şi de cultură. 
  

 Configuraţia şi cultura unei aşezări umane se modelează într-o perfectă 
simbioză cu peisajul, natura şi condiţiile oferite de ea. Oamenii se identifică locului 
prin obiceiurile pe care le creează în funcţie de ritmul anotimpurilor, de credinţele 
care îi leagă sau îi apropie de universul din jurul lor. Mutaţiile se datorează unui 
ansamblu de elemente care converg şi creează la un moment dat schimbarea. Un 
singur factor nu poate fi decisiv atunci când vorbim de o cultură cu tradiţie, cu 
rădăcini puternice în trecut, circumspectă la tot ceea ce înseamnă nou. Studiul se 
opreşte de asemenea asupra influenţelor actuale privind conceptele de iubire, cuplu 
şi familie. 

Odată cu urbanizarea societăţii, cu apariţia mijloacelor de comunicare şi a 
libertăţii indivizilor faţă de constrângerile mediului imediat, se pierde sentimentul 
comunitar. Diferentele de percepţie în raport cu familia au apărut mai întâi în 
mediile urbane, iar ecourile lor au fost resimţite şi în cele rurale cu contacte mai 
dese şi directe cu oraşul. 

În satele maramureşene există cele două lumi care funcţionează încă în 
paralel, una este cea a tradiţiei în care trăiesc generaţiile care sunt azi părinţi şi 
bunici, iar cea de-a doua este cea a familiei moderne, adusă de tineri. Tradiţia 
acestor sate nu permitea nici unui element exterior să se infiltreze fără ca acesta să 
nu fie supus judecaţii comunităţii. Familiile provenite din alte sate sau regiuni au 
primit porecle care le-a urmărit generaţii întregi. Nemeşii erau recunoscuţi după 
îmbrăcăminte, dupa locurile unde mergeau şi unde erau invitaţi. Există de 
asemenea un soi de concurenţă între neamuri, mai ales ca ele trebuiau să se ridice 
în permanenţă în rang, prin învăţătură, prin educaţie. 

Alegerea dintre parteneri era evidentă în special în cazul familiilor de 
nemeşi care nu puteau să îşi amestece sângele şi ziţa cu alţii din sat. În acelaşi timp 
o familie medie nu putea să spere la o uniune cu o familie de nemeşi. În zilele 
noastre diferentele s-au şters. Multe din familiile de nemeşi au păstrat doar numele 
şi statutul în sat, nu şi puterea economică preluată azi de alţii. Interesele familiei nu 
erau aşadar doar de ordin economic, ci şi cel al statutului social, prin conservarea 
patrimoniului capital al onoarei. 

În contemporaneitate spaţiul public şi cel privat suferă transformări în ceea 
ce priveşte evoluţia familiei. Schimbările sunt provocate de dinamica societăţii. 
Satele sunt azi golite de forţa de muncă masculină, care lucrează la oraş în ţările 

                                                 
8 Claude Levi-Strauss, Antropologia Structurală, Editura Politică, Bucureşti, 1978, p. 11. 
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occidentale. Dezmembrarea temporară a acesteia şi formarea unui nou ritm de viaţă 
este generatoare de schimbări în ceea ce priveşte mentalitatea. Conceptul de familie 
îşi pierde din rigiditatea veche. 

Cultura moştenită din mediul originar existenţial intră în conflict cu cea 
dobândită în medii artificial create, şcoala, noul loc de muncă. Înnoirea percepţiei 
asupra vieţii a orizonturilor de acţiune precum şi a posibilităţilor de materializare a 
lor au fost influenţate şi de alte categorii printre care sătenii reîtorşi la vatră după o 
îndelungată perioadă de trai la oraş, sau tinerii plecaţi pentru studii gimnaziale, 
liceale şi chiar superioare. În cazul fetelor care îşi fac studiile la oraş este des 
întâlnită contradicţia creată între tendinţele de a prelua modele de aici şi cea de a 
păstra tradiţia, de a fi ca şi celelalte fete din sat care s-au căsătorit ţărăneşte. 
Contradicţia este întărita de prezenţa părinţilor care doresc păstrarea obiceiurilor. 
 

Mutaţiile sunt provocate totodată de deschiderea spre lume pe care o oferă 
televizorul, prin emisiunile şi tematicile propuse, în care familia şi conceptul de 
familie primesc noi valenţe. Temele telenovelelor sunt diverse: rasismul, planning 
familial, protecţia mediului, drepturile minoritarilor şi curentele feministe. Toate 
acestea au fost necunoscute până acum în Maramureş. Pe de o parte asistăm la 
fenomenul de asimilare de noi concepte şi modele şi pe de alta parte remarcăm 
confuzia creată de miturile iubirii, cuplului şi al norocului. Majoritatea persoanelor 
care gusta acest gen sunt femeile. Emanciparea, primordialitatea profesiei, 
sentimentele de pasiune, ură, dragoste, suferinţă, bucurie, nivelează imaginea 
personajelor feminine. 

 

Odată cu modernitatea, viaţa sexuală a evoluat intervenind schimbări în 
structura societăţii, dificil de demarcat în timp. Tot ceea ce poate fi luat în 
considerare este modelul actual de viaţă al tinerilor, sau confesiunile celor 
vârstnici. Mărturiile persoanelor sunt de fiecare dată influenţate de o percepţie 
subiectivă asupra faptului, în special când e vorba de un subiect delicat, cum sunt 
relaţiile amoroase, iubirea şi instituţionalizarea acestui eveniment prin căsătorie. În 
acelaşi timp există documente şi studii relevante ale etnologilor şi antropologilor, 
dar subiectul relaţiilor intime dintre doi parteneri este greu de pătruns în totalitate. 
Există de fiecare dată o necunoscută pe care o ghicim din context, sau pe care o 
descoperim în urma unei analize care rămâne subiectivă şi legată de timpul prezent. 

 

În privinţa aspectului afectiv, legăturile din familie se creează azi în funcţie 
de sentimentele care se degajă între membrii acesteia. Latura afectivă a fost lipsită 
de interes în familia tradiţională, unde legăturile şi fundamentul funcţionarii 
sănătoase era reprezentat de patrimoniu, de păstrarea şi întreţinerea a tot ceea ce 
însemna bun material. Materia însemna mai mult decât viaţa, afecţiunea, relaţiile 
care se puteau stabili între membrii familiei. Explicaţia este regăsită în dificultăţile 
cu care familiile obţineau aceste bunuri, care azi sunt mult mai accesibile în 
societatea de consum. În societatea tradiţională acestea erau în cea mai mare parte 
obţinute prin moşteniri sau prin alianţe din interes bazate pe calcule bine gândite de 
ambele părţi. Căsătoria însemna astfel un troc prin care fiecare participa cu 
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bunurile sale, astfel încât nici unul să nu fie în pierdere. Menajul însemna raţiune şi 
calcul, nicidecum sentimente care pot duce la pierderea a tot ce este sub control. 
Apare astfel diferenţa dintre familia tradiţională care se organiza în jurul 
patrimoniului, şi cea contemporană dirijata de persoane şi de relaţiile care se petrec 
între acestea. Patrimoniul se devalorizează, pierzându-si astfel rolul de as, care 
până acum purta însemnul unei bunăstări şi a siguranţei viitorului, a copiilor. 

Profilul familiei nu mai este patriarhal, unde tatăl este factorul de decizie şi 
capul de familie. Un alt aspect în constituie autonomia faţă de părinţii de ambele 
părţi, una din caracteristicile principale ale familiei moderne. Odată cu sfârşitul 
căsătoriilor din interes şi aranjate de părinţi se petrece şi acest fenomen de 
independenţă încă de la alegerea partenerului de viaţă, care nu mai este aşa cum îşi 
doreşte familia, este ceea ce individul caută, întâlneşte şi decide. Cuplul format în 
aceste condiţii va fi independent de viaţa părinţilor. Preocupările comune ale 
familiei tradiţionale au dus şi ele la dependenţă, care prindea forţe noi şi prin 
coabitarea membrilor familiei. Din punct de vedere profesional şi al preocupărilor, 
familia este azi dispersată, în sensul în care fiecare individ îşi desfăşoară activitatea 
în domeniul sau. Diversificarea profesională nu exista înainte, când toată familia 
muncea pentru acelaşi tel: munca la câmp, întreţinerea gospodăriei şi asigurarea 
pentru anul care vine cu tot ceea ce era nevoie. Echilibrul era stabilit de acţiunea 
fiecărui individ cu rolul sau, reunind forţele într-un scop comun. Se reduce astfel 
mărimea familiei nucleare care rezultă din limitarea naşterilor, controlate şi 
nesupuse doctrinei religioase. 

 

Analizând în paralel presiunile impuse timp de 45 de ani pentru adoptarea 
modelelor comuniste şi „noile modele” survenite în perioada post-revolutionară, 
concluzionăm că regimul comunist a fost unul „aparent puternic”9, deoarece a 
aparţinut unui „stat slab”10, iar forţele actuale ale globalizării sunt mult mai 
compacte şi mai virulente, impunându-se în toate domeniile. Noile nevoi sociale şi 
economice desfiinţează orice structură arhaică, bazată pe subzistenţă şi diversitate. 
Tendinţa actuală de uniformizare începe să fie prezentă şi în satele maramureşene, 
chiar dacă elementele noilor modele nu sunt atât de evidente ca şi în alte cazuri. Ele 
îşi fac simţită prezenţa în mici detalii, care se încetăţenesc de la o zi la alta şi capătă 
rădăcini până şi aici. Astfel, 45 de ani de comunism nu au reuşit să provoace 
mutaţiile culturale şi structurale care s-au petrecut în ultimii 15 ani. Comunismul a 
încercat impunerea modelului din interior, izolând România de tot restul lumii; 
libertatea de după Revoluţia de la 1989 a adus oamenilor, prin mijloacele de 
comunicaţie orizonturi noi la care să-şi raporteze propriile experienţe. „Peisajul 
etnografic nu mai este acelaşi în 1993, cum a fost în 1973, în timpul primelor 
cercetări de teren, în Maramureş.”11 

                                                 
9 Katherine Verdery, Socialismul – ce a fost şi ce urmează?, Editura Institutul European, 2003, p. 119. 
10 Ibidem. 
11 Jean Cuisenier, Le feu vivant. La parente et ses rituels dans les Carpates, PUF, 1994, p. 54. 
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Petruţa TEAMPĂU 

„Femeia – Constructorul unei vieţi noi şi mamă de constructori”. 
Corp, gen şi ideologie în propaganda comunistă a anilor '70 

Acest studiu îşi propune să investigheze, cu mijloacele analizei de discurs, modul 
în care se conturează ideologia de gen în propaganda comunistă din România anilor 
'70, pe fundalul a ceea ce s-a numit generic „emanciparea femeii”, şi, în strânsă 
legătură cu ideologia de gen, reprezentările corporale şi rolul lor în crearea „omului 
nou”, arhetipul subiectului comunist cu trăsături morale şi comportamentale 
novatoare, dar, la urma urmei, corporal (embodied). 

Am folosit ca material de studiu publicaţii ale propagandei comuniste 
referitoare la acest fenomen, tocmai pentru a putea contura mai clar şi specific 
cadrele discursului oficial. Cu precădere în cursul deceniului opt, publicaţiile 
„feministe” se succed, abordând teme „de actualitate”: în 1973, Vasile Constatin 
scrie despre Principiile morale ale socialismului în relaţiile de familie, un an mai 
târziu editându-se traducerea din franceză a cărţii Mathildei Niel, Drama eliberării 
femeii, cu o prefaţă generoasă a traducătoarei, Ecaterina Oproiu, operând o 
„traducere” secundară a conceptelor şi ideilor din volum, în termenii problemelor şi 
intereselor socialismului românesc. 

În 1975 se publică volumul Anei Gluvacov, Afirmarea femeii în viaţa 
societăţii. Dimensiuni şi semnificaţii în România şi cel al Anetei Spornic (la 
Editura Academiei Republicii Socialiste România) Utilizarea eficientă a resurselor 
de muncă feminine în România. În 1977, Ecaterina Deliman publică volumul 
Femeia, personalitate politică în societatea noastră socialistă, iar doi ani mai 
târziu vede lumina tiparului cartea Stanei Buzatu, Condiţia femeii, dimensiune a 
progresului contemporan. Totul culminează în 1980, când N. Ceauşescu publică la 
Editura Politică un volum dedicat exclusiv problemei femeii, ca o recunoaştere a 
importanţei acesteia, sub titlul Creşterea rolului femeii în viaţa economică şi 
social-politică a României socialiste. 

În 19771 se publică, tot la Editura Politică, ediţia „revăzută şi completată” a 
Cărţii fetelor, un pseudo-compendiu cu rol vădit educativ, care-şi propune să 
răspundă întrebărilor tinerelor fete cu privire la probleme considerate specifice 
vârstei, încercând o abordare modernă, într-o tonalitate relaxată, fără să renunţe 

                                                 
1 Tot la Editura Politică apare în 1982 Cartea băieţilor (coordonator Nicolae Tue), ediţia a II-a, 
revăzută. 
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însă pe alocuri la accentele moralizatoare. Nume precum Ecaterina Oproiu, Vartan 
Arachelian, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, sociologi şi psihologi cunoscuţi dezbat 
diverse problematici, cu scopul declarat de a aduce „o modestă contribuţie la 
modelarea conştiinţelor fragede ale tinerilor”. Volumul s-a bucurat de succes, deşi 
încerca să-şi mascheze intenţiile educative sub aparenţa unei jovialităţi şi 
prospeţimi a subiectelor abordate şi a tonalităţii de adresare. 

Am considerat toate aceste materiale extrem de utile pentru înţelegerea 
cadrelor de construire a demersului educativ în epocă în acord cu principiile foarte 
stricte ale noii „morale comuniste”2. 

De asemenea, producţiile „feministe” ale epocii sunt extrem de relevante 
pentru înţelegerea modurilor în care a fost construită discursiv „emanciparea 
femeilor”. Asocierea feminismului cu socialismul maschează un fals parteneriat. 
Discursul pseudo-feminist al deceniului opt nu face decât să preia selectiv 
concepţii şi idei ale feminismului occidental, epurându-le de orice semnificaţie 
nefastă. Criteriul selecţiei este, desigur, cel al utilităţii acestor idei pentru 
justificarea şi susţinerea proiectului emancipator al socialismului. Se operează 
astfel o deturnare a sensului primar a ceea ce semnifică „eliberarea femeilor” în 
vocea occidentală. Prin lentila marxismului „oficial”, condiţia inferioară a femeii 
este încapsulată într-un anumit context socio-politic, în care esenţiale sunt relaţiile 
de producţie, nu cele dintre sexe. Prin urmare, eliberarea femeii trebuie să fie una 
politică şi socială, nicidecum biologică şi sexuală. În plus, această eliberare nu este 
un scop în sine, ci este privită drept un corolar al prefacerilor generale care vor 
pune bazele unei noi orânduiri. (Nu întâmplător, majoritatea acestor volume apar la 
Editura Politică.) 

În pofida unui discurs demagogic, găunos, care perverteşte valorile şi 
ideologia genuin feministe, politicile socialiste care s-au justificat sub titulatura de 
„emancipatoare”, favorizând femeile, au avut un impact real deosebit de grav 
asupra existenţei cotidiene a acestora. O introspecţie în sfera acestor experienţe este 
extrem de utilă pentru înţelegerea modului în care ele se conturează la limita 
discursurilor oficiale propagandistice, dar integrând şi internalizând în bună măsură 
prescripţiile acestora. 

Dar, în acelaşi timp, viaţa cotidiană a subiecţilor comunişti a fost de 
asemenea rezultatul unor tentative de „negociere” a sensurilor şi limitelor acestor 
prescripţii, în sensul acelei atitudini duplicitar-complice pe care o teoretizează 
Kligman3. Desigur, „negocierea” sensurilor şi semnificaţiilor nu a fost întotdeauna 
posibilă, cu consecinţe dintre cele mai grave pentru individ. Dar merită investigate 
acele instanţe unde acest lucru a fost posibil, în ce mod şi cu ce urmări. 

                                                 
2 Abundenţa publicaţiilor de acest tip mai cu seamă în intervalul 1970–1980 apare destul de limpede 
drept parte a unei campanii propagandistice, ilustrată de o politică editorială, de „educare” a tineretului 
„în spiritul” noilor valori şi norme. Nu este lipsit de importanţă, cred, că această campanie, care îşi 
propune explicit să modeleze tineretul, de la însuşirea valorilor şi eticii comuniste, până la alegerea 
unei meserii şi întemeierea unei familii, coincide cu adolescenţa generaţiei de aşa-numiţi „decreţei”. 
3 Kligman Gail, Politica duplicităţii. Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu, Bucureşti: 
Humanitas, 2000. 
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Emanciparea femeilor nu a fost decât instrumentul prin care s-a realizat pe 
de o parte, diluarea ordinii anterioare, pe de alta construirea şi consolidarea noii 
societăţi socialiste. Această „emancipare” s-a instituit, inevitabil, prin 
restructurarea ordinii şi a rolurilor de gen tradiţionale. „Socialismul a reconfigurat, 
în mod vizibil, rolurile bărbatului şi ale femeii în gospodărie. Se poate spune că a 
desfăcut nucleul familiei, că a socializat elemente semnificative ale reproducerii, 
chiar dacă a lăsat restul responsabilităţilor pe seama femeilor, şi a uzurpat anumite 
funcţii şi răpunderi patriarhale, modificând astfel relaţia dintre sfera „domestică” şi 
cea „publică”, ambele bazate pe diferenţa de gen”4. 

În fapt, apropriindu-şi prerogative aferente genului masculin, statul a 
subminat forţa patriarhatului masculin privat, procedând la o omogenizare a 
rolurilor de gen (rolurile de sex, cel puţin în cazul femeilor, au fost revalorizate şi 
întărite!) şi la diluarea noţiunii de gen în favoarea unei noţiuni a „cetăţeanului 
comunist” a-genizat. „Rolurile de gen erau nu doar reconfigurate: în multe politici 
socialiste se întrezăreşte o intenţie de a omogeniza treptat întreaga „familie 
zadruga” sub înţeleapta conducere patriarhală a partidului. Membrii societăţii 
trebuiau să formeze o fraternitate omogenă, legată de partidul „tată” de deasupra 
lor; diferenţele, precum acelea dintre masculin şi feminin, trebuiau să fie şterse în 
cadrul unui nou set de discriminări – între membrii buni şi membrii răi ai 
partidului, sau între membrii de partid şi ceilalţi – în timp ce de la femei se aştepta, 
ca de la bărbaţi, să „militeze” pentru construirea societăţii socialiste şi să fie 
„eroine” ale muncii socialiste”5. 

Dar, după cum am subliniat deja, această omogenizare s-a aplicat doar 
rolurilor de gen (femeile puteau – şi erau chiar încurajate –, cel puţin discursiv, să 
concureze bărbaţii în cele mai grele meserii şi prerogative publice), în timp ce 
rolurile de sex au fost consolidate. Emanciparea feminină „agresivă” este mai 
degrabă specifică primei perioade, de disoluţie a ordinii tradiţionale burgheze. 
Ulterior, pe măsură ce necesităţile şi imperativele noului regim se conturau, această 
emancipare a fost şi mai precis pusă în slujba acestuia, iar rolul de sex feminin a 
fost circumscris – aproape – exclusiv în termenii reproducerii (biologice şi sociale). 
„Discursul socialist producător de bărbaţi şi femei ca subiecţi sociali omogeni a 
promis să asigure o cetăţenie neutră sub raportul genului, legiferând drepturi egale. 
Însă în acelaşi timp, politica pronatalistă şi practicile paternaliste ale statului, 
funcţionând şi prin moştenirea regimurilor de gen tradiţionale, au genizat cetăţenia 
într-un mod inegal (au avut un impact diferit asupra femeilor şi bărbaţilor, au 
reprodus diferenţele de gen şi au legitimat inegalităţile produse prin diverse 
mecanisme economice şi culturale)”6. 

                                                 
4 Verdery Katherine, „De la statul-părinte la patriarhii familiali: genul şi naţiunea în Europa 
Răsăriteană contemporană”, în Socialismul. Ce a fost şi ce urmează, Iaşi: Institutul European, 
2003, p. 117. 
5 Ibidem, p. 117. 
6 Magyari-Vincze Enikő, Diferenţa care contează. Diversitatea social-culturală prin lentila antropologiei 
feministe, Cluj: Editura Fundaţiei Desire, 2002, p. 180.  
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Intrată mai târziu în perimetrul îndatoririlor sociale ale femeilor, 
maternitatea era codată discursiv în termeni împrumutaţi din limbajul „producţiei”: 
„Chiar şi atunci când descriau maternitatea ca fiind misiunea supremă a femeilor, 
de exemplu, cuvântările lui Ceauşescu şi ale altora o prezentau în acelaşi timp ca 
pe o «meserie» care necesita o «calificare»: această utilizare a unor termeni luaţi 
din industrie ajuta la egalizarea formelor de muncă «masculine» şi «feminine»”7. 

Terminologia de factură industrială (în exemplul de mai jos, metafora 
construcţiei) se dovedeşte de efect în descrierea noii conjuncturi şi a noilor roluri 
feminine, chiar şi atunci când printre rânduri se citeşte recunoaşterea unei stări de 
fapt mai degrabă dezavantajoase pentru femei: 

 
[Femeia] este, ea a devenit constructorul unei vieţi noi. 

Dar o femeie nu este numai ceea ce a devenit azi, când a fost 
declarată egală. Ea este, ea rămâne în continuare şi ceea ce a fost 
de-a lungul veacurilor, când era inegală, adică ea este şi soţie, şi 
tradiţionalul ei simţ de soţie îi cere ca, pe lângă constructorul vieţii 
în general, să fie şi constructorul – principalul constructor – al 
vieţii de familie. Ea, femeia, nu este însă numai constructor, ci şi 
mamă de constructori. Ea naşte pe viitorii stăpâni ai acestei ţări. Îi 
veghează în nopţile când le cresc dinţii, îi creşte, îi învaţă ce 
înseamnă cuvântul „tată”, şi cuvântul „mamă”, şi cuvântul „ţară”, 
şi cuvintele „ţara mea”8.  

Emanciparea femeii – retorică şi realitate 

După cum am văzut, emanciparea femeilor, unul dintre punctele cheie ale 
proiectului reformator şi modernizator al socialismului, a fost un instrument eficace 
pentru scopurile şi interesele regimului. După ce a facilitat, într-o primă fază, 
disoluţia ordinii anterioare, emanciparea femeilor – codificată drept îndatorire 
maternă – a fost explicit subsumată priorităţii de reproducere a populaţiei 
muncitoare, constructoare a socialismului „multilateral dezvoltat”. 

Anii ´70–´80 au fost martorii efervescenţei ideilor „feministe” în 
propaganda şi discursurile oficiale. (Am menţionat, deja, câteva din producţiile 
semnificative ale epocii). Dar, în spatele aparenţei emancipării şi propagării unor 
idei genuin feministe (chiar dacă se citeau şi se citau intensiv feministe 
occidentale), ideile promovate erau „epurate” de orice fel de „decadentisme” 
occidentale (printre care sexualitatea şi libertatea sexuală), care erau aspru criticate. 
Tot ceea ce se accepta şi se afirma era în deplin acord cu tezele şi ideile comuniste 
oficiale, susţinându-le şi întărindu-le. 

Problemele „feminismului” socialist erau permanent puse în scenă în 
opoziţie cu acest decadentism occidental, înfierat cu maximă asprime cu orice 

                                                 
7 Verdery Katherine, op. cit., p. 117–8. 
8 Ecaterina Oproiu, în Cartea fetelor, Bucureşti: Editura Politică, 1977, p. 79.  
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ocazie, şi care perverteşte, desigur, şi idealurile feministe. Eliberarea sexuală este 
privită drept o abatere gravă de la adevăratele chestiuni (lupta de clasă) care 
încadrează şi determină problema femeii, fiind doar un exponent al „putreziciunii” 
orânduirii capitaliste. Această ipostază a sexualităţii este incompatibilă cu idealurile 
socialiste şi cu imperativele morale şi comportamentale ale „omului nou”, a cărui 
energie se sublimează în participarea politică şi socială, şi nu în cea intimă. 

Prin urmare, ideologia burgheză care construieşte modelul normativ al 
femeii gospodine exercită o influenţă în general negativă asupra „procesului de 
formare a conştiinţei revoluţionare, înaintate a maselor largi de femei, cu deosebire 
asupra acelora care aparţin claselor sociale mijlocii. Asemenea concepţii urmăresc 
atenuarea, aplanarea contradicţiilor sociale reale, canalizând preocupările femeilor 
către problematica sexualităţii – a libertăţii sexuale –, într-un cuvânt, către sferele 
biologicului, substituind cu măiestrie socialul prin biologic şi, pe acest temei, 
alimentându-se şi faimosul «război ale sexelor»”9. Desigur, adevăratul război este 
cel al claselor, nu al sexelor; problema este una socială, nu biologică. 

Ideea de bază a producţiilor „feministe” sau preocupate de „problema 
femeii” în epocă era aceea că „condiţia femeii într-o societate este determinată în 
mod hotărâtor de caracterul relaţiilor de producţie dominante”10. O fericită 
îmbinare şi determinare mutuală a ideilor „feministe” şi marxiste. Prin urmare, 
„cheia de boltă a demersului concret în problema feminină rămâne schimbarea 
structurală a mecanismelor vechii ordini economice şi politice”11. 

Mai mult decât atât, problema femeii şi problema marxistă erau de o 
asemenea manieră îngemănate încât prima nu era posibilă fără soluţionarea 
celeilalte; ba chiar, această soluţionare implica cu necesitate conturarea cadrului 
(singurul posibil) care facilita rezolvarea problemei feminine. „Se produce astfel o 
înlănţuire de natură legică şi logică a unor mutaţii sociale: emanciparea femeii 
înseamnă asigurarea unei depline egalităţi, iar ea, la rândul ei, devine posibilă şi se 
realizează prin emanciparea multilaterală, inclusiv spirituală a întregii societăţi”12. 

Rezultă de aici că „emanciparea femeii este o problemă de ordin social a 
întregii societăţi”, care „se delimitează categoric de optici filantropice sau 
pesimiste dominante în secolul trecut, concepţii proprii şi azi ideologiei burgheze, 
evidenţiindu-se în acest fel caracterul realist-ştiinţific al formulării şi soluţionării 
problemei rolului femeii ca parte integrantă a politicii partidului de făurire a noii 
orânduiri”13. 

Acest caracter „realist-ştiinţific” rezidă, desigur, în încorporarea 
ingredientelor marxiste în soluţionarea „problemei femeii”: „în analizele statutului 

                                                 
9 Deliman Ecaterina (1977), Femeia, personalitate politică în societatea noastră socialistă, Bucureşti: 
Editura Politică, 1977, p. 20–1. 
10 Spornic Aneta, Utilizarea eficientă a resurselor de muncă feminine în România, Bucureşti: Editura 
Academiei Republicii Socialiste România, 1975, p. 13. 
11 Buzatu Stana, Condiţia femeii, dimensiune a progresului contemporan, Bucureşti: Editura Politică, 
1979, p. 377. 
12 Deliman Ecaterina op. cit., p. 12. 
13 Ibidem, p. 13. 



PETRUŢA TEAMPĂU 

 

102

şi rolului social al femeii nu se poate neglija sau abandona principiul de clasă, 
deoarece problema femeii are o natură prin excelenţă socială, şi nu biologică”14. 
Mai mult decât atât, „problema eliberării femeii15 – componentă organică a 
eliberării fiinţei umane – este a societăţii ca totalitate şi se înfăptuieşte de către ea 
prin antrenarea tuturor membrilor săi la regândirea şi recrearea condiţiei ontologice 
a omului”16.  

„Regândirea şi recrearea condiţiei ontologice a omului” ca proiect colectiv 
al societăţii socialiste s-a redus, de cele mai multe ori, la negarea identităţii de gen 
în favoarea unei identităţi uni-sex a individului implicat plenar în noile prefaceri, 
fenomen având ca finalitate declarată o omogenizare a subiecţilor comunişti. 
„Raţionalitatea socialistă, în care recunoaştem principiul existenţei noastre, 
demonstrează că socialismului îi este proprie o personalitate creatoare de un gen 
deosebit” (s.m.). Aceasta pentru că masculinizarea ca model comportamental 
„recomandat ca instrument de eliberare a femeii de toată povara situaţiei sale 
social-politice anterioare, în ultimă instanţă este un procedeu dezumanizant”17. 
„Dacă vorbim de crearea condiţiilor de deplină egalitate între sexe, aceasta 
înseamnă că trebuie să-i tratăm pe toţi oamenii nu ca bărbaţi şi femei, ci în calitatea 
lor de membri de partid, de cetăţeni, pe care îi judecăm exclusiv după munca pe 
care o depun’, spune Ceauşescu la Plenara CC al PCR din 18–19 iunie 197318. 

Éva Fodor, care îşi propune o investigaţie a „genului” subiectului comunist 
teoretizat de ideologia oficială, în cazul socialismului de stat maghiar, susţine că 
societăţile socialiste est-europene „au înlocuit conceptul de individ raţional cu cel 
de subiect comunist, o persoană a cărei participare politică era întemeiată nu pe 
raţionalitatea sa şi pe posesiunea propriului corp, ci pe devoţiunea totală faţă de 
partidul comunist şi acceptarea liderilor săi drept autorităţi supreme în ceea ce 
priveşte binele comunităţii”19. 

 Kligman vorbeşte despre o «feminizare” structurală a cetăţenilor regimului 
socialist, prin poziţia faţă de stat. „Din perspectiva statului paternalist, toţi 
cetăţenii, indiferent de sex, erau nişte copii dependenţi de el”20. „Naţiunea 
socialistă” nu accentua nici cetăţenia, nici etnicitatea, ci construia o „dependenţă 
cvasi-familială” (pe care Verdery o numeşte „paternalism socialist”). 

Mai mult decât atât, în cazul femeilor, „patriarhatul tradiţional moştenit şi 
cel nou, „de Stat”, ascuns sub aura ademenitoare a egalitarismului formalizat 
juridic şi instituţional, au dezvoltat la femeie atitudini de subordonare faţă de 
                                                 
14 Ibidem, p. 19. 
15 „Schimbarea esenţei relaţiei femeie-bărbat are soartă de izbândă numai în socialism, dar aceasta se 
realizează prin practica muncii creatoare – practica productivă şi cea social-istorică – a ambelor 
categorii de populaţie” (Deliman, op. cit., 86).  
16 Deliman Ecaterina, op. cit., p. 25. 
17 Ibidem, p. 24. 
18 Nicolae Ceauşescu, „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate”, 
Bucureşti: Editura Politică, 1973, vol. 8, p. 648. 
19 Fodor Éva, „Smiling Women and Fighting Men. The Gender of the Communist Subject in State 
Socialist Hungary”, Gender & Society, vol. 16, nr. 2, 2002, p. 241. 
20 Kligman Gail, op. cit., p. 41. 
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autoritate, de dezinteres faţă de problemele vieţii publice, […] implicit şi faţă de 
situaţia socială proprie şi de concentrare preponderentă în jurul problemelor vieţii 
de familie”21. Paradoxal, această omogenizare a spaţiului şi discursului public se 
transpune într-o accentuare a rolului reproductiv al femeilor: „Tipul ideal al femeii 
socialiste era un erou bifaţetat, un Janus: un obiect desexualizat egal pe piaţa 
muncii cu contrapartea sa masculină (e.g. imaginea femeii tractoriste) şi un obiect 
sexualizat în viaţa privată (e.g. imaginea mamei patrioate dornică să procreeze 
naţiunea)”22. 

Ceea ce inovează propaganda socialistă în acest domeniu este implantarea 
rolului feminin tradiţional în mediul social. Această mutaţie permite, pe de o parte, 
redefinirea sa drept datorie socială, şi nu opţiune personală intimă, pe de altă parte, 
facilitează intruziunea statului, care-şi asumă prerogativa gestiunii acestui rol. „În 
spiritul documentelor de partid, rolul femeilor din România este conceput ca un tot 
unitar, realizat pe plan profesional, matern, familial, dar şi în general uman. Pentru 
sincronizarea acestor multiple şi specifice roluri ale femeii în contemporaneitatea 
românească se depun eforturi sistematice şi constante”23. 

 Imaginea generală, construită de propaganda şi discursurile oficiale, este 
aceea că foarte adesea personajul masculin (soţul, iubitul, tatăl, partenerul) din 
acest scenariu este înlocuit de către stat: femeile fac copii pentru stat, ele îşi 
exprimă sentimentele fierbinţi faţă de acesta, statul ocroteşte femeile şi copiii (nu şi 
bărbaţii), femeile îşi pot împărţi cu statul (foarte rar cu partenerul de viaţă) 
responsabilităţile gospodăreşti (alimentaţie, spălat, îngrijirea copiilor). 

 
Postularea rolului multiplu al femeii – ea fiind creatoare de 

bunuri materiale şi spirituale – rol ce se manifestă în familie şi la 
scara întregii societăţi, izvorăşte din chintesenţa umanist-
revoluţionară, socialistă a activităţii practice-politice şi teoretice a 
PCR [...] Femeile reprezintă un potenţial de forţe deosebit de 
valoros al construcţiei socialismului şi comunismului, puterea de 
muncă a populaţiei feminine – mai mult de jumătate din locuitorii 
ţării – integrându-se organic în rândurile oamenilor muncii de la 
oraşe şi sate24. 
 
Dar această – aproape – „romanţă în doi” între stat şi femei ascunde, de 

fapt, realităţi dintre cele mai crude. Statul mai mult folosea, decât ocrotea 
femeile. În parte şi datorită impunerii acestui rol feminin precis circumscris (de 
fapt, o mixtură de roluri adesea imposibil de conciliat în viaţa reală), emanciparea 
femeii, sub stindardul retoricii modernizatoare a regimului socialist a însemnat, 

                                                 
21 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, Femeile în România 
comunistă. Studii de istorie socială, Bucureşti: Politeia – SNSPA, 2003, p. 12. 
22 Magyari-Vincze Enikő, op. cit., p. 177. 
23 Gluvacov Ana, Afirmarea femeii în viaţa societăţii. Dimensiuni şi semnificaţii în România, 
Bucureşti: Editura Politică, 1975, p. 33. 
24 Deliman Ecaterina, op. cit., p. 8. 
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în realitate, „o capturare a femeilor cu tot potenţialul lor productiv şi reproductiv 
de către stat”25. 

Una din cauzele care au subminat obiectivele emancipatoare ale proiectului 
socialist este aceea că, pe de o parte, „societatea comunistă a preluat din mers 
prejudecăţile şi stereotipiile societăţii patriarhale româneşti pre-comuniste”, iar, pe 
de altă parte, „intenţiile modernizatoare ale statului comunist au însărcinat femeia 
cu o dublă povară, defeminizând-o în spaţiul public prin anularea identităţii sale 
specifice şi exploatându-i la maximum capacităţile femeieşti în spaţiul privat”26. 

Într-o primă fază, susţine Zoe Petre, emanciparea femeii a fost 
instrumentul de destructurare a vieţii private, în special a vieţii de familie după 
tipicul mic burghez ante-comunist27. Gail Kligman susţine că „lichidarea 
proprietăţii private, inclusiv a condiţiei femeii ca proprietate privată, a fost 
fundamentală pentru succesul transformării «vechii ordini» şi pentru distrugerea 
«habitusului» capitalist. În acest fel, familia [burgheză] tradiţională trebuia să-şi 
înceteze existenţa28. Cu atât mai mult cu cât „alterarea radicală a relaţiilor sociale şi 
a organizării structurilor vieţii cotidiene a fost un obiectiv prioritar al strategiilor de 
dezvoltare promulgate de planificatorii comunişti”29. 

Concret, se pot remarca două ipostaze diferite ale imaginarului feminin 
construit de propaganda comunistă; femeia anilor ´50 nu este aceeaşi cu femeia 
deceniului opt. Această translaţie corespunde, după cum pertinent remarcă                
V. Gheonea, „unei modificări a relaţiei dintre statul comunist şi cetăţean în general. 
Comunismul «Epocii de aur» nu avea nevoie de cetăţeni înzestraţi cu voinţă, ci de 
supuşi a căror putere motrice şi capacitate intelectuală erau puse complet în slujba 
statului”30. 

Propulsate forţat în spaţiul public de retorica emancipatoare a regimului, 
evoluţia femeilor în acest spaţiu s-a făcut după reguli bine stabilite şi după 
„modelul unic de comportament social proiectat de regim, format din două mari 
componente, expresia unui amestec de virtuţi tradiţional femeieşti şi tradiţional 
bărbăteşti: stahanovism productiv şi reproductiv inspirate de orgoliul sacrificiului 
în numele unui ideal, şi «activism” şi militantism politic partinic de sorginte 
masculină. Androgină prin definiţie, noua strategie de promovare a femeii s-a 
dovedit a fi în dezavantajul ei, deoarece au fost solicitate numai trăsăturile 
psihologice prin excelenţă de supunere faţă de autoritate: dependenţă, ascultare, 
autosacrificiu, nevoia constantă a aprobării şi «recompensării» acţiunilor sale”31.  

Urmează apoi etapa „rechiziţionării corpului feminin în beneficiul politicii 
de partid şi de stat”, marcată de interzicerea avorturilor, menită să susţină politica 

                                                 
25 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, op. cit., p. 143. 
26 Ibidem, p. 12. 
27 Petre Zoe, „Promovarea femeii sau despre destructurarea sexului feminin”, în Lucian Boia, Miturile 
comunismului românesc, Bucureşti: Nemira, 1998, p. 259. 
28 Kligman Gail, op. cit., p. 14. 
29 Ibidem, p. 32. 
30 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, op. cit., p. 143. 
31 Ibidem, p. 14.  
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pro-natalistă a regimului. Represiva politică demografică a presupus „violarea fără 
scrupul a vieţii private şi a intimităţii corpului feminin” odată cu 
„instrumentalizarea corpurilor şi confiscarea politică a intimităţii cuplului”32. 

Paradoxal, sexualitatea este exilată în tărâmul imoralităţii, al decadenţei de 
factură occidentală. „Ca într-o excizie simbolică, singură mecanica procreatoare a 
sexului, controlabilă în vidul ei de libertate, de bucurie şi de eros, rămânea 
accesibilă”. Prin urmare, „maternitatea stătută pe care «promovarea» femeii o 
impune ca model nu e mai puţin destructurantă decât masculinizarea pe care o 
cultivase etapa emancipării”33. 

Politica demografică a constituit, fără doar şi poate, un mecanism de control 
direct şi de intruziune a statului în aspectele cele mai intime ale relaţiilor sociale. 
Rolul maternal al femeii se dovedeşte esenţial pentru acest proiect. Femeia-mamă 
este simbol al naţiunii-mame – colectivitate omogenă şi omogenizatoare, o imagine 
construită în tonuri virginale, sublimate în cele mai ales sentimente. Cu alte 
cuvinte, „apartenenţa femeii la colectivitatea naţională se transpune în roluri 
sociale specifice şi obligatorii. Femeile sunt reproducătoarele biologice, culturale şi 
simbolice ale naţiunii”34. 

Trădarea acestui rol se pedepseşte cu o intensitate echivalentă cu cea a 
sentimentelor investite. „Funcţia reproductivă este cea care trebuia să consacre 
femeia ca un agent al prosperităţii Statului. [...] Codificarea discursivă a funcţiei 
reproductive a femeii în termenii naţionalismului reprezintă, de fapt, intersectarea a 
două planuri: cel ideologic prin conceptul de naţiune socialistă cu cel politic, prin 
delimitarea suverană şi independentă a statului român faţă de vecinul sovietic de la 
Răsărit”35. Celebrul decret 770 din octombrie 1966 scoate în afara legii 
întreruperile de sarcină, proiectate drept „o acţiune antinaţională şi antisocialistă”; 
are loc ceea ce putem numi „diseminarea femeilor în patrioţi şi trădători de patrie”36. 

Prin urmare, corpul, cel feminin prin excelenţă, devine nimic mai mult decât 
„un vehicul prin intermediul căruia se urmăreşte realizarea unor scopuri «mai 
înalte» decât cele individuale”37. Populaţia, în acelaşi timp „subiect şi obiect al 
experimentării sociale, trebuia modelată, cu sau fără consimţământul propriu, 
pentru a deveni poporul socialist”38. 

Privite într-o perspectivă mai largă, aceste măsuri vorbesc de fapt despre 
interesele precise ale statului: sporirea numerică a naţiunii şi totodată a forţei de 
muncă, printr-un control strict al corpului social. 

 

Controlul exercitat asupra corpului, mai exact asupra 
corpurilor muncitorilor socialişti, constituia mai degrabă mijlocul 

                                                 
32 Petre Zoe, op. cit., p. 34. 
33 Ibidem, p. 270. 
34 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, op. cit., p. 28. 
35 Ibidem, p. 29. 
36 Ibidem, p. 31. 
37 Kligman Gail, op. cit., p. 14. 
38 Ibidem, p. 22. 
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prin care „planul” era transpus semnificativ în practica vieţii de zi 
cu zi. Relaţia care a rezultat din intersectarea politicii statului cu 
factorii demografici a avut consecinţe directe asupra familiei; ea a 
schimbat raporturile dintre sexe şi rolurile lor şi a evidenţiat 
interesele, adesea contradictorii, ale statului şi cetăţenilor lui, în 
special pe cele ale femeilor39. 

 

„Într-o manieră care îmbină clandestinitatea şi promiscuitatea, populaţia este 
îndemnată/constrânsă să procreeze la nesfârşit (familia model fiind considerată cea 
cu patru copii); în felul acesta, libidoul individual e pus în slujba biologiei colective 
a Partidului – organism socio-molecular aspirând să cuprindă 23 de milioane de 
celule cuplate în metabolismul SSMD-ist”40. 

Regimul comunist din România a fost, prin excelenţă, unul care a 
instrumentalizat şi reificat corpul, în slujba intereselor de stat şi de partid. Crunta 
politică demografică nu a fost decât un aspect al acestei instrumentalizări. După 
cum subliniază Olteanu, „defilările sportive pe stadioane”, „exaltarea succeselor 
gimnasticii româneşti, competiţiile Daciada, pregătirea premilitară a tineretului” 
reprezintă „fragmente ale unei biopolitici, în sens foucauldian, a regimului 
comunist”41. 

Acest concept de biopolitică se poate foarte bine aplica unei analize a 
strategiilor şi politicilor regimului comunist. Miza acestui concept rezidă într-o 
transformare de substanţă a noţiunii de suveranitate. După cum remarcă G. 
Agamben42, „atunci când, începând cu secolul al XVII-lea, cu naşterea ştiinţei 
poliţieneşti, grija pentru viaţa şi sănătatea subiecţilor primeşte un loc tot mai 
important în mecanismele şi calculele statului, puterea suverană se transformă 
puţin câte puţin în ceea ce Foucault numeşte „bioputere”. Dreptul străvechi de a 
face să moară şi a lăsa să trăiască cedează locul unei figuri inverse care defineşte 
biopolitica modernă, şi care rezumă formula: a face să trăiască şi a lăsa să moară”43. 

Ceea ce Foucault numeşte „medicină socială” ia naştere în decursul 
secolului al XVIII-lea, când starea de sănătate a populaţiei – definită larg – devine 
de interes major pentru puterea politică. Cu alte cuvinte, „trăsăturile biologice ale 
unei populaţii devin elemente pertinente pentru o gestiune economică şi este nevoie 
să se organizeze în jurul lor un dispozitiv care nu asigură numai supunerea lor, ci şi 
sporirea constantă a utilităţii lor”44. 

În scopul punerii în practică a acestei „biopolitici”, se instituie „un control 
politico-medical asupra populaţiei, încadrată cu o serie întreagă de prescripţii care 

                                                 
39 Ibidem, p. 32. 
40 Manolescu, in Cernat Paul, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, În căutarea 
comunismului pierdut, Bucureşti: Editura Paralela 45, 2003, p. 152. 
41 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, op. cit., p. 141. 
42 G. Agamben, Ce qui reste d’Auschwitz, Paris: Rivages, 1999: 106–7. 
43 Pandolfi Mariella, „«Moral entrepreneurs», souverainetés mouvantes et barbelés. Le bio-politique 
dans les Balkans postcommunistes”, Antropologie et Sociétés, vol. 26, nr. 1, 2002, p. 39.  
44 Foucault Michel, Biopolitică şi medicină socială, Cluj-Napoca: Idea, 2003, p. 59. 
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privesc nu numai boala, ci şi formele generale ale existenţei şi comportamentului 
(alimentaţia şi băutura, sexualitatea şi fecunditatea, felul de a se îmbrăca, 
amenajarea-tip a locuinţei)45. „Diversele aparate de putere trebuie să ia în grijă 
«corpurile», nu pentru a cere pur şi simplu de la ele serviciul sângelui sau pentru a 
le proteja împotriva duşmanilor, nici pur şi simplu pentru a le pedepsi ori a extorca 
de la ele datorii, ci pentru a le ajuta, chiar constrânge la nevoie, să-şi garanteze 
sănătatea. Imperativul de sănătate: datorie a fiecăruia şi obiectiv general”46. 

După cum rezumă Pandolfi, „dacă legea clasică gândea în termeni de 
indivizi şi societăţi, iar disciplinele luau în considerare indivizii şi corpurile lor, 
biopolitica raţionează în termeni de populaţie, conceptualizând-o drept problemă 
biologică şi politică”47. Fără îndoială, proiectele de inginerie socială ale 
comunismului, modelarea propusă a populaţiei („poporul”) pe baze raţionale, 
tentativele de reglementare a tuturor instanţelor existenţei umane, proiectele de 
omogenizare socială, impunerea unei morale socialiste care să guverneze 
comportamentul şi gândirea subiecţilor, toate constituie elemente ale unei 
biopolitici a regimului comunist, care se construia înainte de toate pe principiul 
raţionalităţii, tradus ca ştiinţificitate. 

Controlul şi monitorizarea strictă a corpului individual constituie o premisă 
a unei biopolitici care vizează corpul social în ansamblul lui. Cazul controalelor 
ginecologice obligatorii pentru femeile angajate este doar un exemplu. Ordinul din 
1 octombrie 1982, referitor la normele de încadrare în muncă, prevedea că 
„examinarea clinică a femeilor va urmări şi precizarea stării fiziologice 
(graviditate, alăptare) pentru stabilirea compatibilităţii cu locul de muncă 
solicitat”48. 

Dar biopolitica nu este doar constrictivă, ci, ca orice putere foucauldiană, 
constructivă. Obsesia regimului pentru sport şi igienă ca garant al unei vieţi 
sănătoase a individului, i. e. mai eficiente şi utile, ipostaziază acest exerciţiu pozitiv 
al puterii. În documentarul de epocă „Corpul femeii şi mişcarea” (1969) ni se spune 
că „femeile care fac sport sunt sănătoase şi bine dispuse, femeia modernă face 
sport!” un slogan care ar putea suna drept modernizator. Filmul concluzionează că 
„se cere de la femeie o frumuseţe de tip nou, se cere o eleganţă a mişcării, o 
frumuseţe a corpului. Sănătatea şi frumuseţea sunt în mâinile tale”49. 

În propaganda comunistă, maternitatea este prezentată drept o condiţie sine 
qua non a feminităţii; acolo unde figurile de stil şi metaforele vegetale, cum este 
cazul de mai jos, nu funcţionau suficient, se trecea la argumente medicale pseudo-
ştiinţifice, care culminau cu ideea că împlinirea maternităţii este absolut necesară 
pentru sănătatea fizică şi psihică a organismului femeii. (Merită remarcat că 
femeile erau fie „eşalonul fertil”, într-un limbaj de CAP, fie flori). 

                                                 
45 Ibidem, p. 63. 
46 Ibidem, p. 57. 
47 Pandolfi Mariella, op. cit., p. 39. 
48 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, op. cit., p. 171. 
49 Ibidem, p. 142. În mod ironic, unul din rezultatele politicii demografice crunte a fost alienarea 
femeilor de propria corporalitate.  
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A avea copii, a trece prin procesul fiziologic al maternităţii 
constituie un fenomen firesc şi absolut necesar pentru organismul 
tuturor femeilor, pentru evoluţia normală a acestuia. Să privim un 
organism vegetal, un fir plăpând, de pildă, de garoafă; fără floarea 
care îi face şi îi împlineşte farmecul – expresie a „maternităţii 
vegetale” – firul de garoafă nu este decât ... o iarbă oarecare, ce nu 
şi-a pus în valoare virtuţile sale organice. Acelaşi lucru se poate 
spune şi despre organismul femeii, care fără actul maternităţii nu 
îşi valorifică virtuţile sale fireşti şi nu-şi poate desăvârşi nici chiar 
propria sa dezvoltare50. 
 
Cât priveşte problema avortului, aceasta era rapid „soluţionată” prin apelul 

la logica marxistă. Avortul este o tară a societăţii inechitabile şi decadente 
capitaliste, unde de fapt cele afectate sunt femeile sărace şi defavorizate. Cele din 
clasele superioare au resursele de a-şi cumpăra libertatea de alegere. „Dacă este 
adevărat că exercitarea de către femeie a dreptului de a hotărî asupra problemei câţi 
copii şi la ce interval să-i aibă este o expresie a libertăţii, tot atât de adevărat este că 
această libertate nu este absolută, ci istoric şi socialmente condiţionată”51. 

Nici măcar nu este vorba de o libertate reală, câtă vreme adevărata libertate 
constă în a trăi într-o societate care-ţi permite (ba chiar te obligă, am spune noi) să 
te împlineşti ca femeie. „Avortul, ca şi anticoncepţionalele – diferite doar ca mod 
concret de soluţionare a problemei – definesc, în fond, nu o libertate absolută, ci o 
«libertate» impusă adesea de înseşi privaţiunile sociale ale libertăţii”52. 

Prin urmare, în locul unei „libertăţi” impusă de privaţiunile sociale, este 
preferabilă o „libertate” impusă de cea mai bună dintre societăţile posibile. În nici 
un caz avortul nu reprezintă o soluţie feministă. Să ne reamintim că problema 
femeii este una socială, nu biologică, iar războiul nu se dă între sexe, ci între clase. 
„Nici politica de control a naşterilor, nici anticoncepţionalele nu trebuie şi nu pot să 
fie acceptate drept soluţii salvatoare în stare să lecuiască rănile provocate de 
multiplele frustrări ale condiţiei femeii, soluţii salvatoare într-o societate incapabilă 
să asigure împlinirea personalităţii femeii, autonomia cuplului şi a familiei 
însăşi”53. 

Libertatea de a nu avea copii (şi aici se reia atacul împotriva ideilor 
feministe occidentale) nu este nici soluţia eliberării femeii, ci o simplă „diversiune 
menită să ascundă problemele reale şi grave cu care se confruntă femeia şi cuplul 
în formularea adevăratei lor «alegeri»“. Rezultă de aici că „lupta împotriva 
fatalităţii biologice prin apelul la anticoncepţionale nu poate fi despărţită de lupta 
pentru revendicări mai profunde de ordin structural care să respingă de data 

                                                 
50 Costin Ştefănescu, în Cartea fetelor, Bucureşti: Editura Politică, 1977, p. 325. 
51 Buzatu Stana, Condiţia femeii, dimensiune a progresului contemporan, Bucureşti: Editura Politică, 
1979, p. 307. 
52 Ibidem, p. 308. 
53 Ibidem, p. 202. 
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aceasta fatalismul politic şi ideologic, în cadrul acţiunii coerente de luptă pentru 
eliberarea socială”54. 

Într-un sistem de valori care face din maternitate suprema împlinire a 
femeii, un drept al fiecărei femei (desigur, cu excepţia, ignorată, a celor care nu pot 
sau nu vor să aibă copii), trasnformarea sa în privilegiu nu este admisibilă. 
„Avortul, ca şi anticoncepţionalele exprimă nu numai şi nu în primul rând 
libertatea alegerii maternităţii, ci şi acea situaţie care face ca «maternitatea să fie un 
privilegiu – cultural şi social, în timp ce pentru majoritatea femeilor este o 
posibilitate mai mult sau mai puţin acceptată cu resemnare»”55. Avortul reprezintă 
„o gravă problemă socială” pentru că „după cum demonstrează statisticile, 
avorturile sunt practicate, în primul rând, în cazul femeilor care au deja copii şi 
care nu mai pot să crească alţii”56. Evident, e vorba de statistici din ţările capitaliste 
(Italia, Spania). 

În fond, am putea spune că în interiorul logicii comuniste, aşa cum se 
conturează aceasta, avortul este într-adevăr indezirabil, pentru că este inutil. 
Maternitatea nu este numai suprema împlinire a femeii într-o societate în care totul 
s-a reaşezat pe baze noi, corecte, ideale, ci chiar o precondiţie a stării ei optime de 
sănătate (cu atât mai crudă ironia mortalităţii materne în România comunistă!). 

Mai mult chiar, este vorba de o dublă împlinire: nu doar faţă de propria 
condiţie de femeie, ci şi o satisfacere a rolului său social. Logica răsturnată şi 
pervertită a comunismului putea chiar să pună satisfacţia socială deasupra oricărei 
satisfacţii umane a maternităţii, fapt posibil acolo unde viaţa privată a individului 
era totalmente golită de sens. Afecţiunea conjugală, dragostea de copii, sentimentul 
aderenţei la o familie, toate erau rechiziţionate de către stat şi re-codate conform 
intereselor sale. 

Reproducerea naţiunii înseamnă revigorarea ei; socialismul, ca proiect 
politic, se împleteşte simbiotic cu proiectul naţionalist. O naţiune socialistă 
viguroasă este una cu un potenţial sporit de muncă, pus în slujba construcţiei unei 
noi ordini sociale şi politice. În plus, reproducerea in micro a acestui potenţial 
semnifică reproducerea la scară largă a „naţiunii socialiste”; proiectul socialist este 
unul prin excelenţă prospectiv, interesat de un „viitor luminos”, care trebuie 
fundamentat şi asigurat (cu orice preţ) în prezent, ca garanţie a consolidării 
„societăţii socialiste multilateral dezvoltate”. „Obsesia eugeniei, a mulţimii de 
tineri sănătoşi reproducându-se controlat, ca într-o fermă de iepuri, poate fi 
detectată în armătura societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Socialismul, şi 
acesta este mesajul transmis fără echivoc, nu îşi poate permite cultivarea tristeţii. 
Thanaticul e expulzat din ordinea lumii şi ceea ce supravieţuieşte e cultul nucleului 
de bază al societăţii, familia”57. 

În fapt, toate aceste aspecte sunt ingredientele uneia şi aceleiaşi prescripţii, 
formulate în limbajul specific, care recomandă „acordarea unei atenţii mai mari 

                                                 
54 Buzatu Stana, op. cit., p. 203. 
55 Ibidem, p. 204, citând-o pe Chiara Saraceno. 
56 Ibidem, p. 204. 
57 Stanomir, in Cernat Paul, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, op. cit., p. 272. 
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întăririi familiei, nucleul de bază al societăţii, creşterii natalităţii şi menţinerii unei 
structuri de vârstă a populaţiei, menţinerii vigorii şi tinereţii poporului nostru, 
îngrijirii poporului şi educării copiilor, a tinerelor generaţii, care reprezintă viitorul 
naţiunii noastre socialiste”58. 

În concluzie, „eliberarea femeilor, intens mediatizată de regimul comunist 
român, a fost, în realitate, o încercare de scoatere a acestora din adormirea vieţii 
private şi punerea lor în slujba productivă a statului. Regimul a dorit scoaterea 
femeilor de sub autoritatea tradiţională a bărbatului şi plasarea lor sub autoritatea 
nu mai puţin patriarhală a unui stat paternalist, care le acorda femeilor drepturi şi le 
trasa îndatoriri”59. 

Tocmai acest aspect, consider eu, nu trebuie pierdut din vedere: că relaţia 
specială dintre statul socialist şi „fiicele” sale era de fapt doar o funcţie a evoluţiei 
intereselor acestui stat, nu a modificării poziţiei şi statutului femeilor în cadrul 
societăţii socialiste. Emanciparea trebuie să fie un proces spontan, de jos în sus, 
care să reflecte nevoile şi dorinţele grupului respectiv, nu o politică de stat, impusă 
adesea în contra voinţei celor vizaţi. Emanciparea femeilor ca unul din pilonii 
proiectului modernizator al socialismului a fost, deci, o amară deiluzie (chiar dacă 
mai există voci care să susţină contrariul). „Ceea ce s-ar putea considera a fi 
câştigul femeilor, privit în contextul său mai larg, a fost devaluat de către 
implicaţiile întregii politici socialiste. Până la urmă, sensul lui s-a legat strâns de 
trăirile personale ale condiţiei de cetăţean femeie în România. În speţă, de 
experienţele politicii pronataliste severe, de povara multiplelor responsabilităţi 
resimţită într-o economie de penurie, de perceperea de sine ca individ dependent 
de, recunoscător faţă de şi proprietatea „Naţiunii” şi „Statului”60”. 

Concluzii 

Socialismul, ca proiect modernizator şi reformator, a marşat intensiv pe 
emanciparea femeilor, văzută drept congruentă şi implicită transformării din 
temelii a vechii ordini sociale. În realitate, presupusa emancipare nu a fost decât 
instrumentul prin care s-a realizat pe de o parte, diluarea ordinii anterioare, pe de 
alta construirea şi consolidarea noii societăţi socialiste.  

Demersul reformator discursiv s-a soldat cu o punere în mişcare de 
amploare a mencanismului propagandistic, vizibilă mai ales în anii ´70. Ideea de 
bază a producţiilor „feministe”, preocupate explicit de „problema femeii”, apărute 
în această perioadă era aceea că condiţia femeii într-o societate este determinată de 
caracterul relaţiilor de producţie dominante, cu urmarea că soluţia rezidă doar în 
modificarea structurală a mecanismelor vechii ordini economice şi politice. Era 
limpede că problema femeii are o natură prin excelenţă socială, şi nu biologică. 

                                                 
58 “Programul Partidului Comunist Român de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi 
înaintare a României spre communism”, Congresul al XI-lea al PCR, Bucureşti: Editura Politică, 
1975: 645, in Stanomir, in Cernat Paul, Ion Manolescu, Angelo Mitchievici, Ioan Stanomir, op. cit., p. 272. 
59 Olteanu Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, Valentin Gheonea, op. cit., p. 143. 
60 Magyari-Vincze Enikő, op. cit., p. 85–6. 
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„Emanciparea” femeilor, în realitate, s-a instituit, inevitabil, prin 
restructurarea ordinii şi a rolurilor de gen tradiţionale. Putem spune că, 
apropriindu-şi prerogative aferente genului masculin, statul paternalist a subminat 
forţa patriarhatului masculin privat, procedând la o omogenizare a rolurilor de gen 
şi la diluarea noţiunii de gen în favoarea unei concepţii a „cetăţeanului comunist” 
a-genizat. Asistăm, discursiv, cel puţin, la negarea identităţii de gen tradiţionale în 
favoarea unei identităţi uni-sex a individului implicat plenar în noile prefaceri, 
fenomen având ca finalitate declarată o omogenizare a subiecţilor comunişti. 

Re-codarea şi instrumentalizarea rolului maternal al femeii implică o 
reconceptualizare a noţiunii de feminitate, în acord cu preceptele „emancipării” 
feminine. Propaganda oficială, intrată în funcţiune pentru diseminarea noilor 
viziuni şi concepţii miza foarte mult pe critica feminităţii occidentale, redusă la 
seducţie şi imoralitate. Feminitatea de construcţie occidentală, a femeii 
consumatoare de cosmetice, preocupată de propria-i imagine, nu de prefacerile 
politico-sociale ale epocii sale, nu este decât expresia „existenţei alienate a femeii”, 
o tentativă de depolitizare a ei. 

Prin contrast, femeia societăţii socialiste se defineşte prioritar prin condiţia 
sa politică novatoare, conştiinţa publică avansată şi rolurile aferente. Noua 
feminitate se revendică din însăşi condiţia emancipată a femeii socialiste. Cu toate 
acestea, feminitatea socialistă nu renunţă la caracteristicile tradiţionale (delicateţe, 
gingăşie, frumuseţe, îngrijire), fără însă a face din acestea un scop în sine. 

În propaganda comunistă, maternitatea este prezentată drept o condiţie sine 
qua non a feminităţii, susţinută chiar cu argumente medicale pseudo-ştiinţifice, 
care culminau cu ideea că împlinirea maternităţii este absolut necesară pentru 
sănătatea fizică şi psihică a organismului femeii. Prin urmare, avortul este într-
adevăr indezirabil, pentru că este inutil. Maternitatea nu este numai suprema 
împlinire a femeii într-o societate în care totul s-a reaşezat pe baze noi, corecte, 
ideale, ci chiar o precondiţie a stării ei optime de sănătate. Mai mult chiar, este 
vorba de o dublă împlinire: nu doar faţă de propria condiţie de femeie, ci şi o 
satisfacere a rolului său social. În nici un caz avortul nu reprezintă o soluţie 
feministă, câtă vreme problema femeii este una socială, nu biologică, iar adevăratul 
conflict este cel dintre clase, nu dintre sexe. 

În realitate, condiţia feminină în comunism a fost departe de idealismul 
viziunii promulgate de regim. Dificultăţile existenţei cotidiene reale au modificat 
brutal ierarhia de valori a indivizilor, în defavoarea construcţiei identităţii de gen şi 
a trăirii unei sexualităţi fireşti. 

Statul ocrotea familia, mai cu seamă „nucleul” său reproductiv: femeia şi 
copiii. Dincolo însă de retorica oficială, relaţia specială dintre statul socialist şi 
„fiicele” sale era de fapt doar o funcţie a evoluţiei intereselor acestui stat (sporirea 
numerică a naţiunii şi totodată a forţei de muncă, printr-un control strict al corpului 
social), nu a modificării poziţiei şi statutului femeilor în cadrul societăţii socialiste. 
În concluzie, putem spune că „feminismul” socialist a dat o nouă interpretare, 
extrem de cinică, sloganului „ceea ce e personal e politic” (personal is political), 
înţelegând prin aceasta golirea de sens a vieţii private şi intruziunea justificată a 
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statului în intimitatea supuşilor săi: a cuplurilor, a familiilor, şi, mai grav, a 
corpurilor feminine. 

„Delegitimarea ‘naţiunii socialiste’ ca sistem de integrare, precum şi a ordinii 
morale construite în jurul ideii de ‘societate egalitară’ – consideră Enikő Magyari-
Vincze – a declanşat anumite procese de restructurare şi redefinire a vieţii 
cotidiene”, vizând „redistribuirea spaţiilor sociale între genuri, grupuri etnice, 
grupuri profesionale; redefinirea colectivităţilor imaginare; recreionarea 
identităţilor individuale şi colective; reinterpretarea solidarităţii sociale”61. Fără 
îndoială, aceste procese de restructurare şi reinterpretare a ordinii sociale, 
concomitent cu cea politică, plătesc încă tribut perioadei anterioare. Diseminarea 
unei viziuni specifice despre lume, prin mijloacele unei propagande agresive şi 
insidioase, precum şi consecinţele practice ale acestui process asupra vieţii şi 
mentalităţii cotidiene, se resimt, fără îndoială, la subiecţii noii ordini politice 
democratice. Re-conceptualizarea noţiunii de viaţă privată, intangibilă în faţa 
intruziunii puterii de stat, este un proces încă în derulare, fără o finalitate 
previzibilă. 

                                                 
61 Magyari-Vincze Enikő (1997) „Regimurile de gen şi cetăţenia femeilor”, în Ghizela Cosma, Enikő 
Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican, Prezenţe feminine. Studii despre femei în România, Cluj-Napoca: 
Editura Fundaţiei Desire, 1997, p. 112. 



 

HARBULA Hajnalka 

Vázlat a romániai magyar nőmozgalom tudományos feldolgozásához 

„A többi [...] társadalmi mozgalommal összevetve anőmozgalom [...] 
céljait nagyrészt még nem érte el.” 

(Gerhard 2006: 16.) 
 
„[...] mind a nemzetközi, mind pedig a történelmimozgalom-kutatás 
azt mutatja, hogy a társadalmi mozgalmak különféle szakaszokon 
mennek keresztül, és a beavatkozás, illetve a részvétel különböző 
formái igenis váltakzohatnak a visszavonulás, a megfontoltság vagy 
akár a megtorpanás szakaszaival.”  

(Gerhard 2006: 173−174.) 
 

 
 

Bár a nőmozgalom a világ számos országában „közéleti és politikai érvényességre 
igényt tartó mozgalom”-ként van jelen, a róla szóló diskurzus többnyire a 
kirekesztést és nem az integrálást működteti1. (Gerhard 2006: 17.) Már a 19. század 
elején a társadalmi mozgalmak prototípusának a munkásmozgalmat tekintik, 
ahogyan arra Gerhard is utal, és kevésbé veszik figyelembe az ugyanekkor induló, 
szervezkedni kezdő nőmozgalmat. A társadalmi változásokon, különösen a 
mozgalmakkal foglalkozó tudományos munkákon belül a nőmozgalmat továbbra is 
marginális jelenségként tárgyalták. Mint arra a Problémameghatározás címet viselő 
blokkban bővebben kitérünk, ez a marginális jelleg abban is megnyilvánul, 
ahogyan a mozgalomtípusokra kidolgozott modellekben a nőmozgalmat elhelyezik.  

Ez a hosszú ideje működtetett kirekesztési mechanizmus mindenképpen 
összefügg azzal a sajnálatos ténnyel is, hogy a nőmozgalommal foglalkozó 
összefoglaló munkák megírása későre, napjainkra maradt. A felismerés, hogy a 
nőmozgalmat társadalmi mozgalomként, a társadalmi átalakulás részeként a maga 

                                                 
1 A kirekesztésnek ezek a mechanizmusai működtek, és működnek a mai napig is úgy a tudományos 
diskurzusban, mint a politikában. Ennek a kirekesztésnek a bizonyítékaként idézi Gerhard azt a 
mechanizmust, amikor az állam fenyegetve érzi magát, és ezt leplezendő, elnyomást és elutasítást 
eszközöl. A szerző erre példaként a németországi nőklubok betiltását említi. (Gerhard 2006: 18.)  
Megragadva a párhuzam adta lehestőséget megemlíthetjük azt a tényt, amikor az állam a fent említett 
cél elérése érdekében monopóliumot akar szerezni. Ez történt Romániában a 70-es, 80-as években, 
amikor a nagyvárosokban ugyanazon név alatt csak nők számára fenntartott kávézókat / vendéglőket 
nyitottak állami utasításra. 
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jelentőségében kell vizsgálni, valódi fordulatot hozott a kutatással kapcsolatban 
(Gerhard 2006: 128.). Ennek fényében, most elsősorban a romániai és a romániai 
magyar kutatásokra gondolva, nyílvánvalóvá válik, mint arra egyes kutatók már 
utaltak2, hogy az utóbbi húsz évben elkezdett, a nőmozgalommal foglalkozó 
munkák, dokumentumkötetek, résztanulmányok összefoglalása, egy nagy lélegzetű 
monografikus munka létrehozása szükséges. 

Mára a romániai/erdélyi magyar nőmozgalom tudományos feldolgozása, 
társadalomtudományi diskurzusba való diszponálása szükségessé vált. A jelen 
vázlat kísérlet a nőmozgalom tudományos feldolgozás kulcsszavainak és -
fogalmainak lehetséges kiindulópontként való bemutatására. A beidézett 
tudományos munkák pedig, amelyek a romániai/erdélyi nőmozgalom egy-egy 
periódusát tárgyalják példaként szolgának a fennebb említett, már elkészült 
résztanulmányokra. 

Fogalom- és problémameghatározási csomópontok 

Társadalmi mozgalomként a nőmozgalomra is érvényes az az általános 
meghatározás, amely szerint: „A társadalmi mozgalmat olyan kollektív kísérletként 
lehet meghatározni, amely valamiféle közös érdek érvényesítésére vagy valamiféle 
közös cél megvalósítására irányul a kialakult intézmények szféráján kívüli 
kollektív cselekvés révén”3. Ez azonban kiegészítendő egy specifikusabb 
magyarázattal, amikor is nőmozgalomként kerül meghatározásra minden olyan 
törekvés, amelynek célja az, hogy a nőket az élet minden területén, az államban, a 
társadalomban, a kultúrában azonos társadalmi befolyásúvá, a férfiakkal 
egyenjogúvá tegye, és segíti a szabad társadalmi érvényesülést elérni. (Gerhard 
2006: 27.) 

E megállapítás fényében nyílvánvaló, hogy a nőmozgalom a 19. és 20. 
századi demokratikus és egyenjogúságért küzdő mozgalmak része és motorja volt. 
Ám a mottóként használt idézetből kiindulva meg kell állapítani: a nőmozgalom a 
továbbiakban is a 21. század mozgalmainak része. 

 ٭

A nőmozgalmi összefoglaló kutatások „sorsát” megvillantó általános 
felvezető, a hangsúlyeltolódások, a sarkított kategóriarendszer, a kirekesztési 
mechanizmusok működése, működtetése a romániai/erdélyi magyar kutatások 
esetében is jellemzőnek mondható. A téma iránti érdektelenség, valamint ennek 
okai megegyeznek azokkal az folyamatokkal, amelyek más országokban is 
invokálódtak: azért kísért hosszú időn keresztül az érdeklődés más témákat, és más 
kutatásokat nem pedig a nőmozgalmit, mivel azok „nyilvánvalóan több... identitást 
nyújtott”-ak. (Gerhard 2006: 28.) Ennek fényében az elmúlt húsz évben a hazai 
kutatási tematikák nyújtotta identitások kiszélesedésekor – bár az eddig említett 

                                                 
2 (Mihăilescu 2006: 14.) 
3 Giddens 1997: 597. 
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mechanizmusok működtek/működnek – mégis elkezdődtek a nőmozgalmi 
kutatások is. 

Azáltal, hogy kihangsúlyozódott a nőmozgalom társadalmi mozgalom 
jellege, egy normarendszer kialakítására törekvő osztályozási rendszer nyújtotta 
lehetőségeken belüli pozicionálásra történt kísérlet. 

Ute Gerhard Joachim Raschke4-t idézi (Gerhard 2006: 17.), aki a 
mozgalmakat hierarchikus sorrendben elhelyezett kategóriába sorolja, elsőként az 
ideológiai blokkok mentén létrejött nagy mozgalmakat (pl. munkásmozgalom), 
majd az olyan mozgalmakat említve, amelyeket korlátozott igények és 
élethelyzetek hoztak létre (pl. életreform-, békemozgalom, ifjúsági mozgalom). Ez 
utóbbi kategóriába integrálja a nőmozgalmat is. 

 Egy másik episztemológiai keretben a fenti kettős osztatú kategorizációt 
egy más, részletesebb kategorizáció vált fel. Ez a David Aberle5 által kidolgozott 
modell négy mozgalomtípust említ. Elsőként tárgyalja a transzformatív, 
messzemenő változások elérésére törekvő mozgalmakat; másodikként a 
reformmozgalmakat, amelyek a fennálló társadalmi rend néhány elemének 
megváltozására törekszenek; harmadikként a megváltási mozgalmakat, amelyek 
életmódváltozásokra ösztönöznek; és végül az alternatív mozgalmakat, amelyek az 
egyén részleges megváltoztatására törekszenek. A reformmozgalmak keretében, az 
„egyenlőtlenségek és igazságtalanság bizonyos fajtáival foglalkozó... csoportok” 
kategóriában kap helyet a nőmozgalom is. (Giddens 1997: 598.) 

Ezeknek a kereteknek a kialakításakor ritkán nyílik lehetőséget arra, hogy 
maguk a nőmozgalommal foglalkozó kutatók, hogy a mozgalmárokat ne is 
említsük, részt vegyenek a kategóriák felállításában. Marad a saját rendszer 
nyújtotta lehetőség. Ezt kihasználva maga a nőmozgalom is különbséget tesz 
jogvédő mozgalmak és a kulturális mozgalmak6 között, ezek segítségével 
meghatározva a kutatások és a hozzájuk kapcsolódó publikációk nagy részét. És 
marad a dekonstrukció... 

 ٭

A nőmozgalmakat a társadalmi mozgalmak keretében önálló 
mozgalomként vizsgáló elemző művek a hazai tudományosságban ritkák. 
Bővelkedik azonban a kutatás forrásokban, azok folyamatos feltárásában és 
publikálásában, amelyek által idővel az előbb említett elemző művek is 
létrehozhatóak lesznek. 

A „szürke irodalom” haszna 

Az Ute Gerhard által „szürke irodalom”-ként aposztrofált forrásanyagok, 
dokumentumok, női évkönyvek, újságcikkek stb. lajstromszerű, esetlev valamilyen 
rendszer szerinti közlése politikai indítékokat, emancipációs törekvéseket, 

                                                 
4 Gergard Ute: 2006: Lélegzetvételnyi szünet. Balassi Kiadó. Budapest  
5 David Aberle kategorizációs rendszerét Giddens idézi. (Giddens 1997: 597.) 
6 Gerhard 2006: 15. 
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folyamatokat és a közéletben való részvétel új formáit dokumentálják, hozzájárulva 
ezáltal a későbbi értelmezésekhez. 

Hasonló céllal gyűjtött egybe Ştefania Mihăilescu két kötetnyi7 
dokumentumot a romániai nők törekvéseit bemutatandó. A két kötet anyaga a 
romániai nőszervezetek tevékenységét mutatják be, különös tekintettel a nők 
egyéni jogai iránti igények elismertetésére. Az alapvetően jogvédő szervezetek 
tevékenységeire, a szervezetek közötti együttműködésre, konfliktusra rávilágító 
szövegek, valamint a második kötet vaskos előszava, mint ahogy azt a szerző is 
megfogalmazza bevezetőjében, előtanulmányként szolgál csupán egy későbbi, 
monografikus tudományos munka elkészítéséhez8, ahol a nőmozgalmak önálló 
mozgalomként jelennek meg. 

 Hasonló, a „szürke irodalom”-ra építő elemzés a Lőnhárt Tamásé9, aki nem 
a jogvédő, hanem a kulturális és szociális mozgalmak felől közelít az erdélyi 
magyar nőmozgalmakhoz.10 Mindkét tudományos munka, műfajuktól függetlenül 
dokumentálja a részvétel új formáin keresztül a tudatosulási folyamatokat, a 
politikai indítékokat és a feminista értelmezéseket. Ezeknek az előzményeknek az 
értelmezése pedig elengedhetetlen a mozgalom történetisége szempontjából. 

Súlypontkijelölés 

Kétségtelen, hogy amikor egy történeti folyamatot szeretnénk vizsgálni az az elv 
adott, amelyik során kronológiailag meghatározható súlypontokat keresünk, 
megőrízve ezáltal a történet linearitását. 

* 

Szembetűnő, hogy a mozgalomelemzés részét képező hazai tudományos 
munkák, úgy a dokumentumkötetek, mint az elemző művek egy részében az 1948-
as év korszakhatárt, egy fejlődési folyamatban való megtorpanást jelent a kutatók 
számára a nőmozgalom tekintetében, az utána következő időszakot már nem 
tekintve „igazán” mozgalminak. Gyakran párhuzamot vonnak a századelő és a 
második világháború után következő időszak között, az előbbit valamiféle 
aranykorként, míg az utóbbit „deviáns” esetként írva le.11 

                                                 
7 Mihăilescu, Şteefania 2002, Mihăilescu, Ştefania 2006.  
8 “Concluziile la care am ajuns sunt întotdeauna bazate pe documente, reproduse,  cu mici excepţii, în 
acest volum. Ele pot servi, desigur, doar ca introducere în istoria feminismului politic românesc. Se 
simte nevoia elaborării unor studii şi monografii mai aprofundate...” (Mihăilescu 2006: 14.) 
9 Lőnhárt Tamás 2002. 
10 Lőnhárt Tamás elemzését azért tartottam fontosnak példaként beidézni e vázlatba, mert az általa 
leírt hagyományos nőszervezetek (Unitárius Nőszövetség például) vizsgálata, ezeknek a nőmozgalom 
részeként való értékelése a nyugat-európai mozgalomkutatásban is gócpont. Ahogyan arra Ute 
Gerhard ismerteti, a németországi feminista kutatás inkább az úgynevezett független mozgalommal 
foglalkozott, elfogultan elutasítva a párton belüli-, szakszervezeti- és egyházi nőmozgalmat (Gerhard 
2006: 24.), holott a cél nem egy egyodlalú, hanem egy teljes kép felmutatása. 
11 Hasonló elképzelést tükröz a következő idézet is: „Ceea ce a urmat după al doilea război mondial, 
ca urmare al instaurării regimului comunist a însemnat i deviere reală, o pervertire al adevăratului 
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Ha a gyakran előforduló 1948-as évszámot, mint egy radikális változást 
vesszük figyelembe, akkor a romániai, romániai magyar nőmozgalom beilleszkedik 
abba a paradigmába, amelyik „régi” és „új” nőmozgalomról beszél. Ennek 
megfelelően a „régi” nőmozgalom a 19. század, 20. század eleje, az egyenlőség 
kérdéseinek határozott álláspontról való képviselésével mozgósít. Az „új” 
nőmozgalom, nőmozgalmak esetében már nem annyira az elosztási, és tulajdoni 
kérdések állnak a tiltakozás középpontjában, inkább az önrendelkezés, az életmód 
stb. (Gerhard: 16.)12 A két korszak között szerkezeti azonosság figyelhető meg, de 
fellelhető a kardinális különbség is. „A régi nőmozgalommal ellentétben az új 
nőmozgalom tipikusan nem egyesületekbe szerveződött, nem volt intézményes 
központja és nem voltak „vezérei” sem.” (Gerhard 2006: 29.) 

 
Kutatások, további elemzések feladata lesz fényt deríteni arra, hogy ez a 

második világháború végén érzékelt korszakhatár tényleg a romániai, 
romániai/erdélyi magyar nőmozgalom sajátosságából eredendően érzékelhető ilyen 
erősen, vagy a társadalmi mozgalmakra jellemző belső mozgás, saját fejlődés nem 
volt eléggé érzékelhető a kutatók számára. Ebben az esetben pedig már nem 
hanyatlásról, „devianciáról” kell beszéni, hanem arról a tényről, hogy a 
nőmozgalom is, mint minden más társadalmi mozgalom adott időintervallumban 
nem egységesen, nem ugyanazzal az intenzitással van jelen, magába foglalva a 
teljes beavatkozás és a teljes visszavonulás különböző formáit is. 

Feltehető azonban az is, hogy tüzetesebb elemzés esetén több, a második 
világháború végének időszakához hasonló töréspont is megjelenik majd a romániai 
és romániai/erdélyi magyar nőmozgalmi kutatásban, lehetővé téve egy sajátos, 
hansúlyokkal telt kronológia létrehozását. 

* 

A fenti szempontokéhoz hasonlóan használhatónak tűnik az az elképzelés 
is, amikor a nőmozgalom súlypontjait a mobilizálási folyamatok vizsgálata mentén 
próbáljuk kijelölni. Ez a megközelítés gyakorlatiasabb, elsőbbséget élvez benne a 
mikrostruktúra, a szereplőkre koncentráló szempontrendszer, lehetővé téve  

A mozgalom vége? 

A nőmozgalom jelenlegi állapotának leírásakor a nőtörténelemben nem olyan 
régen bekövetkezett politikai részvételből kiinduló változások kapcsán két 
hangsúlyosabb irányzat párhuzamos jelenléte figyelhető meg. 

Az egyik irányzat képviselői továbbra is működtetik azokat a jogvédő-, 
kulturális-, szociális kezdeményezéseket, projekteket, amelyeknek nincs, vagy csak 

                                                 
sens a procesului analizat şi a ideii de emancipare, ceea ce a avut vonsecinţe dramatice în ce priveşte 
mişcarea feminină maghiarp din Transilvania pentru decenii întregi.” (Lőnhárt 2002: 80.) 
12 Hasonlóan az angolszász feminista irodalom „hullámai”-hoz. 



HARBULA HAJNALKA 

 

118

ritkán intézményes központja, az összefogásokat pedig rendezvények, események 
kapcsolati hálóján keresztül élik meg a résztvevők. 

 A másik irányzat a nőmozgalom végét jósolja, ahol az intézményesülés, a 
nők részvétele különféle formális szervezetekben és a politikai rendszerben az 
autonómia, ezzel együtt a mozgalom végeként értelmeződik. Hasonlóan vélekedik 
Mihăilescu is a romániai helyzetről, akinek a dokumentumkötetei, mint már arra 
utaltunk, az 1838 és az 1948-as időszakot ölelik fel, és csak egy paragrafus erejéig 
reflektál a közelmúltra. “De aici mai departe, până în 1989, cu toate atenuarea reală 
a dogmatismului agresiv din anii de început ai răzbioului rece, mişcarea de femei 
din România a continuat să reprezinte, deopotrivă cu celelalte aşa-numite 
organizaţii de masă, o simplă anexă, subordonată şi obedientă P.C.R.-ului. În 
România autoproclamată socialistă, independenţa lor nu putea fi şi nu a fost 
niciodată mai mult decăt o etichetă gratuită şi amăgitoare.” (Mihăilescu 2006: 92.) 
Ám az is elképzelhető, hogy ez a hang egyszerűen a szocializmusban egykor az 
állam által elrendelt egyenjogúság és kötelező női képviselettel szembeni 
bizalmatlanság, a történelmi tapasztalat eredménye. Megállapításai közel állnak 
ahhoz a veszedelemként aposztrofált képhez13, amit Ute Gerhard fest Németország 
példáján keresztül. 

 
A nőmozgalom jelenlegi kettős percepciója létezik ugyan, ám reflektálva a 

mottóként választott idézetre: „a lényegi, központi területen, a nőmozgalom 
„kemény” céljait figyelembe véve, a feministáknak még mindig nem sikerült 
elérniük, hogy a nők szerkezeti társadalmi és jogi diszkriminációját fölszámolják. 
... Ugyanakkor a nők már elértek fontos részcélokat.” (Gerhard 2006: 187.) A 
nőmozgalmi kutatásoknak nem szabad megfeledkeznie arról, hogy bár a 
hagyományok feltérképezése fontos, a jelenlegi, érdekes helyzet is elemzések 
tárgyát kell képezze. 

Következtetés helyett 

A már többször idézett Ute Gerhard megállapításával zárnám vázlatomat, aki 
szerint nem csak az általunk is felsorol okok miatt (lassan válik elfogadottá a 
nőkutatás, nehezen érhetők el a források) nincs a nőmozgalomról nagyszábású 
monográfia és hiányzik a teljes kép, hanem azért is, mert „a mozgalom 
politikájában érintettek számára is nehéz, hogy kellő távolságot tartsanak és 
különbséget tegynek a politikai lehetőségek, valamint a tudományos elemzés 
között, sőt, hogy egyáltalán akarják ezt”. (Gerhard 2006: 23.) 

 

                                                 
13 „Nyilvánvaló, hogy a célok és az azokat továbbvivő csoportok megnövekedése és elkülönülése, a 
női kérdések részben gyakorlatiasabb, részben opportunistább és szakszerűbb kezelése és számos, 
nőket támogató intézkedések alibi jellege a bekebelezésnek, az „autonóm nőpolitika” a konzervatív 
családpolitikába történő „beolvadásának” és a tiltakozás megszűnésének veszedelmét hordozza 
magában.” (Gerhard 2006: 27.) 
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Iulia – Elena HOSSU 

Politica „diferenţei şi asemănării” 

“As long as equality is understood as sameness and 
differenses as inferiority-in terms of gender as well as of race-there 
is no space for human rality for the right and liberty to be different.” 
(Gisela Bock – Equality and Difference in National Socialist Racism) 

 
 

Genul a fost şi va rămâne un mecanism central prin intermediul căruia 
viaţa socială este organizată în toate domeniile şi la toate nivelele sale.1 

Drept urmare o analiză a acestui complex socio-cultural este necesară şi 
ar fi bine să ia în considerare diferitele perspective ale actorilor sociali2, aceasta 
însemnând c-ar fi indicat să însumeze cât mai multe voci – voci din rândul celor 
care în general sunt „muţi” (nu sunt ascultaţi sau nu li se cere părerea). 

Spre exemplu, iată cuvintele rostite de o femeie care a fost întrebată ce 
părere are despre revistele despre femei – reviste ce se presupune ca ar trebui să 
oglindească opiniile femeilor – indiferent de grupul din care fac parte. 
„... dar mi se pare că revistele astea, toate sunt tipice... variaţiuni pe aceeaşi temă. 
Există subiecte ce ar trebui să fie atinse şi nu sunt – femeia e preocupată de mult 
mai multe chestii decât de cum arată, ce mănâncă – trăiri, frământări interioare ... 
drame, bucurii personale (...) sunt doar chestii generale ...”. femeie, 30 ani, 
cartograf, căsătorită, un copil. 

Consider că aici se află cheia..., cred că antropologii ar trebui tocmai prin 
natura muncii lor să fie mult mai mult interesaţi de aceste mici poveşti de viaţă, de 
părerea „oamenilor mărunţi” ori acest lucru nu poate fi realizat decât prin 
intermediul interviurilor. Aceeaşi femeie mi-a mărturisit că deşi crede cu tărie în 
faptul că femeile şi bărbaţii ar trebui să fie egali, acest lucru în realitate nu este 
realizat. Din altă perspectivă, soţul său mi-a vorbit despre acelaşi lucru: 

„Potenţial, da şi femeile au aceleaşi şanse ca şi bărbaţii (...) ca şi potenţial 
genetic, femeile au aceleaşi şanse dar, de multe ori au piedici profesional. Acestea 

                                                 
1 Enikő Magyari-Vincze, Patriarchy from Above and from Below – Subject Positions for and 
Experiences of Women in Pomania, în Nouvelles Ouestions Feministes, Post – Communism in 
Transition: Gender and the State, 2004, vol. 23, N 2, 2004. 
2 Enikő Magyari-Vincze, op. cit. 
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ar fi: problemele pe care le întâmpină cu bărbaţii şefi. Acestea există sigur (..).În 
plus ideile preconcepute ale unor bărbaţi – că femeile n-ar fi bune în postul 
respectiv (...). Deocamdată, la noi, a avea copii nu e o piedică atât de acută în 
promovare dar, în Statele Unite am înţeles că e.” Bărbat, 30 ani, cercetător, 
căsătorit, un copil. 
 

Sau... lucruri spuse de o altă femeie, împregnate de propria subiectivitate 
dar în esenţă aceleaşi... 

„Între bărbaţi şi femei nu cred că e o relaţie de egalitate. Cred că... pentru 
femeie e mult mai greu, se zbate mult mai mult cu toate lucrurile astea pe care 
bărbatul le consideră mărunte...” Femeie, 28 ani, asistent manager, necăsătorită, 
fără copii.  

 
Şi acestea sunt doar câteva voci. Pe de altă parte, zilele acestea am avut 

ocazia de a discuta cu directorul unei edituri – un domn distins, cu o educaţie pe 
măsură care, puţin uimit de zona mea de interes – studiile feministe, studiile de gen 
– m-a întrebat dacă mai cred că astăzi, în secolul XXI, ar mai fi nevoie de 
asemenea polemici – diferenţa între bărbaţi şi femei, naţionalism etc. Dânsul 
considera că toate ideile de această factură „ extremistă” nu şi-ar mai găsi locul în 
noul context. Sincer vorbind, aş fi vrut să-i pot da dreptate şi aş fi vrut să-l pot 
susţine cu privire la ideea că sunt „de domeniul trecutului” însă, toate cele auzite 
înainte de la diferiţi oameni cu care am vorbit, toate lucrurile pe care le poţi 
observa cu uşurinţă în viaţa de zi cu zi, peste tot în jurul tău (da, deşi tata, chiar şi 
bunicul meu făceau mâncare, spălau vase, haine, făceau curăţenie... aşa cum citesc 
adesea, observ şi la ei că toate aceste activităţi au venit în ajutorul partenerei şi nu 
au considerat c-ar fi munci care să ţină de datoria lor în casă3) te fac să realizezi că 
încă mai este de parcurs un drum lung până la acea idee a distinsului domn pe care 
mi-am permis să o numesc, puţin idealistă. Da, teoretic, mai ales după toată istoria 
acestor polemici, astăzi ele ar trebui să fie de domeniul trecutului, însă ceea ce 
oamenii ne spun şi modul în care majoritatea îşi percep identităţile de gen şi le 
asumă, dar şi modul în care politicile de stat reproduc o anumită inegalitate între 
bărbaţi şi femei vorbesc de o cu totul altă realitate iar despre aceasta, antropologia 
este datoare să vorbească. 

Diferenţă şi egalitatea între trecut şi prezent –  
cazul României vs. cazul Germaniei 

În România, statul socialist s-ar fi părut la o primă vedere, a fi susţinător al 
emancipării femeii şi doritor de scoatere a acesteia de sub dominarea de care avea 
parte în familia de tip tradiţionalist dându-i şansa de a avea (cel puţin la nivel 
teoretic) şanse egale la educaţie, la muncă. Emanciparea femeii fiind vazută adesea, 
în timpul comunismului, ca o emancipare prin muncă. În realitate însă, lucrurile se 

                                                 
3 Enikő Magyari-Vincze, op. cit.  
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prezentau altfel. În contextul industrializării şi extensiei economice, femeile au fost 
văzute în primul şi în primul rând ca având un rol util prin faptul că reprezentau 
„un potenţial productiv”4. Însă în cazul României lucrurile nu s-au limitat doar la 
atât – astfel, în acest context, femeii îi revine, „triplul rol”, mai precis, tripla povară 
ce consta, pe lângă în a fi un membru productiv – angajat pe piaţa muncii şi în 
atribuţiile ce o legau de gospodărie, cămin şi nu în ultimul rând revenindu-i rolul 
de a reproduce naţiunea.5 

Astfel, socialismul a promis să dea femeilor putere, „ridicându-le” la 
statutul de egale cu bărbaţii – atâta timp cât contribuiau la producţia economică. 
„Egalitatea sexelor într-o dictatură a proletariatului însemna că proletarii, 
indiferent de sexe, erau definiţi din punct de vedere social şi economic prin lipsa 
proprietăţii private.”6 

În cazul României – aşa cum remarcau Anna Giza Poleszczuk şi Mira 
Marody şi în cazul socialismului din Polonia7 – o amprentă deosebit de importantă 
în conturarea acestor roluri şi identităţi de gen (în special cel ce o lega pe femeie de 
sfera gospodăriei) trebuie s-o fi avut tradiţia – care pe teritoriul românesc atribuia 
femeii statutul de „subaltern” al bărbatului. 

„În general, în sat, bărbatul are cuvântul (...). Eu vreau mai mult respect 
în plus, faţă de celălalt –- îi văd pe părinţi cum mai vorbesc urât între ei şi nu îmi 
place.” 23 ani, studentă, necăsătorită, fără copii 

 
În ciuda acestei aşa pretinse egalităţi garantate chiar prin lege „tuturor 

cetăţenilor Republicii Socialiste România, fără nici o îngrădire sau deosebire de 
sex, naţionalitate, rasă sau religie, le este garantat dreptul la muncă având 
posibilitatea de a desfăşura o activitate în domeniul economic tehnico – ştiinţific, 
social sau cultural, potrivit aptitudinilor...” realitatea însă... era cu totul alta.8 
(Codul muncii Republicii Socialiste România, 23 noiembrie 1972, capitolul 1, 
articolul 1) 

În statul socialist această neutralitate, egalitate falsă ascundea alte lucruri; 
pe piaţa muncii existau multe mecanisme ce reproduceau inegalităţile între bărbaţi 
şi femei – spre exemplu, segregarea pe sectoare – anumite sectoare erau „mai 
potrivite femeilor” (cum ar fi fost cele textile, alimentare, servicii, sănătate) sau 
sectoarele „mai potrivite bărbaţilor” (industria grea, construcţiile ş.a.m.d.)9 între 
care evident exista şi o diferenţă de remuneraţie. În sectoarele preponderent 
                                                 
4 Enikő Magyari-Vincze, op. cit. 
5 Gail Kligman, Construirea socialismului în România lui Ceauşescu. Politica văzută ca performanţă, 
în volumul Întâlniri multiple. Antropologi occidentali în Europa de Est, E. Magyari-Vincze, Colin 
Quigley, Gabriel Troc, EFES, Cluj-Napoca, 2000, p. 140. 
6 Ibidem, p. 143. 
7 Susan Gal & Gail Kligman, Reproducerea diferenţelor de gen. Politici, sferă publică şi viaţă 
cotidiană în ţările postsocialiste, EFES, Cluj-Napoca, 2003, articolul: Schimbarea imaginii identităţii 
în Polonia: De la femeia care se autosacrifică la femeia care investeşte în sine. 
8 Cristina L. Olteanu, Elena – Simona Gheonea,Valentin Gheonea, Femeile în România comunistă. 
Studii de istorie socială, Politeia – SNSPA, 2003. 
9 Enikő Magyari-Vincze, op. cit. 
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masculine, investiţiile erau mai mari şi salariile pe măsură în timp ce sectoarele 
majoritar feminine aveau salarii mult mai mici. În plus, arareori femeile ocupau 
poziţii de decizie – adesea regăsindu-se la baza ierarhiilor ocupaţionale. În 
întâmpinarea realizării acestei egalităţi, stătea şi perspectiva reducţionistă cu privire 
la necesitatea participării femeii la muncă – egalitatea fiind percepută ca realizată 
în momentul în care femeile erau încadrate în muncă10 – nemailuându-se în calcul 
locul de muncă, importanţa sau salariul obţinut. 

În cazul Germaniei, spre exemplu, problema diferenţei şi egalităţii în 
viziunea socialist – naţionalistă se punea sub o altă formă: anumite grupuri (în 
special evreii) erau considerate străine şi diferite, tratate aşadar ca fiind inegale şi 
chiar mai mult, inferioare grupului majoritar – de femei şi bărbaţi – care erau trataţi 
ca egali, şi mai presus de orice, drept superiori. 

“... both men and women of the racially discriminated groups were 
considered to be „alien” and „different”; they were treated as „unequall” and 
above all as „inferior”, on the other hand, both men and women of the racially 
privillege groups were considered and treated as „equal” and above all as 
superior”11. 

Aşadar, în cazul teoreticienilor socialismului naţionalist german conceptele 
de egalitate şi diferenţă capătă alte accepţiuni aplicate diferitelor grupuri etnice12. 

Categoriile de „superioritate” şi „inferioritate” – wert şi minderwertigkeit 
au fost principalele categorii ce au fost comune tuturor formelor de rasism nazist şi 
care s-au constituit a fi legate în acelaşi timp de termenii de „egalitate” şi de 
„inegalitate”.13 

În plus, conceptul de „biologie” a produs o serie de noi înţelesuri – făcând 
carieră în această perioadă – deoarece biologicul nu se referea şi nu era perceput 
doar ca diferenţa structurală a trupurilor – dintre bărbaţi şi femei – ci şi ca o cu 
totul altă diferenţă – cea de „valori biologice”, „inferioare” şi „superioare” ce se 
transmit genetic. În acest sens, biologicul servea drept suport pentru intervenţiile ce 
aveau să aibă loc asupra trupurilor subiecţilor sociali, intervenţii ce erau puse pe 
seama „binelui prosperităţii schimbării sociale.”14 La acest punct, intervine – 
sterilizarea – forţată şi în masă, a celor ce nu erau consideraţi destul de „puri” din 
punctul de vedere al rasei – prin intermediul acestui proces, urmărindu-se 
purificarea societăţii: cei care nu erau văzuţi (pe anumite considerente – 
„biologice” – negrii, spre exemplu, erau văzuţi ca fiind schizofrenici – biologicul 
însemnând aşadar, mai mult un termen generic ce ascundea rasismul în subsidiar) 

                                                 
10 Ibidem. 
11 Gisela Bock, Equality and Difference in National Socialist Racism, in Gisela Bock, Susan James 
(eds.) Beyond Equalitis and Difference: Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity, 1992, 
pp. 91. 
12 Ibidem, p. 92–93. 
13 Gisela Bock, Equality and Difference in National Socialist Racism, in Gisela Bock, Susan James 
(eds.) Beyond Equalitis and Difference: Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity, ed. 
cit., p. 9. 
14 Ibidem, pp. 94–95. 
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ca fiind puri erau împiedicaţi să aibă urmaşi, să mai (re)producă naţiune. Astfel, 
prin sterilizare –„oamenii inferiori” erau împiedicaţi să mai dea naştere altor 
progenituri15, la fel de „imperfecte” precum părinţii. 

Sterilizarea era aplicată anumitor grupuri ce erau selectate, din punct de 
vedere psihiatric, ca fiind în mod special schizofrenici, maniaco-depresivi, ş.a.m.d. 
– aşadar nu se menţionau categoriile de evrei, ţigani sau negri16, însă sterilizarea 
era aplicată în mod special acestora – ce erau adesea clasificaţi ca fiind astfel. 

Deşi la nivel teoretic această lege pare să fi fost neutră, atât din punctul de 
vedere al etniei cât şi din punctul de vedere al genului, femeile au fost, se pare mult 
mai afectate de aceasta – un număr mult mai amre de femei, decât de bărbaţi au 
ajuns să fie vizate de această „interdicţie “. În plus, riscul ca o femeie „inferioară” 
să fie violată părea a fi mult mai mare şi constituia un motiv suficient de întemeiat 
pentru a fi sterilizată; în acelaşi timp această sterilizare a permis ca extrem de des, 
femeile să constituie obiectele abuzurilor sexuale.17 

Adesea, studiile concentrate asupra pro-natalismului nazist nu au luat în 
considerare, trecând cu vederea, rolul bărbaţilor în tot acest proces; tot la fel de 
adevărat fiind faptul că studiile axate pe politicile anti – nataliste (v. sterilizarea) au 
trecut cu destul de multă uşurinţă peste rolul femeilor în tot acest proces18 . Gisela 
Bock remarcă acest fapt, accentuând că politicile naţionalist socialiste ale 
germanilor nu au constat într-un pro-natalism şi un cult al maternităţii ci, 
dimpotrivă, intr-o politică anti-natalistă şi un cult al bărbaţilor şi al masculinităţii.19 

În ceea ce priveşte dimensiunea de gen a genocidului aceeaşi autoare,       
G. Bock vorbeşte despre faptul că, atâta timp cât femeile rrome şi evreice au fost 
considerate ca aparţinând unei rase inferioare, ele au suportat anumite consecinţe: 
în primul şi în primul rând au fost împiedicate să-şi asume maternitatea (prin 
sterilizare) dar cel mai grav, femei au fost majoritatea dintre cei care au fost duşi şi 
omorâţi în camerele de gazare din „taberele morţii” din Polonia ocupată . Femeile 
au fost omorâte s-ar putea spune, „pe trei motive” – că erau femei evreice, 
purtătoare de copii şi mame ale poporului evreu20 – aşadar, mai mult decât bărbaţii, 
femeile au fost principalele ţinte ale acestor acţiuni de eliminare a celor consideraţi 
inferiori. 

Aşadar, în contextul socialismului naţionalist german, rolul femeii ridică 
multe probleme – în primul rând, teoria şi practica acestuia aflându-se în strânsă 
legătură cu rasismul; în plus conceptele de „egalitate” şi „diferenţă” au fost puse în 
legătură nu numai cu noţiunea de relaţii de gen ci şi cu cea de relaţii de rasă.21 

                                                 
15 Ibidem, p. 95. 
16 Ibidem, pp. 94–95. 
17 Gisela Bock, Equality and Difference in National Socialist Racism, in Gisela Bock, Susan James 
(eds.) Beyond Equalitis and Difference: Citizenship, Feminist Politics and Female Subjectivity, ed. 
Cit., pp. 96–97. 
18 Ibidem, p. 100. 
19 Ibidem, p. 101. 
20 Ibidem, pp. 102–103. 
21 Ibidem, p. 105. 
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În cazul României post-socialiste – problemele ce se leagă de „diferenţă” şi 
„egalitate” par a se fi reprodus şi în anii ce au urmat căderii comunismului. Deşi 
căderea regimului a atras după sine nenumărate schimbări – la nivel politic, 
economic cât şi social – aceste transformări nu au asigurat în mod necesar, 
egalitatea atât de mult dorită. Din contră, chiar mai mult, se pare că după revoluţie, 
la fel ca şi în alte părţi s-a înregistrat o reîntoarcere la valorile tradiţionale – o 
„retradiţionalizare” a societăţii – femeile adesea, fiind doritoare să se întoarcă acasă, 
la rolul de casnice. Contextul economic însă, nu permite acest lucru – potrivit unei 
statistici din 1994, se pare, că doar 10% din femei consideră realizarea profesională 
drept motiv de muncă şi că 87% (aproape 90%!) lucrează pentru un venit.22 

Aşadar, chiar dacă femeile, astăzi, în România nu mai sunt subordonate 
statului patriarhal – după '89 adevărata „eliberare” a constituit – o abolirea 
legislaţiei restrictive în materie de reproducere – rămân în continuare „tributare” 
altor îndatoriri aşa zis feminine – cele de gospodină. În plus, politicile duse de stat 
joacă din nou, un rol extrem de important în privinţa obţinerii acestei egalităţi. În 
ciuda faptului că există un cadru legislativ care garantează această egalitate, în 
realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Astfel, legi precum Prevenirea şi Pedepsirea 
oricărei forme de discriminare (din 2000) sau Legea pentru oportunităţi egale 
pentru bărbaţi şi femei (din 2002) există, însă pe lângă faptul că au fost impuse de 
dinafară, nereprezentând rezultatul unor cereri dinspre interior, dinspre societate, 
ele nu sunt aplicate decât cu foarte mare greutate şi mai mult, femeile nu sunt 
conştiente de ele sau chiar nu le cunosc. 

„... Nu, nu ştiu... şi poate ia cel mai mult efort, să le areţi că eşti mai bună 
(...) Şi... da, mie mi-ar plăcea să împart sarcinile dar asta-i numai la stadiul de 
proiect, că n-are să fie aşa niciodată şi sunt conştientă de asta!... (...)” Femeie, 28 
ani, asistent manager, necăsătorită, fără copii. 

În plus, politicile duse de stat sunt foarte importante – în statul românesc 
post-socialist se poate afirma însă, că toate acestea continuă să susţină bărbaţii în 
detrimentul femeilor. Sub ce formă? În primul şi în primul rând, remuneraţia – 
femeile continuă să fie plătite cu mult mai puţin decât este plătit un bărbat care 
exercită aceeaşi meserie sau funcţie; principalele ramuri ce s-au privatizat au fost 
cele feminine timp în care, ramurile în care majoritatea celor care lucrează sunt 
bărbaţi au rămas în continuare de stat – şi mai mult, bugetul public este folosit 
pentru domeniile aşa zis „legitim bugetare”, domenii şi acestea preponderent 
masculine (poliţie, armată, S.R.I.) care au salarii cu mult mai mari decât femeile 
care lucrează tot în domeniul de stat precum sănătate sau învăţământ23. 

Ceea ce ia după revoluţie o mare amploare este acea redescoperire a 
„diferenţei” ce pare să devină noua regulă în ceea ce priveşte relaţiile dintre bărbaţi 
şi femei – manifestată atât în sfera privată cât şi în cea publică – şi aceasta, ca şi 
cum egalitatea ar fi reprezentat opoziţia diferenţei.24 

                                                 
22 Susan Gal & Gail Kligman, op. cit., ed. cit., p. 309. 
23 Simpozion Politica pentru femei, femeile pentru politică, Cuvânt profesor Mihaela Miroiu, aprilie, 
2004, Cluj-Napoca. 
24 Enikő Magyari-Vincze, op. cit. 
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În acelaşi timp, un fapt ce merită menţionat este că adesea, sărăcia pare să 
niveleze discrepanţele dintre genuri însă în acelaşi timp, condiţiile materiale de trai, 
construiesc şi negociază, influenţează genul. Fapt pe care-l remarca şi M. Gullestad 
în studiul său intitulat – Home Decorations as Popular Culture – respectiv, relaţiile 
de gen se configurează şi prin intermediul diferenţei de clasă – astfel, în ceea ce 
priveşte clasa muncitoare, relaţiile de gen sunt mai egalitariste în timp ce în clasa 
de mijloc bărbaţii încep să prindă mai mult prestigiu social iar femeile mai puţin, în 
comparaţie cu aceştia – respectiv în cazul lor, relaţiile de gen sunt mai ierarhizate.25 

Astăzi, în România, femeile au fost eliberate de una din poverile produse 
de socialism – cea de reproducătoare ale naţiunii – în schimb, au continuat să 
rămână în cele două clasice roluri – cel de mamă şi cel de gospodină – asociată 
muncilor casnice. Ideile conform cărora pentru femei ar trebui să fie prioritară 
familia, sunt reafirmate şi reactualizate şi după 1989 iar adesea femeile nu 
realizează, nu fac o linie de demarcaţie între munca prestată la serviciu – cea plătită 
– şi cea de-acasă – treburile gospodăreşti / casnice sunt văzute ca o continuare 
normală a practicilor de la locul de muncă.26 

Însă, trebuie recunoscut şi punctat faptul că, astăzi, în România, de 
reproducerea acestor inegalităţi în roluri, nu putem spune că se face vinovat numai 
statul – politicile acestuia au fost asimilate şi însuşite cu succes de către populaţie 
deoarece, aceasta, la rândul său, a reprezentat un teren potrivit pentru ca 
inegalităţile şi diferenţele de gen, dar nu numai! să continue a fi reproduse. 

„But patriarchy is not produced only from above, the subject positions 
prescribed by the system for the women and men are not passively acted out (...). 
But one may not forget that if this is the difference through which womanhood is 
defined and located in the cultural and social order, than it is not an innocent 
difference, but one that involves hierarchy and power relations...”.27 
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BOKOR Zsuzsa 

Beszédre ítéltetett. A verbális marginalizáció egyes kérdéseiről 

Az alábbi szöveg olyan általános kérdéseket tartalmaz, amelyek kutatásom és 
készülődő disszertációm során felmerültek bennem, de amelyek túlmutatnak 
ugyanakkor a maguk történetiségén, hiszen felfedezhetők a mindennapi diszkurzív 
gyakorlatokban, a 19. századtól folyamatosan jelen vannak mind a politikai, mind a 
közgondolkodásban. 

Kutatásom elsősorban a két világháború közötti prostitúciós intézményekben 
végbemenő változásokra koncentrál, arra a módra, ahogyan az újonnan alakuló 
orvosi gárda, az új hatalmi konjunktúra kezeli a prostitúció kérdését. Azok a 
példák, amelyekkel itt szembesültem, érzékenyebbé tettek a probléma iránt, ettől a 
pillanattól fogva az anyaggal való viszonyom korántsem volt többé kizárólag az 
adatgyűjtőé és a történeti tények elemzőé. Az a hipotézis, hogy a prostitúció és 
maga a prostituált alakja egy társadalmi konstrukció, nem csak egy elpüffögtetett 
közhely volt számomra, hanem példák által is bizonyítottá vált, a határok a 
tisztességes és tisztességtelen között igencsak flexibiliseknek mutatkoztak.1 

Sokszor tettem fel ezután magamnak a kérdést, hogy van az, hogy – bár a 
prostitúcióról lassan könyvtárnyi szépirodalmi, publicisztikai, orvosi, jogi és 
társadalomtudományi szöveg született már – sokan mégis a legegyszerűbbnek tűnő 
kérdést felejtik el feltenni: ki is a prostituált? Kiket azonosíthatunk prostituáltként? 
Kiütött fogú, százezer lejért útszélen mosolygó lányokat, netán a városközpontok 
drágább masszázsszalonjainak alkalmazottait, vagy titokban „üzletelő” tévés 
műsorvezetőket, esetleg szeretőiket gyakrabban cserélgető hölgyeket?  

Hadd álljon itt elöljáróban egy, a prostitúciót leíró tudományos, jogi és 
újságírói szövegek olvasásakor bennem keletkezett benyomás. 

Prostituáltak vannak és lesznek, ez az egyik legősibb foglalkozás – 
nemcsak a mindennapi társalgások gyakori sztereotip fordulata, hanem meglepő 
módon a téma egyes elhivatott szakértői is előszeretettel használják. A 

                                                 
1 Minderről az alábbi tanulmányokban már értekeztem, ezért most az ezekben foglaltakat nem 
ismételném meg: A prostituált teste mint az orvosi hatalom önlegitimációs eszköze a két világháború 
közötti Kolozsváron. In: JAKAB Albert-Zsolt – SZABÓ Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. 4. Fiatal 
kutatók a népi kultúráról. 2005, Kolozsvár, Kriza Könyvek. 65–100. Promiszkuus úrinőből 
futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. Technikák a prostituáltak marginalizálására és a 
nemzeti térből való kizárására. Regio 2005/3., 47–66., 2006 „Jeligém Nagyszerü öröm”. Úrinők 
prostitúciója Kolozsváron a két világháború között. Tabula 9 (2), 161–185. 
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tudományosnak ígérkező írásokban ezek a kijelentések nemcsak a kérdés 
(tudományos) tárgyalásának legitimálásakor, fontosságának hangsúlyozásakor 
bizonyulhatnak alkalmasnak az azokat használók körében, hanem elhárító 
funkciójuk is van: ebben az értelmezési körben a miértek megválaszolása már 
sokszor nem is elsőrendű, hiszen ott van válaszként a „mert vannak és lesznek”. 
Tárgyilagosság és objektivitás hamiskás álcájában e negatív előítéletekkel telített 
fogalom valójában egyneműsíti a szövegeket, használata kényelmes, és 
biztonságérzetet ad a beszélő számára. Egyetlen fogalom, amellyel minden 
nehézség nélkül egy igen tarka populáció írható le.  

Ez a fogalmi lazaság a jogi szabályalkotásban még megdöbbentőbb: bár 
társadalomtudományi kutatások egész sora teszi nyilvánvalóvá, hogy a 
prostituáltnak nevezettek számtalan környezeti hatás eredményeképpen választják 
ezt a „munkát”, a nemi diszkrimináció, a családi viszályok és társadalmi 
berendezkedések különféle diszkriminatorikus végrehajtó gyakorlatainak áldozatai, 
a kortárs jogalkotó diskurzusok eltekintenek ezektől a felismerésektől. A jogi 
szövegek „a prostituáltakról” beszélnek, és akárcsak kétszáz évvel ezelőtt, a 
rakoncátlan női test kordában tartását, és – az orvostudománnyal karöltve – a nőket 
„fogyasztó” társadalom egészségének megőrzését célozzák meg. 

Végül pedig: az előítéletekkel terhes közvélekedés, közvélemény nyelvét is 
ugyanez a minden bizonnyal tanult, egyszerűsített szóhasználat jellemzi. Tavaly az 
olasz Vittorio Emanuele di Savoia „prostitúciós” ügyeit szórta a nemzetközi sajtó. 
A történet arról szól, hogy Savoia hercegének közbenjárásával különböző gazdag 
urak jól ismert tévés sztárokhoz és modellekhez jutottak hozzá. Prostitúciós 
botránynak nevezték minden nyelven, anélkül, hogy az elemzők bármelyike is 
zavarba jött volna a fogalom használata miatt, és amiatt, hogy ezáltal – rejtetten bár 
– prostituáltnak neveztek olyan személyeket, akik addig – legalábbis a 
köznyelvben – nem minősültek annak. 

Ha összevetjük ezeket a különböző típusú, de ugyanakkor egyazon 
fogalommal operáló szövegeket, azt látjuk, hogy a fogalom a maga könnyed 
használatában és túltelítettségében a változatlanság érzetét kelti, mégpedig úgy, 
hogy eleve önmagában hordozza az ítéleteket és előítéleteket, újratermeli azokat, és 
gyakorlatilag azt vesszük észre, hogy az ellenség, a deviáns alak, akit ezzel 
neveztünk meg, éppen e fogalom használata révén válik ugyanazzá. Ugyanolyanná 
tehető ma is, mint volt kétszáz éve, és általa válik ugyanazzá a szexuális normák 
megszegését különböző módon gyakorló nők mindegyike. 

A fogalomhasználat körül mutatkozó problémának tehát két szintjét vélem 
felfedezni: 

1. A kurva régen is kurva volt probléma. Az időbeliség, a változás 
kérdésének mellőzése, a prostituált fogalom besülése, beragadása. 

Bár a fogalom korántsem ugyanazt a jelöltet jelöli, tehát egy időben 
változó kategóriával kell szembenéznünk, a változások ellenére a kérdést mégis 
hasonlóképpen próbálják évszázadok óta megfogni: a „testükkel rútul kereskedők” 
a közös fogalomhasználat révén a társadalom megkövült alakjaivá váltak. Ez a fajta 
szemlélet eredményezi az olyan összehasonlító munkákat is, amelyek 
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időszámításunk előtti társadalmak „prostitúciós példáitól” a reneszánsz velencei 
kurtizánjain át a mai útszéli lányokig hoz példákat az intézmény „ősiségét” 
bizonyítandó. 

Ez a változatlan jelleg teszi lehetővé, hogy ne csupán a fogalom, hanem a 
fogalomhoz társított jelzők, sztereotípiák, képzetek és félelmek átvihetők, 
átörökíthetők legyenek időről időre. Erre vonatkozóan úgy gondolom, elég 
szemléletes saját, a hazai példánk. A magát valamilyen meggondolásból áruba 
bocsátó nő a mai román társadalomban ugyanolyan betegségterjesztő, vérfertőző, 
ártalmas lény, mint amilyennek 300 éve látták elődei, ugyanúgy tabu, amiről nem 
illik, nem szokás és nem szabad beszélni. Erkölcsi szégyenfolt, mint a 19. 
században, illetve a nemzetet veszélyeztető betegségek terjesztője, a nemzet 
szégyenfoltja, akárcsak a 20. század eleji eugenikai, biopolitikai diskurzusokban. A 
bordélyház-vitában győzedelmeskedő ortodox egyház érvelésének egyik pontja így 
hangzik: 

„Egy ilyen törvény megszavazása nem más, mint a morális leépülés, a 
felső politikai vezetés felelőtlenségének, a korrupciónak, az össznemzeti érdekek 
elárulásának jele.”2, hangzik a szöveg, mint egy szózat, intő, figyelmeztető jel. 
Retorikai és stiláris elemeit tekintve inkább 18–19. századi hangulatot áraszt, mint 
21.-it, de talán az a legdöbbenetesebb, hogy az intenzív, legalizált prostitúció elleni 
kampányban ezek az értékek képesek győzedelmeskedni. A prostituált az a rossz, 
aki ellen küzdeni nemzeti érdek. Olyannyira, hogy a kampány egyik szövegírója, 
dr. Ilie Bădescu, a Bukaresti Egyetem szociológia professzora ekképpen imádkozik 
a szövege befejeztével: 

„Mint tanár, mint a szociológiai társaság tagja és a Román Ortodox Egyház 
Bioetikai Tanácsának tagja, tartozom annyival, hogy feltárjam ennek a jelenségnek 
az igazi arcát. Legalább annyit tennünk kell – Poncius Pilátus kétezer évvel ezelőtti 
gesztusával – hogy megmossuk kezeinket. Istenem, bocsáss meg és védd meg a mi 
román nemzetünket minden kísértéstől és szenvedélytől, amelyek megzavarják 
életünket.”3 

A fogalomhoz rendelt értékek tehát egyrészt diakronikusan kövülnek meg, 
holott igen jól tudjuk, hogy az egyes prostituált-kategóriák önmagukban nem 
időtállóak, hanem az éppen aktuális konjunktúra függvényeiként változnak.  

Erdélyben a 19. század végén, 20. század elején az effajta lehetőségekkel 
élők jó része cseléd, szolga sorból került ki, azonban szinte minden nőinek 
klasszifikált foglalkozás reprezentált volt: nagyszámban voltak köztük pincérek, 
varrónők, szobaleányok, nevelőnők, gyári munkások, ápolónők, gyerekgondozók, 
hivatalnoknők, szabóleányok, segédszínésznők, büfés leányok, fűszeresek, 
kávéházi felírónők és kasszírnők, hímzőnők és cukrászdai kiszolgálónők, sőt, 
családjukat eltartó feleségek is. A cselédek alulfizetettsége és igen szigorú 
kordában tartása, a szabadságuk fölötti rendelkezés tömegesen indította a 
bordélyházak fele a szolgáló leányokat. Ugyanez volt a sorsa a gyerekét titokban 

                                                 
2 Apel către oamenii politici români. www.sfaturiortodoxe.ro, 2002. 
3 Uo. 
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megszülő, esetenként a családja által kitaszított nőknek is. Vallomásaik szerint 
egyetlen intézmény fogadta be a társadalmilag kitaszítottakat: a bordélyház. A 
bordélyház azáltal, hogy „menedéket” nyújtott és biztos fizetést ígért, bekebelezte 
őket, és a bordélyháztulajdonos, az egészségügy valamint a rendőrség állandó 
felügyeletét tette kötelezővé számukra. A századfordulós példáink bizonyítják, 
hogy ekkor a test effajta áruba dobása egyfelől munkalehetőség volt, másfelől 
életforma, amelyet a társadalom rendszerint felkínált a nélkülöző, a munkahely 
nélküli, de ugyanígy az elkeseredett, a száműzött nők, a társadalomból kivetett 
leányanyák, az idegenből érkező nők számára is. A választási lehetőségeket 
számukra egyfelől a közösség, másfelől maga a hatalom kínálta és korlátozta: 
miközben a kilépést szorgalmazta, a belépés különféle módozatait hozta létre, és a 
város újabb és újabb szeleteit jelölte ki ezek mozgásteréül. 

A hatalom változásával, a lehetőségek beszűkülésével vagy éppen 
kiszélesedésével egyszerre változnak a prostituált-kategóriák is. Például a ma az 
utak szélén álldogáló nőkről elmondható, hogy elsősorban anyagi helyzetük és 
etnikai hovatartozásuk miatt marginalizálódott egyénekről van szó. Azonban ezt a 
prostitúciós rendszert egy más hatalmi akarat hozta létre, más törvények 
szabályozzák, más kényszerítő körülmények eredményeképpen vesznek részt 
benne, és más társadalmi helyzetben lévő egyének szerepelnek benne, mint 
mondjuk a századfordulón. 

A rendszerek ekképpen nem, vagy csak nagyon erőltetetten hasonlíthatók 
össze. Nem is beszélve az ókori hetérák és a mai utcalányok közötti kapcsolatról. 
Ezért gondolom, hogy nem szerencsés, sőt, szükségtelen ugyanazon névvel illetni 
őket, mert ezáltal azt a hamis érzést keltenénk, hogy ugyanazon jelenségről, 
ugyanazon értékekről van szó, és ami ennél is több, ugyanazon szociális kérdésről, 
amelyre ebből kifolyólag nem is szükséges mai megoldásokat találni. 

2. A mindegy, hogyan és miért problémája. A prostituált-kategórián belüli 
alcsoportokat, motivációkat, finom vagy egészen nyilvánvaló életmódbeli 
eltéréseket figyelmen kívül hagyó nézőpont. 

A Savoia-példán láthattuk, hogy a nyelv egyszerűsítő jellege révén 
hajlamosak vagyunk prostituált névvel illetni minden olyan nőt, akit rajtakapunk a 
nem a normáknak megfelelő szexuális viselkedésen. Akárcsak folyamatában, 
szerkezetében is igencsak változó a prostitúciós intézmény. A prostituált-
kategórián belüli alcsoportok is rendkívül mozgékonyak, határaik változók, vagy 
azzá tehetők. Az utcalány kategóriája tehát nem ugyanazt a társadalmi aktort fedi, 
mint a luxuskurva vagy egy „kitartott”, szeretőket tartó nő:4 eltérő szociális háló 
működteti azt az intézményi formát, amelyet egyikük vagy másikuk választ, 
különböző módon szocializálódott, más-más társadalmi háttérrel rendelkező, 
motivációjú, sőt eltérő pszichikumú egyén tartozik az egyes alcsoportokhoz. Ezen 
kívül időnként a társadalom maga is áthelyezi őket egyik alcsoportból a másikba, 
az egészségesség, kor, anyagi helyzet és viselkedésmódok függvényében. 

                                                 
4 Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szövegben szereplő kifejezések (luxuskurva, utcalány stb.) 
segítségül szolgálnak bizonyos kategóriák, illetve alkategóriák diskurzív vizsgálatára, és nem az én 
értékítéleteimet tartalmazzák. 
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Számomra a legizgalmasabb kérdést tulajdonképpen az jelenti, hogy 
milyen elképzelések mentén alakítják a prostituált kategóriáját. A hitleri 
Németországban eleinte koncentrációs táborokba zavarták a prostituáltakat, vagy 
halálra ítélték őket, mint a férfiasság, a katonai erő fő veszélyeztetőit, a Harmadik 
Birodalom virágzása idején azonban Hitler maga hozott létre katonai bordélyokat, 
Wehrmachtsbordelle-ket, ahol nőknek ingyen kellett szolgálniuk Führer katonáit. 
Hasonló intézkedéseket találunk más országokban is, ahol nemcsak megteremtik a 
prostituáltak csoportját, hanem átrendezik, időnként feloszlatják, és más-más 
törvényekkel látják el azokat. 

Hasonlóképpen aknázta ki a prostitúciókérdést Romániában is a két 
világháború közötti frissen alakuló hatalmi rendszer. Ha megnézzük a húszas évek 
prostitúciós intézményeit, azt láthatjuk, hogy Kolozsváron is, akárcsak máshol, a 
hatalom helyet adott különféle alcsoportok, ha úgy tetszik, prostitúciós formációk 
számára, mindezt úgy, hogy folyamatosan figyelemmel kísérték, törvényeket 
alkottak ezek köré, leszabályozták a nők mozgástereit, büntettek és gyógyítottak, 
klasszifikáltak és átcsoportosítottak, egyszóval kézben tartották az egész rendszert. 
A korabeli prostituált-klasszifikáció így nézett ki: a nők nagy része 
bordélyházakban élt, de ezeken kívül a város több szabad nyilvántartott 
prostituáltnak is otthont adott, akik elsősorban rendez-vous házakban, 
magánszállásokon, mulatóhelyeken, szállodákban és fürdőkben keresték a 
kapcsolatokat. A prostituáltak harmadik nagyobb csoportja, az utcai, rendszerint 
nem nyilvántartott prostituáltak pedig többnyire a szakmában lesüllyedt, 
kiöregedett, esetenként beteg vagy kiskoruk miatt hivatalosan nem regisztrálható 
nők voltak. 

Érdekes megfigyelnünk azt is, miként történik az ellenőrzés egyre 
erőteljesebb bevezetése. A prostituáltak csoportját először meg kellett alkotni, ez 
egy hosszas és bonyolult folyamat volt, a mindenki számára kötelezővé tett 
regisztráció, orvosi vizit és más kötelezettségek pedig egyneműsíteni kívánták a 
különbözőségeket. A 30-as évek elején hozott törvények révén viszont egy 
csapásra mindannyiukat utcanővé tették. Ezáltal a prostituáltak szolgáltatásai 
igénybe vételével járó megítélés értékét is módosították, mivel céljuk az volt, hogy 
teljesen marginalizálják az effajta tevékenységből élő nőket, és magát a 
tevékenységet a társadalmi értékek legaljára helyezzék. Ugyanehhez a 
lefokozáshoz járult hozzá a prostituált betegséggel való összekapcsolása a 
szövegekben, illetve a prostitúciót űzők deviánssá minősítése, elkülönítése. 

Jelen esetben az a fő kérdés, hogy miért rendelődnek ugyanazok az értékek 
egy, az időben folyamatosan változó kategóriához? Hiszen tudjuk, hogy egyrészt 
az egyes kategóriákhoz társított értékeket ugyanolyan társadalmi változóknak kell 
tekintenünk, mint magát a jelenséget, amelyet eltérő politikai és hatalmi erők 
konstruálnak és irányítanak, másrészt az ezeknek megfelelő ideológiák táptalajából 
nőnek ki nemcsak a törvények és rendszabályok, hanem a közvélemény és az 
előítéletek is. A testek valamilyen szintű áruba bocsátását, akárcsak minden más 
szexuális cselekedetet, diskurzív gyakorlatok jelölnek, a szexus tehát, Butler5 
                                                 
5 Butler, Judith: Jelentős testek. A „szexus” diskurzív korlátairól. Új Mandátum, Budapest, 2005. 
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megfogalmazását idézve, nem csupán normaként funkcionál, hanem egy produktív 
hatalom része, amely önmaga hozza létre az általa szabályozott testeket. 
Továbblépve ezen a megközelítési szinten, azt látjuk, hogy bár ellenőrző hatalmak 
és ellenőrzési formák változnak, marad a prostituált kifejezés, amely már 
önmagában hordozza az osztály, a faj kategóriáit, az erkölcstelenség, a bűnözés, a 
betegség attribútumait és az orvosi, rendőri beavatkozás szükségességét. 
Ugyanolyan megmerevedett fogalom, akárcsak más, a nőiséghez tartozó fogalmak, 
például az anyaság, amely hasonlóképpen magával hozza az előre megteremtett 
„feltételeket, amelyek között az anyaság megfelelően gyakorolható”6. 

A román társadalom erős patriarchális jellegéből adódóan a mai napig nem 
szívesen beszél a problémáról, mindkét törvénytervezet, amely a rendszerváltás 
után a prostitúció legalizálását célozta meg, csírájában halt meg. Legalizálni vagy 
nem, az volt a kérdés, és a nyilvántartás erejét tekintették az egyetlen, eme szociális 
problémát rendezni tudó megoldásnak. Az orvosi gárda nagyrészt támogatta az 
ügyet, azzal indokolva, hogy – régi jól bevált módszer – a prostituált testének 
kontrollja révén megakadályozható lenne a nemi betegségek elterjedése. A 
parlamentben elhangzó egyes hozzászólásokban és a sajtóban is üdvözölték a 
kezdeményezést, arra hivatkozva, hogy a hivatalossá tett prostitúciós 
tevékenységből származó adók még szaporítanák is az állam kasszáját. A 
leghangosabb és egyben nyerő ellenvélemény az ortodox egyházé volt, és ők 
minden pro véleményt megcáfoltak. 

A probléma a sok vita ágyán halálra ítéltetett, és itt nem csak arról van szó, 
hogy ez az „elnapolás” a bordélyok újbóli felállítását és a férfitársadalom kellő 
módon, egészségesen történő „kiszolgálását” lehetetlenítette el, amint azt sokszor 
hallani manapság a sajtóban. A kérdés körül lebegő hallgatás nem más, mint a 
probléma megsemmisítése, amely ezt a jelentést szőné a kérdés köré: nálunk a 
prostitúció nem is jelent gondot. A prostituált deszexualizálására, a kérdés tabu-
mentesítésére valójában nem történt kísérlet. A kérdés tabusítása, a hallgatás lett a 
megoldás. Az ősiként megőrzött, többnyire bibliai apokalipszis-képből kiemelt 
prostituáltkép pedig marad változatlanul démoni, romboló és kirekeszthető. 

A férjének alárendelt asszony versus szabad szexualitást gyakorló 
prostituált ellentéte immár közhelyes, ebben a képben azonban releváns. Egy olyan 
társadalomról beszélünk, amelyben a női szexualitás birtoklása és az ezzel való 
csere fölötti ellenőrzés kisajátítása és megszervezése elsőrendű, de ugyanakkor 
olyan társadalom is ez, amelyben a női test a maga szexualitásában nemcsak hogy 
teljes mértékben ellenőrizhető, hanem leértékelt és tárgyiasított is egyben. 

A vázolt problémák tehát nemcsak, hogy egyoldalúan kezelik a 
prostitúciókérdést, de ugyanakkor képtelenek is hatékony eredmények 
meghozatalára. A kérdés alapvetően társadalomtudományi indíttatású, de úgy 
gondolom, a probléma szociális vetületei iránt érdeklődő politikusok számára is 
meg kellene megfogalmazódnia: miért gondolják azt, hogy azok a sajátos 

                                                 
6 Smart, Carol: Széttagolt testek és rakoncátlan szexualitás. A reprodukció és a szexualitás szabályozása 
a tizenkilencedik században. In: Tóth László (szerk.): A szex. Szociológia és társadalomtörténet. Új 
Mandátum, Budapest, 1996. 229. 



BESZÉDRE ÍTÉLTETETT 

 

135

ideológiai és politikai körülmények közt született, a prostitúcióhoz és prostituálthoz 
kapcsolódó értékek, amelyek a századfordulón, vagy éppen a 18. században 
divatban voltak, ma is alkalmazhatóak? Ma is prostituáltnak nevezzük a szexuális 
szolgáltatást nyújtót, a rendszer legfőbb kiszolgáltatottját, prostitúciónak a 
tevékenységet, reglementarizmusnak a bordélyházi szabályozást és így tovább, 
akárcsak akkor, anélkül, hogy elgondolkodnánk azon, hogy mire utal a fogalom a 
maga konkrét szituációjában, és hogy egyik vagy másik jelenségre egészséges-e 
alkalmazni ugyanazt a kijelentést. 

Úgy gondolom – és ez a felismerés ugyanakkor vonatkoztatható bármely 
marginális társadalmi csoportról alkotott képünkre is –: nem ártana néha 
újragondolnunk, újradefiniálnunk saját fogalmainkat vagy legalábbis megfelelő 
óvatossággal közelítenünk feléjük. Miközben újragondoljuk a fogalmainkat, 
megbontva valamiképpen azok nyelvvel együtt örökölt merev határait, rá kell 
jönnünk, hogy azok a kifejezések, amelyeket a legtermészetesebb módon 
használunk egy jelenség jelölésére, valójában nem alkalmasak arra, vagy nem 
olyan módon, ahogyan eddigi mentális sémáinkban azoknak helye volt. Ezen a 
szemüvegen át már az is látható, hogy a kategóriákba sűrítés, a kategóriához 
illesztett jelölők, az ítéletek, stigmák működése és továbbélése miként befolyásolja 
egy társadalmi csoport, jelen esetben a prostituáltak életkörülményeit, osztályba 
sorolásukat, nemükhöz való viszonyukat, egyszóval a társadalomban való 
boldogulási esélyeiket. 
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Oana PETRICĂ  

Antropologia vs. literatura feministă postcolonialistă:  
între conjugalitatea locală şi divorţul vestic 

Spre deosebire de alte discipline academice, numesc aici doar „Geografia” de 
exemplu, care în Romania demult au pierdut pariul cu conţinutul occidental similar 
unora asemenea materii („Geografia” în universitaţile nord-americane nu mai are 
nimic de-a face cu roci, stanci, si-alte forme de relief, tot mai mult definindu-se ca 
„geografie umană”, cu un conţinut similar antropologiei social-culturale, şi cu 
cercetări care cuprind de exemplu relevanţa unor categorii sociale care construiesc 
şi definesc anumite spaţii), „antropologia” predată la Cluj pare a ţine pasul cu 
dezbaterile mai largi, globale. Nu se poate spune că traieşte cunoscuta frustrare de 
a nu fi într-un process de sincronicizare şi simultaneizare cu realităţile academice 
occidentale Care cercetător din ştiinţele sociale îşi mai poate legitima cercetarea 
fără a întreprinde un prealabil studiu de teren? Care profesor se mai poate lansa în 
teorizări comparatiste (chiar şi în sfera sfera studiilor culturale) fără a fi şi un pic 
etnograf şi a lua pulsul realităţilor sociale pe care le abstractizează sau doar 
descrie? Asadar, ca disciplină de studiu te prezentifică şi te centralizează în 
cercetări ştiintifice globale. 

Ceea ce puţin răzbat la noi sunt însă tensiunile şi contestările pe care i le 
aduce toata literatură postcolonialistă, şi feminismul. Îmi amintesc cum, ceea ce noi 
armonizam degajat, respectiv feminismul şi antropologia, în cursuri precum 
„antropologie feministă”, aici se trăieşte încordat ca paradigme perfect opoziţionale 
şi incompatibile. Sugestia mai mare e ca nu poţi fi şi antropolog, urmaşul unui 
proiect colonialist de dominare, şi simultan feminist, militând şi deconstruind 
tocmai exact aceste sisteme de putere şi forme de subordonare. Nimeni nu prea 
pare să-şi mai permită luxul de a-l studia pe exoticul „celălalt” fără a-şi lua 
multiple precauţii metodologice şi fără a fi foarte grijuliu cu subiecţii lui, tocmai 
datorită trecutului colonialist; trecut care se face vinovat de reificarea şi 
transformarea „celuilalt” în „obiect de analiză” sau de instrumentalizarea şi 
cercetarea lui în momentul în care premisa proiectului colonialist iniţial a fost una 
damnabilă: exploatarea şi obtinerea de resurse. Mai mult, caracterizarea 
colonialistă a lui „celălalt” ca „necivilizat”, „barbar”, „sălbatic”, „iraţional” a 
permis nu doar construirea unui sine vestic „superior”, „raţional”, „civilizat” (Said, 



OANA PETRICĂ 

 

138

1978), ci şi legitimarea unor practici de subordonare, realizate în virtutea 
excluderii, reificării şi periferalizării „celuilalt”. (Agathangelou, 2004) 

Surse feministe susţin tot mai convingător că proiectul colonialist nici 
măcar nu a început undeva anume în spaţiu, o dată cu descoperirea Americii de 
catre Columb sau cu descinderile prin India, ci direct in centrul Europei, cu 
diviziunea iluministă dintre „spirit” si „trup”, cu apologia „raţiunii” şi a exercitiului 
„raţionalităţii” în detrimentul oricărei materialitaţi şi corporealitaţi a subiectului. 
(Spivak, 2000) Dezumanizarea unui „celălalt”, în prealabil taxat ca „iraţional” şi 
„necivilizat”, a justificat lesne disciplinarea şi controlul lui. Interesante îmi par şi 
abordările unor cercetări feministe recente care arată cum proiectul colonialist a 
schimbat chiar viziunile asupra cosmosului şi a raportării la el: simultan 
colonizarii, s-a încetat a se mai vorbi despre cosmos, în termeni de a-l cunoaşte sau 
a te relaţiona la el pentru a se trece la cum se poate domina, controla şi, la o adica, 
cuceri (citeşte „coloniza”) cosmosul (vezi Agathangelou, 2004). Aidoma, impactul 
cercetării lui Carolyn Merchant din „Moartea naturii” e deja notoriu: argumentul 
autoarei consistă în faptul că dominarea si exploatarea naturii, precum şi 
transformarea industrială radicală a mediului înconjurător nu s-a realizat 
dintotdeauna pornind de la aceste premise, după cum nici o atare cutezanţă umană 
nu e o caracteristică socială atemporală şi anistorică. Din contră, autoarea 
sugerează că raportul oamenilor cu natura obişnuia să fie unul relaţional şi 
însufleţit, cu o natură care avea viaţă. (Merchant, 1970) Va fi avântul ştiinţific cel 
care va legitima reificarea şi dominarea unei naturi în prealabil însufleţite. Fără a 
face conexiunea cu proiecte mai largi colonialiste, autoarea îl culpabilizează în 
mare măsură pe filosoful Francis Bacon, filosoful englez care însă scria din 
mijlocul aventurilor expansionist-britanice colonialiste de secol 19. 
 Aşadar, consider că studiul antropologiei la noi nu poate rămâne în afara 
acestor dezbateri internaţionale de natura postcolonalistă. Fara îndoială, o buna 
parte a literaturii postcolonialiste e de sorginte feministă. Cu atât mai mult cu cât 
audienţa vestică demult a asimilat instrumentul de analiză postcolonialist. 

Anul trecut, într-unul dintre seminariile pentru cursurile de la universitate, 
am încercat să prezint cartea lui Gail Kligman „Politica Duplicitaţii. Controlul 
Reproducerii în România lui Ceauşescu”. Multe ar fi de povestit despre reacţiile 
colegilor mei canadieni, dar cel mai mult m-a surprins cum s-au revoltat în faţa 
unor taxonomii negative ale autoarei fata de subiecţii ei de analiză, gen 
„duplicitari”, „complici” cu sistemul, susţinând economii informale, subterane, dar 
generalizate. Păreau perfect absorbiţi în dileme etice, exprimate fie paşnic 
interogativ, când nu direct revoltător, care s-ar putea reduce sumar la: „cum îşi 
permite o vestică albă, privilegiată, de clasă mijlocie să pună atâta culpabilitate şi 
vinovaţie pe niste subiecţi care, evident, trăiau într-un mediu coercitiv şi represiv?” 
Şi, prin extensie: „în ce măsura Gail Kligman perpetuează, chiar şi involuntar, o 
atitudine şi-un proiect colonialist?” 
 Literatura feministă postcolonialistă îţi oferă unele din instrumentele 
analitice ca să ajungi la aceste tensiuni epistemologice, etice, metodologice, şi la o 
dinamică a relaţiilor de putere şi dominare care sunt subiect de prim plan în 
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agendele academice internaţionale. Ea un se rezumă la a denunţa doar maniera în 
care „subalternul” a fost reificat si subordonat istoric în vederea unei barbare 
exploatări economice, ci remarcă şi felul în care ulterior acesta a fost exclus şi 
marginalizat la nivelul practicilor discursive. (Spivak, 1995) Răsunatoarei întrebări 
a lui Gayatri Chakravorty Spivak (“Poate subalternul vorbi?” „Can the Subaltern 
Speak?”) i se poate raspunde doar negativ sau în mare măsură negativ. În ce 
măsura poate subalternul vorbi şi auto-reprezenta dacă discursurile despre el sunt 
într-o limba străina dominantă (engleza) şi sunt rezultatul unei producţii de 
cunoastere Anglo-Americane? În ce masura e el încurajat şi eventual susţinut ca 
„analist al propriei lui conditii” (Verdery, 2002)? Cât mai e de legitim şi etic 
demersul antropologic al studierii exoticului „celălalt”? Iar mai ales, cine studiaza 
pe cine, şi în ce condiţii? Cine e legitimat şi promovat ca şi „cunoscător” şi cine e 
subordonat ca „subiect-obiect” de analiză? 

Urmând unei culpabile moşteniri de subordonare imperialistă, cercetările 
feministe actuale nu încetează a pune întrebări absolut neliniştitoare şi 
incomfortabile din punct de vedere epistemologic, metodologic şi etic. Ele 
centralizează o dinamică a puterii care traversează mai multe paliere, de la foste 
practici imperialist-britanice la producţii de cunoaştere hegemonice din care 
„subalternii” au fost excluşi ori s-au convertit în dublu marginalizaţi teoretic, 
pornind de la condiţia lor subalternă. Ele nu încetează să remarce critic noi practici 
de expansiune ideologică şi teritorială, manifestări deja etichetate drept „neo-
imperialiste” (capitalism, neo-liberalism, privatizare, marketizare etc.), la poziţii 
teoretice dominante. (Spivak, 1995; Mohanty, 2003). 
 În context postsocialist, rămâne de definit care este poziţia noastră în 
toate aceste dezbateri. În definitiv, o dată cu feminismul vestic al celui de-al 
treilea val, cercetările în domeniu au fost continuu supuse unor binevenite 
revizuiri, corectări, lărgiri şi deconstruiri. Lent s-a ajuns la expandarea 
dezbaticilor de gen şi conectarea lor cu alte axe ale inegalităţii şi diferenţei 
sociale, precum rasa, clasa, etnia, orientarea sexuală etc. (hooks, 1981; Moraga 
and Anzaldua, 1981; Mohanty, 2003; Spivak, 2000) Cu toate acestea, după mulţi 
ani de „pluralitate a dezbaterilor feministe” (Sinha, Guy, Woollacott, 1998) şi 
varietate a „perspectivelor globale” (Smith, 2004), sau a cadrelor de analiză 
postoccidentale, cercetările feministe non-vestice din Europa de Est continuă să 
se considere ca fiind marginalizate, periferalizate, precum şi perfect alienate de 
cercetarea feministă majoritară. (Drakulic, 1991; Holmgren, 1998; Roman, 
2006). Alienarea şi invizibilitatea pare cu atât mai paradoxală cu cât părem a trăi 
contexte economice, politice şi sociale similare. Nu de alta, dar odată cu sfârşitul 
Războiului Rece şi dezmembrarea regimurilor comuniste din Europa Centrala şi 
de Est suntem parte integrantă şi noi din expansiunea globală a politicilor vestice 
ale privatizării, marketizării, liberalizării, corporatizării, ca unice reţete pentru 
„dezvoltare” şi „recuperare” a neajunsurilor anterioare. Acum dinamici ale unor 
similare puteri politice şi economice ne organizează viaţa, cu consecinţe vizibile 
ale diferenţei şi inegalităţii sociale. 
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De aceea consider ca fiind imperios necesar să ne punem întrebarea: cum 
ne angajăm noi, de pe o poziţie feministă, cu aceste forme hegemonice ale unei 
puteri economice şi politice generatoare de nejustificabile inegalităţi? Ca 
reprezentante ale feminismului non-vestic, cum ne putem relaţiona cu feministele 
vestice ţinând cont că experimentăm aceleaşi realităţi politico-economice? Avem o 
agenda politică comuna? Gândim inclusiv şi global? În ce măsură receptarea şi 
interpretarea noastră de către feministele vestice e problematică? Cum am putea 
reflecta, dezbate, critica împreună şi colectiv paternuri globale ale unei puteri 
politice şi economice dominante? Şi mai ales, cum pot deveni diferenţele între noi 
o sursă a creativităţii şi o bază a solidarităţii? (Lorde, 1979; Mohanty, 2003). 

În prezentul eseu am încercat să evidenţiez câteva uniuni şi armonizări 
teoretice şi metodologice care în context vestic se trăiesc destul de tensionat şi 
încordat (vezi antropologia şi literatura feministă postcolonialistă), după cum am 
vrut să extind analiza feministă de gen la cadre politico-economice, ideologice şi 
un în ultimul rând teoretice şi instituţionale hegemonice şi dominante la nivel 
global, pentru a găsi surse de suport şi solidaritate reciprocă. 

 
Notă: Aş vrea să le multumesc celor care au întrupat cursurile de master de 

la Cluj din perioada 2003–2004: lui Enikő Magyari-Vincze pentru că a fost o 
curajoasă şi nu a renunţat la analiza de gen, deşi mediul academic i-a fost nu o dată 
ostil şi patriarhal-potrivnic; Alinei Branda, pentru impecabila ţinută intelectuală şi 
pentru că a ştiut să combine o sobrietate elegantă cu cea mai „student-friendly” 
atitudine; şi, nu în ultimul rând, profesorului Ioan Cuceu, pentru resursele lui de 
cumsecădenie şi bonomie. În definitiv, el e cel care tot timpul ne-a îndrumat să ne 
angajăm puternic în dezbateri ştiinţifice cu Vestul. Fără a-l coloniza, desigur! 
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Şerban VĂETIŞI 

Comunitatea zahărului.  
Efecte ale restructurării economice într-un oraş industrial  
post-comunist. O etnografie critică asupra experienţelor,  
strategiilor şi discursurilor 

Am pornit acest studiu în primăvara lui 2004 împreuna cu un grup de studenţi de la 
Facultatea de Studii Europene.1 Terminasem masteratul de antropolgie culturală în 
2002, începusem deja să predau şi eram în primul meu an de doctorat. Teza mea 
era – aşa cum o percepeam atunci – o abordare mai mult teoretică asupra construcţiei 
etnografiei ca ştiinţă, metodă şi discurs. Acest teren etnografic, desfăşurat în fostul 
oraş industrial Luduş, judeţul Mureş, îmi putea oferi ocazia „provocării” unei 
înţelegeri şi a unei metode pe care o studiasem mai mult teoretic. Bineînţeles că 
după terminarea terenului şi după contactul cu oamenii şi cu problemele lor, 
lucrurile mi-au apărut şi mai complicate, iar perceperea reflexivităţii experienţei de 
teren şi redarea acesteia (ca trăsătură decisivă a „noilor teorii etnografice”), drept 
un aspect care aducea o încărcătură semnificativă asupra lucrurilor.2 În cele din 

                                                 
1 Aceasta este versiunea românească, retrospectivă şi reflexivă, a raportului de cercetare intitulat 
“Socio-economic transformations in a post-communist factory. A critical ethnography on experiences, 
strategies, and discourses”, prezentat în cadrul proiectului internaţional Regional Seminars for 
Excellence in Teaching (ReSET): “Teaching Anthropology – Means and Meanings” (Cluj-Napoca, 
august, 2004). Studiul a fost scris pe baza unei cercetări comune la care au participat studenţii Miruna 
Leahu, Lucian Luca şi Ciprian Ursu, desfăşurate în perioada aprilie-mai 2004 (în total, 5 zile de teren 
efectiv). Le mulţumesc în primul rând lui Michael Stewart (University College of London) şi David 
Kideckel (Conecticutt State University) pentru lectura atentă a primei versiuni a acestui studiu şi 
pentru recomandările de detaliu pe care mi le-a oferit. Le mulţumesc, desigur, celor de la ReSET 
pentru comentariile utile pe care le-au oferit în vara lui 2004 când acea primă versiune a fost 
prezentată în cadrul Şcolii de Vară: lui Don Kalb (University of Utrecht) pentru formularea unei 
perspective mai ample asupra fenomenului restructurării şi lui Enikő Magyari-Vincze (Universitatea 
Babeş-Bolyai) pentru solicitarea unor clarificări şi simplificări. Multe mulţumiri colegilor mei de la 
Şcoala de Vară, îndeosebi lui Răzvan Stan (Societatea Academică, Bucureşti), Cristinei Raţ 
(Facultatea de Sociologie, Cluj), Damianei Oţoiu (Facultatea de Ştiinţe Politice, Bucureşti), lui Ádám 
Kolozsi (Universitatea din Pécs) şi Ralucăi Petre (Universitatea din Constanţa) care au apreciat 
munca mea şi m-au încurajat şi susţinut cu ocazia acelei prezentări. Legat de munca de teren, ţin să îi 
mulţumesc lui Giani Rafai (Luduş) care mi-a facilitat contactul cu terenul şi oamenii.  
2 Teza mea de doctorat s-a intitulat „Noile teorii etnografice şi conceptul de descriere a culturii” (în 
curs de publicare la Editura Fundaţiei pentru Studii Europene). Discut, în mare parte, în cuprinsul 
acestei teze aspectele teoretice şi critice ale etnografiei.  
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urmă am înţeles acest teren mai mult ca un exerciţiu (fie el şi „pedagogic”, adică 
încărcat de o „inutilă” teoretizare) şi drept o rupere binevenită de contextul 
academic al muncii la teza de doctorat. Lucruile mi-au apărut altfel şi în acest sens, 
iar înţelesurile acelui teren, cu tot ce a presupus – formarea echipei de cercetare, 
deplasările pe teren, notaţiile de observaţie, interviurile, lecturile „la temă” – drept 
un exerciţiu în acelaşi timp „corect metodologic” şi dezinhibat de restricţiile 
vreunei metode. Ceea ce stabilisem că ne interesează era înţelegerea unui fenomen 
precum restructurarea economică, în datele sale socio-culturale. Nu stabilisem 
ipoteze, teste formalizate sau informatori-cheie, eram avizi să adunăm informaţii, 
date, să întâlnim oameni; şi înţelegeam cercetarea drept o formă a descoperirii, 
asemeni vizitelor misterioase în case părăsite. Acum, la o relectură, am apreciat 
acest teren mai mult decât un simplu exerciţiu. 
 

 
I. 

1. Cercetarea 

Dar ce ne-a ghidat în culegerea unor asemenea date? O discuţie preliminară a 
stabilit tema: efecte sociale ale restructurării fabricilor comuniste. Apoi am ales 
locaţia: oraşul Luduş din judeţul Mureş cu fabrica sa de zahăr. Apoi am schiţat un 
plan cu obiective care urmează a fi vizitate şi categorii de persoane care ar putea fi 
intervievate. Apoi s-a ivit, în mod firesc, o listă de întrebări generale. Însă, tot acest 
proces teoretico-metodologic a dat naştere la probleme precum: întrucât fabrica 
suferise mai multe valuri de restructurări trebuia să ştim când au avut loc fiecare şi 
în ce condiţii. Sau, cum aveam de discutat cu oameni care locuiau într-un anumit 
oraş cu o anumită istorie socială, trebuia să-l vizităm în întregime şi să cunoaştem 
câteva lucruri despre el şi evoluţia sa. Sau, încă mai teoretic, atâta timp cât aveam 
de cercetat „efecte sociale”, trebuia să ne clarificăm ce înseamnă acestea exact şi ce 
ar trebui să urmărim când observăm lucruri şi discutăm cu oameni prinşi în reţelele 
(web of significance) acestor efecte etc. Toate aceste întrebări, apărute pe teren, au 
constituit adevăratul cadru teoretic al cercetării. Mai exista însă, cum spuneam, un 
plan al întregii „acţiuni”: terenul avea şi o dimensiune pedagogică, care îi ajuta pe 
studenţii cu care lucram să înţeleagă ce înseamnă acela „teren”, şi prin urmare să se 
înţeleagă pe ei înşişi ca participanţi la un „teren antropologic”. Prin urmare, 
„tehnica de teren” trebuia să fie dublă: cercetarea faptelor şi exerciţiul cercetării. În 
plus, studenţii treceau în primul rând printr-un proces de acomodare şi înţelegere 
între ei şi faţă de „profesorul lor”, şi abia în subsidiar faţă de teren şi subiecţii 
cercetării. Neconştientizând foarte exact aceste componente ale cercetării noastre, 
minimul exerciţiu pedagogic pe care l-am impus s-a suprapus peste cel 
metodologic: i-am invitat pe studenţi să scrie rapoarte personale după fiecare 
descindere pe teren, care să-i facă să devină conştienţi de anumite probleme şi să 
realizeze importanţa şi relevanţa acestora pentru problematica cercetării. 
Descrierile din rapoartele lor de cercetare sunt, însă, la rândul lor, etnografiabile. În 
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primul rând, însă, apăreau noi ipoteze de lucru, pe măsură ce rapoartele studenţilor 
şi discuţiile în echipă evaluau activitatea de teren şi datele pe care le obţineam. 

2. Temele cercetării 

Câteva chestiuni cărora le-am acordat atenţie şi care au fost, de asemenea, 
propuse în proiectul iniţial al Şcolii de Vară au fost: 
▪ modul în care economia industrială şi industria alimentară au fost construite 

şi ideologizate în timpul perioadei comuniste; 
▪ modul în care acest fundal ideologic a suferit un proces de dez-ideologizare 

(sau re-ideologizare dacă luăm în consideraţie ideologia privatizării sau a 
integrării europene) în perioada post-comunistă în cadrul procesului de 
restructurare economico-industrială; 

▪ modul în care noile tehnologii şi noile planuri economice pe care aceste 
procese le-au adus cu sine au afectat munca, condiţiile de muncă şi relaţiile 
de muncă şi aceste noi ideologii; 

▪ modul în care „economia de lipsuri” (Kornái, 1980; Verdery, 1996) (care a 
afectat direct un produs „raţionalizat” precum zahărul) s-a transformat într-o 
economie liberă orientată spre cerere şi ofertă; 

▪ modul în care noile planuri economice propuse să susţină această orientare 
au afectat managementul fabricii, activitatea sindicatelor, producţia şi 
relaţiile de muncă; 

▪ modul în care noile forme de conducere, producţie şi muncă au afectat viaţa 
socială a angajaţilor la locul de muncă şi în afara sa; 

▪ modul în care aceste schimbări sociale apar la nivelul unei societăţi mic 
urbane dominate de industria zahărului (istoric, simbolic, ca participare 
procentuală a locuitorilor săi la această industrie, ca subiect discursiv); 

▪ în fine, modul în care societatea luduşană şi cultura oamenilor din Luduş au 
fost modelate de aceste transformări care au avut loc în viaţa lor. 

 
Prima mea intenţie în acest proiect de cercetare viza o concentrare pe 

relaţiile umane şi conflictele din fabrică – conform tradiţiei antropologiei 
industriale şi a studiilor la locul de muncă (workplace studies) (Mayo, 1933; Lloyd 
Warner&Low, 1947; Hughes, 1958; Burrawoy, 1979; Westwood, 1984; Harris, 
1987 etc.). Pe teren, însă, am realizat necesitatea şi importanţa definirii unei 
comunităţi (dincolo de spaţiul fabricii) în termeni mai mult simbolici, şi a 
înţelegerii schimbărilor/transformărilor sociale în termeni mai puţini conflictuali. 
Această schimbare de perspectivă a fost cauzată de două stări de fapt: (1) din punct 
de vedere metodologic, întrucât perioada în care am făcut terenul era aşa-numita 
perioadă de remont, când munca în interiorul fabricii este foarte redusă, dedicată 
doar reparării utilajelor (şi o eventuală „etnografie a fabricii şi a muncii în fabrică” 
ar fi fost cel puţin irelevantă); (2) din punct de vedere teoretic, întrucât nu am 
intenţionat să realizăm o etnografie a fabricii, nici să urmărim un anumit aspect al 
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schimbării sociale (de tradiţie teoretică) precum conflictul între clase sau impactul 
noilor tehnologii asupra muncii, ci să înţelegem modul în care au fost trăite 
evenimentele care au marcat istoria recentă a fabricii, şi astfel a unei întregi 
comunităţi umane legate mai mult sau mai puţin direct de munca în fabrică, 
respectiv de produsele, economia şi imaginea simbolică pe care fabrica le furniza. 
 Prin urmare, ne-am îndreptat atenţia etnografică mai mult asupra unor contexte 
şi discursuri comprehensibile în cadrul cărora am căutat să înţelegem „efectele 
sociale”, şi nu atât asupra unor noţiuni preliminare privind modul în care „se face 
etnografie” pe „teme sociale”. Astfel, probabil că principala caracteristică a 
cercetării noastre a fost abordarea critică, care a arătat modul în care o comunitate 
se defineşte pe sine în termeni simbolici luând în discuţie o instituţie precum 
„fabrica”. Desigur, aspectul critic al acestei abordări a fost întărit de continua 
dimensiune reflexivă, dată însă nu atât de o „abordare postmodernă” à tout prix, cât 
de faptul că munca de teren presupunea o continuă raportare la ea însăşi ca 
activitate ştiinţifică, didactică, exploratorie, interepretativă etc. pe care implicarea 
studenţilor o conţinea. 

3. O abordare etnografică pe terenul unei comunităţi simbolice 

O femeie intervievată3, disponibilizată cu 12 ani înainte (în 1992), când procesul 
restructurării a început, spunea că oamenii pe stradă o recunoşteau, pe ea şi 
colegele sale, după miros. „Urcă napolitanele”, ziceau celelalte muncitoare, de la 
alte fabrici, cu o anumită răutate4, când femeile care lucrau la sectorul de 
napolitane din fabrica de zahăr urcau în autobuz. A fi angajat la fabrica de zahăr 
din oraş era un fapt bine recunoscut şi construit simbolic. „Simt mirosul zahărului 
când îmi amintesc de soţul meu care a murit”, povesteşte o altă femeie al cărei soţ 
era inventatorul fabricii, omul care ştia tot ce se făcea în fabrică – mort într-un 
accident de maşină. Toată lumea, dincolo de aceste referinţe „fizice” şi „mentale” 
la miros, se recunoştea ca o comunitate simbolică, care participă la trăsături 
caracteristice, construite social şi cultural. Prestigiul „zăhărarului”, de pildă, era 
creat şi re-creat la modul simbolic nu numai prin evenimente formale precum 
competiţiile între brigăzi artistice şi, mai târziu, evenimente precum Ziua 
Zăhărarului, ci şi prin recunoaşterea unui statut economic (datorat slariilor mari şi 
accesului la un produs simbolic, precum zahărul era şi încă este), al unui status 
social („noi suntem ca o familie”) ori chiar „istoric” (se spune că luduşenii erau şi 
sunt încă recunoscuţi în restul ţării ca venind „de-acolo de unde se face zahărul”). 
 Această construcţie simbolică îşi continuă procesualitatea în perioada 
postcomunistă. Tranziţie, transformări, restructurare, efecte socio-economice – 
aceşti termeni sunt atât structurali, cât şi procesuali, şi sunt expresia nu doar a unei 
„structuri inconştiente” sau a unui dinamism abstract, ci şi a unor comportamente 

                                                 
3 Majoritatea interviurilor au fost luate în grup, adică, doi sau mai mulţi intervievatori au pus, 
alternativ, întrebări. 
4 Datorată invidiei, după cum se înţelege în continuare. 
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observabile, a unor răspunsuri şi reacţii, fapte şi obiecte şi, în mod special, 
discursuri pe care această comunitate le produce cu referinţă la ea însăşi. 
Terminologia analitică, aspectul simbolic, natura narativă, şi apoi textualizată a 
acestui „proces de re-structurare” este, prin urmare, evidentă, aşa cum poate fi ea 
dedusă din orice descriere, interviu sau contact apropiat cu aceşti oameni pe teren. 

4. Concepte şi descrieri 

Tranziţia este privită, în general, în scrierile ştiinţelor politice contemporane drept 
condiţii ale tranziţiei înspre o economie de piaţă şi înspre o democraţie 
stabilă/funcţională – asociate, cel mai adesea, în cazul ţărilor estice, cu procesul de 
integrare europeană (cf. Marsh, 2002). Noţiunea de „tranziţie” este, prin urmare, 
asociată unei experienţe particulare a statelor fost comuniste în căutarea unei 
„normalităţi” economice şi politice. Nu am înţeles astfel tranziţia în etnografia de 
faţă. Nici din perspectivă normativă, nici din cea a unei determinări restrictive a 
unei configurări socio-politico-economice. Cu atât mai puţin am acceptat această 
definire abstractă, vidată de prezenţa, influenţa şi răspunsurile oamenilor concreţi, 
aflaţi într-un loc anume şi experimentând un tip local de tranziţie.  

Ceea ce am numit transformări socio-economice a indicat dimensiunea 
analitică urmărită, iar nu un „teren de bătaie”, obiectiv (numit) al „tranziţiei”. În 
fapt, nu am considerat tranziţia ca un „obiect” care urmează a fi descris, ci ca un 
cadru în care un set de de fapte particulare, relaţionate cu o fabrică industrială, 
într-un oraş anume, sunt descrise şi înţelese la modul etnografic. 

Acest lucru decurge evident din orice metodologie etnografică. Când am 
descins pentru prima dată în Luduş, obiectivul imediat a fost, firesc, o vizită la 
fabrică şi un prim contact cu acest oraş. Descrirea prilejuită de această primă 
observaţie a implicat, desigur, termeni precum cel de tranziţie postcomunistă (adică 
una care are o „încărcătură comunistă”), dar acesta s-a localizat şi s-a integrat 
realităţii brute, la modul descriptiv: 

 
Drumul ce duce spre fabrică este unul larg, mărginit de ziduri din plăci de 

beton. Nu înţeleg exact scopul acestor „ziduri” având în vedere faptul că nu exista 
proprietate privata care să fie protejată, şi, în principiu, toate bunurile erau ale 
poporului. Cu puţin înainte de a ajunge la fabrică, pe partea stângă a drumului este 
o cârciumă.  

Din exterior, fabrica arată impunatoare cu cele două silozuri argintii, sau ce 
or fi ele. Ele par a fi printre puţinele elemente care încă nu se află în stare de 
deteriorare. De afară, ele arată în stare buna. Restul clădirilor ce pot fi observate de 
afară sunt în stare mult mai proastă. Pereţi decojiţi, geamuri sparte, vegetaţie 
crescută haotic. Culorile predominante se împart în funcţie de natura materialului 
din care sunt făcute obiectele: ruginiul pentru fier, griul-roşiatic pentru cărămizi, 
griul-alburiu pentru geamuri (puţine încă nesparte), argintiul pentru tablă etc. 

Fabrica este împrejmuita de un gard de sârmă ghimpată înalt, îndoit înspre 
interior. Asta probabil pentru a nu da posibilitate hoţilor (din fabrică) de a-l sări, şi 
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deci necesitatea de a găsi alte metode de a scoate zahărul din fabrică. Astfel, 
fabrica nu e protejată de hoţi (care, de obicei, sunt cei „din afară”) ci de propriii ei 
muncitori. Asta ne poate spune destul de multe despre comunism, care s-a şi 
prăbuşit datorită imploziei. In afara acestui gard mai există şi un turn (poate mai 
multe) de pază dotat cu reflector, care avea probabil misiunea de a „apăra fabrica” 
(de cine?). Impresia pe care am avut-o când am văzut acest turn şi fabrica din acest 
unghi a fost aceea de lagăr de muncă.  

Fabrica de zahăr a fost cea care a dus la dezvoltarea Luduşului. Pe măsură 
ce a crescut nevoia de oameni pentru lucru, s-au construit şi mai multe clădiri care 
să le asigure nevoile: blocuri pentru locuit, şcoli pentru copiii lor, locuri de 
distracţie etc. Totuşi, un lucru pozitiv pe care l-am remarcat a fost că oraşul Luduş 
nu părea un oraş mort. Din contra, foarte viu pentru un oraş de numai 20.000 de 
locuitori. Asta în ciuda faptului că majoritatea coloşilor comunişti au dat faliment 
sau sunt pe cale de a fi restructuraţi. Oamenii s-au adaptat… se descurcă. Unii 
pleacă la lucru în străinătate (şi se întorc), alţii au dezvoltat un mic „biznis”, alţii 
ţin câte o vacă la sat etc.5 

 
Transformare este un alt termen important (cf. Gelb&Gray, 1991) pe care 

l-am folosit. Mai vag (dar mai puţin ideologizat) şi, prin urmare, mai necesar a fi 
caracterizat. Alături de „tranziţie” (care, de altfel, pentru mulţi apare drept sinonim 
cu „transformare” sau „schimbare”) acesta implică într-un mod mai precis un 
aspect procesual obiectivabil, chiar dacă „fără orizont”: oamenii „suferă” 
(experimentează) transformări, nu neapărat „suferă” (sunt afectaţi) datorită 
tranziţiei. Aşa cum ne mărturisea un zăhărar: „Lucrurile sunt la fel... Bine, au fost 
ceva schimbări, dar nu am observat să fi urmat vreo evoluţie”. Consider, astfel, că 
nu putem postula în orice moment al înţelegerii sociale a acestor fenomene un 
concept precum cel de „tranziţie” pe care discursul efectiv al oamenilor nu îl 
ilustrează deloc. În acest sens, poate apărea ca mai adecvat un termen precum cel 
de „transformare” sau „schimbare”, care, chiar dacă „nu are efect”, poate fi 
surprins atât la nivelul discursurilor (expresiilor) furnizate de oameni, cât şi la cel 
al interpretării faptelor analizate. 

Acest aspect este şi mai vizibil când vorbim despre restructurare. Acesta 
indică atât un proces cât şi un rezultat („fabrica a fost restructurată”); dar ce este 
mai important este faptul că apare cel mai des în mărturisirile oamenilor, în 
comentariile politico-mediatice şi în limbajul analitic6. Cuvântul „restructurare”, 
ca neologism care desemnează, pe lângă disponibilizare şi cel mai comun termen 
politic şi jurnalistic cu referinţă la privatizarea fostelor întreprinderi de stat, a 
devenit popular datorită folositrii sale frecvente, dar şi datorită semnificaţiei sale 
„ameninţătoare”. Însă, devenind un termen discursiv el poate oferi o mai bună 
înţelegere (şi formulă) ca noţiune analitică.  

                                                 
5 Din raportul de cercetare al lui Lucian Luca. Vom integra şi în continuare fragmente din rapoartele 
studenţilor, cu menţionarea în paranteze a numelui lor. 
6 Este motivul pentru care l-am preferat în subtitlul etnografiei noastre. 
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Liderul sindical al fabricii îl foloseşte ca referinţă imediată: „Chiar am avut 
anul trecut un caz care, după privatizarea cu francezii, când s-a închis fabrica de la 
[Târgu] Mureş, au adus vreo 35 de oameni – şi-acum îi mai avem. Cu toate că 
acum 4 ani am făcut o restructurare dură, o restructurare cu bani de la guvern, s-a 
făcut documentaţie şi s-au dat 12 salarii sau câte s-au dat şi după ce a venit patronul 
la Mureş, a închis fabrica acolo şi a adus 35 de oameni aici. Eu am fost din start 
împotrivă, pentru că n-aveam nevoie de ei. Am făcut această restructurare pentru 
că s-au băgat bani puternic în fabrică, s-a făcut o automatizare – aţi văzut şi prin 
fabrică – care poate conduce fabrica şi cu câţi au rămas, pentru că de aceea de la 
450 am zis că ajungem la 250 şi asta am făcut-o, a fost tot pe 3 ani restructurarea, 
şi putea merge mai departe”.  

 
O descriere a interiorului fabricii şi a procesului de producţie a zahărului îl 

utilizează şi îl implică, de asemenea, oarecum tot în virtutea acestei „cunoaşteri 
comune”: Primul aspect legat de cum arată fabrica după ce am intrat pe poartă e cel 
referitor la restrângerea şi comprimarea fabricii faţă de perimetrul iniţial. Dacă 
atunci când funcţiona la nivel maxim (sau normal), fiecare clădire era intergrată în 
procesul de producţie, după restructurare s-a renunţat la o parte din ele (cele uzate, 
nefolositoare sau nerentabile). Astfel, perimetrul întregii fabrici este împânzit de 
clădiri pustii şi în stare de degradare.... Doar clădirile şi maşinile cele mai eficiente 
au rezistat. Am văzut locul în care este descărcată sfecla cu ajutorul furtunelor de 
apă în bazine special amenajate. Aici ea este separată de impurităţi cu ajutorul unor 
mecanisme speciale. După aceea, ea este transportată cu ajutorul unor benzi 
mecanice în hala pincipală unde începe prelucrarea propriu-zisă. Inainte de a intra 
în această hală am văzut clădirea unde este făcut laptele de var. Din câte am inţeles 
din discuţiile ulterioare acest loc este un mediu toxic pentru cei care lucrează aici. 
Muncitorii de aici primesc lapte şi, probabil, un spor. Hala de productţe este foarte 
mare şi are mai multe nivele. Majoritatea maşinilor din această sală sunt destul de 
vechi, însă în stare buna de funcţionare. Au fost aduse şi câteva maşini mai noi de 
către investitorii francezi, însă „mare lucru nu au avut de făcut” deoarece multe 
îmbunătăţiri „au fost făcute şi de către români, dupa Revoluţie”. După ce sfecla 
intră în hală este tăiată în formă de „taieţei” la o maşină specială. Oamenii care 
lucreaza acolo sunt numiţi „bucătari” în jargonul fabricii. Sfecla este apoi fiartă în 
difuzor pentru distrugerea membranei celulare. Ce rămâne după acest proces este 
borhotul. Tăiţeii sunt apoi presaţi pentru a scoate sucul din ei. Acest suc este 
principalul element cu conţinut zaharos. Sucul este amestecat apoi cu laptele de 
var. Acesta este asemeni unui cheag care face ca sucul să devină consistent. Ce se 
obţine din acest proces este dus la fierbere unde apa ce o conţine să poată să se 
evapore. Aici zahărul se cristalizează. Ce nu se cristalizează este melasa. Aceasta e 
dusă la centrifugă unde se face un fel de filtrare pentru a se încerca să se obţină 
zahăr. Acest zahăr însă e de calitate inferioară faţă de precedentul. Acest proces se 
repetă de încă două ori până când conţinutul de zahăr din melasă este de doar 50% 
şi deci devine nerentabil a mai fi folosit. Melasa este vândută apoi, din ea 
obţinându-se drojdie sau fiind folosită în industria farmaceutică. Cristalele de zahăr 
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obţinute se spală şi se separă de eventuale impurităţi. Apoi zaharul este dus în 
silozuri, unde este depozitat. Silozurile şi fabrica sunt legate între ele prin benzi 
rulante care asigură transportul. Zahărul este apoi ambalat fie în saci, fie în pungi 
de 1 kg. Mai demult era ambalat şi în punguliţe de 8 g. Alte clădiri încă în stare de 
funcţionare sunt: centrala electrică, care asigură o oarecare autonomie fabricii 
(totuşi, în cazul în care se întrerupe curentul de la reţeaua oraşului, această centrală 
poate asigura doar aproximativ 1/3 din necesarul fabricii) şi atelierele de reparaţii. 
Aceste clădiri nu par a se fi schimbat foarte mult după restructurare, condiţiile de 
muncă fiind destul de insalubre. Multe dintre afişele vechi (de dinainte de ’89) încă 
mai sunt pe pereţi. Totuşi aceste afişe nu sunt de propagandă, ci mai degrabă legate 
de normele care trebuie respectate în timpul muncii7. Clădirile celor din conducere 
sunt chiar la intrarea fabricii. Acestea nu par a fi fost afectate prea mult de 
restructurare. Mobilierul este cel vechi. Tapiţeria la fel. Computerul pe care l-am 
vazut în biroul directorului agricol era pus doar de decor, el nefiind asamblat. 
(Lucian Luca) 

 
Iar o încercare de analiză a restructurării şi a efectelor sale gândite ca 

fenomen, îl implică, evident, la rându-i: 
 
Marea lovitură a procesului restructurarii apare tocmai aici: reconfigurarea 

poziţiilor de putere prestabilite, reafirmarea şi revendicarea miturilor şi legendelor 
înrădăcinate ale societăţii. Prin schimbările impuse şi prin adoptarea noului sistem 
– cu rezultate varii, în funcţie de modurile de implementare, s-au creat noi ierarhii 
la toate nivelurile sociale, cu rezultate mai mult sau mai puţin faste şi/sau fericite, 
dupa caz. În primul rând, restructurare este sinonim cu disponibilizare; astfel încât, 
miile de persoane ce au avut un contact mai dur la întâlnirea cu economia de piaţă 
au fost transformate instantaneu într-o masă nemulţumită, dezbinată, pusă în faţa 
unei probleme de acum existenţiale: „încotro?”. Boemul zilelor apuse, „fentarea” 
programului şi anti-cultura muncii propovăduite odată se desfac într-un mănunchi 
de degete acuzatoare îndreptate catre însăşi profeţii lor. Pe de altă parte, 
„supravieţuitorii” sunt persoane ce au trecut testul eficienţei şi profesionalismului – 
în general vorbind, desigur – fiind mici experţi în domeniul lor. Traiectoriile 
abordate de oameni după disponibilizare diferă în funcţie de o serie de factori, de la 
vârstă şi pregătire până la planuri de viitor şi obligaţii sociale (familie). Dinamica 
tineretului este, desigur, mai pronunţată…. În spiritul reîntoarcerii la tradiţii, 
oamenii se repliază pe alte domenii de activitate mai solicitante şi incomparabil 
mai puţin profitabile, de subzistenţă: agricultura. Pentru cazurile „emancipate”, 
privatizarea reprezintă o soluţie, în majoritatea covârşitoare a cazurilor domeniul 
de activitate fiind comerţul, şi nicidecum producţia. Or, orientarea masivă către 
sectorul de consum şi neglijarea sectorului de producţie şi servicii are efecte asupra 
comunităţii. Care se observă în „succesul” de piaţă şi în perioada de activitate 

                                                 
7 Dar şi de „întrecere în muncă”, ceea ce poate fi citit şi drept urme ale unei „ideologii difuze”; 
„Deviza noastră: calitatea muncii!” scrie pe unul dintre aceste afişe, încă păstrate pe pereţii fabricii. 
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extrem de scurtă a firmelor respective. O altă soluţie în momentul de faţă o 
reprezintă munca în străinătate. Visului cosmopolit de a „evada” din spaţiul 
autohton i-a fost acordată tocmai cea mai tristă şi nefericită şansă: aceea a 
necesităţii ultime. Pe de-o parte cauzată de lipsa de atractivitate a pieţei româneşti a 
muncii, pe de alta, pentru că reprezenta o soluţie mai comodă în unele cazuri, 
munca în străinătate „a prins” la luduşeanul de rând. Numai că, o data plecat, din 
„vedeta” colectivă care era mai înainte devine un ilustru anonim, ce este nevoit sa 
înceapă din nou de la baza piramidei, de multe ori la o vârsta la care ar fi trebuit sa 
aiba închiriată o treaptă măcar pe la mijlocul acesteia. Plecarea poate oferi în 
cazurile fericite avantajele unei remuneraţii consistente – dupa standardele 
româneşti de venituri – însă nu de puţine ori acest avantaj este contrabalansat de 
aşa-numita dezrădăcinare sau de sentimentul de indiferenţă faţă de locurile ce au o 
istorie personală asociată. Un indicator de cuantificare a efectelor restructurării îl 
reprezintă şi structura de vârstă a populaţiei. Este o realitate faptul că în majoritatea 
oraşelor de tip Luduş – ca nivel al populaţiei şi condiţii economice asemănătoare – 
populaţia are o tendinţă de îmbătrânire, tocmai pentru ca nu mai există condiţii şi 
facilităţi care să reţină tineretul şi să îl menţină interesat. După o observaţie 
„ochiometrică”, personal am observat o prăpastie între două categorii de vârstă 
diferite: de o parte tinerii până la nivel de liceu, şi apoi adulţii de peste 35 de ani, 
segmentul intermediar fiind destul de slab reprezentat. Restructurarea a atins şi 
afectat şi alte structuri. Dispariţia liderilor tradiţionali de care vorbeam mai 
devreme a lăsat locuri libere, necesar de ocupat, metodele folosite justificându-se 
prin efectele utile ale funcţiilor astfel obţinute. Se naşte astfel o competiţie, însă 
una viciată, interesată şi neautentică prin scopuri şi mijloace. În Luduş, acest lucru 
se observă la nivelul luptei politice şi al repartizării funcţiilor de putere, într-un 
paienjeniş foarte delicat, în care mişcarea de la o poziţie la alta şi de la un partid la 
altul constituie un factor de echilibru interior. Cum şi când se va sfârşi 
restructurarea ar fi o bună întrebare. Neavând un răspuns, importantă este 
observarea evoluţiei sale şi a efectelor produse (Ciprian Ursu). 

 

Apare cu claritate faptul că, alături de tradiţia antropologică a explicării 
faptelor ca participând la o structură împărtăşită (structuralismul), noţiunea de 
„restructurare” ridică problema transformării, iar descrierea şi analiza sa o 
perspectivă nouă8. Simplu expus, în discuţia noastră asupra unei fabrici post-
comuniste, o structură (de funcţionare a fabricii, de relaţii şi funcţii în interiorul său 
şi, oglindit, în comunitate, de roluri şi statute etc.) este transformată într-o altă 
structură (a fabricii privatizate sau „în tranziţie”, a comunităţii locale „afectate”, cu 
„reguli” şi preocupări noi). Putem să desemnăm cele două structuri (inclusiv 
schematic), dar procesul transformării unei structuri dintr-una în alta nu poate fi 

                                                 
8 Lucru remarcat, de altfel, de către „părintele structuralismului”, Lévi-Strauss, şi exprimat de către 
acesta la nivelul textului etnografic prin tendinţa de a descrie comprehensiv (iar nu „cauzalistic”) 
faptele culturale, şi de către poststructuralişti, care au propus analiza mai curând a proceselor 
structurării (cf. Giddens 1995; v. şi infra), respectiv a mecanismelor deconstrucţiei (inclusiv în sens 
discursiv-textual, cf. Marcus&Fischer 1986). 
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surprins bine printr-o analiză structurală (care urmăreşte valorile poziţionale ale 
unor elemente structurante, precum în analiza clasică a miturilor propusă de Lévi-
Strauss), nici printr-una structural-funcţionalistă la care trimite schema de mai sus 
(care consideră funcţionarea unui sistem social pe care o fabrică îl implică prin 
reproducerea unei structuri), ci mai curând printr-o analiză simbolică (care priveşte 
dinspre valorile discursive a ceea ce oamenii spun despre „restructurare” şi a 
modului în care sensurile implicate în această „discuţie” apar inseriate în 
descrierile posibile9). Acesta este punctul în care analiza noastră va combina o 
înţelegere „structurală” (nu însă şi o explicaţie structuralistă) a faptelor, proceselor 
şi comportamentelor, cu o analiză „interpretativă” (şi chiar textuală) a acestora. Şi 
va înclina decisiv înspre cea de a doua modalitate analitică acolo unde interesul 
nostru se va îndrepta înspre înţelegerea efectelor restructurării în viaţa oamenilor, 
iar nu înspre prezentarea condiţiilor şi mecanismelor sale la nivelul unei instituţii 
sau întreprinderi sau la nivelul economiei. 

 
Conceptul de comunitate simbolică este, prin urmare, folosit aici în mod 

diferit de tradiţia definiţiilor etnografice ale comunităţii ca exprimând o totalitate 
socială funcţională (Malinowski, Mauss, Radcliffe-Brown) sau un sistem social 
structurat mental (Lévi-Strauss), şi mai apropiat de sensul unei comunităţi 
reflectate (interpretate, comunicate, textualizate). Această conotaţie „simbolică”, de 
accepţiune weberiană, a termenului, depăşeşte distincţiile clasice precum cele 
dintre comunitate şi societate (Tönnies) şi trimite la autori precum Geertz (care 
impune noţiunea de simbol) sau Marcus (care impune noţiunea de text), înspre ceea 
ce Benedict Anderson numeşte „comunităţi imaginate” (Anderson, 1983), iar 
Anthony Cohen argumentează: comunităţile sunt construite simbolic (Cohen, 
1985)10. 

Descriind, de exemplu, efectele socio-economice în interiorul acestei 
comunităţi vom evita, prin urmare, să ne referim la concepte economice şi sociale 
determinate, pe care să le plasăm într-o schemă comparativă a „efectelor” (care să 
indice suferinţa, succesul, diferenţele etc. ca atribute sau ca linii de comparaţie pe o 
astfel de scală), ci la aspecte efective (adică propriu-zise, observabile, privind 
relaţiile personale, comunicate etc.) ale sale, în contextele tranziţiei, transformării, 
restructurării... 

 
Disponibilizările duc la distrugerea colectivelor de muncă, la răsturnări, 

înlocuiri de personal, care au de multe ori drept efect dificultăţi de integrare a 
membrilor în noi colective, o rezistenţă la aceştia şi o izolare a acestora. Se ajunge 

                                                 
9 Clifford Geertz o numeşte „negociere”, remarcându-i dimensiunea dialogică. Totodată, această 
discursivitate interferează cu textualismul textului etnografic, la nivel de metodă şi scriitură, după 
cum încercăm să ilustrăm. 
10 Etnografia noastră urmărind în primul rând modul în care oamenii îşi construiesc discursiv o 
autoimagine ca indivizi afectaţi de restructurare, va fi atentă în primul rând la această dimensiune 
simbolică a unei comunităţi şi la elementul discursiv („zahărul”) în jurul căreia se formulează (cf. 
titlul cercetării). 
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la un conflict tacit, la invidie, desconsiderare şi lipsă de respect reciprocă între cei 
care s-au disponibilizat şi cei care continuă să lucreze în fabrică. (Miruna Leahu) 

 

Cu aceasta, cel mai larg context al (şi discursul comprehensibil despre şi în 
jurul) „fabricii” este în fapt o comunitate (numită comunitatea zahărului). Aceasta 
înseamnă că un termen precum „tranziţie” este mai curând descris indirect ca 
etichetă uzuală (şi confortabilă) a „transformărilor socio-economice”, şi mai puţin 
ca subiect desemnat care „trebuie cercetat”. Iar zahărul apare aici ca vehicul 
comunicativ şi ilustrativ al „vorbirii despre” noţiuni precum „tranziţie”, „restructurare”, 
„disponibilizare” etc., producând, în fapt, un discurs despre comunitate. 

 
Această repliere repetată asupra terminologiei teoretice şi descriptive 

reflectă tipul de descriere densă11 pe care etnografia noastră l-a privilegiat. Nu am 
putut transmite tot ceea ce am studiat şi înţeles pe teren în această experienţă de 
cercetare, fără a menţine o atentă (şi permanentă) reflecţie asupra termenilor şi 
conceptelor utilizate în descriere, respectiv asupra termenilor şi discursurilor pe 
care terenul şi cercetarea ni le livrau prin vocile oamenilor, notele de teren sau 
documentele etnografice. Pentru a înţelege mai bine acest proces de construire a 
textului antropologic asupra ceea ce am numit a fi o comunitate simbolică stă 
următorul exemplu: Am remarcat, în timpul interviurilor, că oamenii reacţionau ca 
şi cum ar fi fost confruntaţi cu o situaţie nefamiliară când eu sau studenţii mei îi 
întrebau despre „efecte sociale” – tocmai întrucât ei percepeau acest lucru drept 
ceva care i-ar fi afectat (adică, supărat în mod deosebit), într-o măsură de care nu 
erau conştienţi. Acest lucru este mai evident dacă ne gândim la cel de-al doilea 
termen al sintagmei „restructurare economică”. Acesta apare desigur ca mai 
abstract, întrucât, vorbind despre o fabrică, transformările sale economice nu sunt 
percepute ca afectând direct (nici chiar implicând) oamenii: „Ăştia (adică 
directorii) conduc şi hotărărsc..., noi nu ştim”, explică un munictor; chiar dacă 
muncitorii se dovedesc a avea cunoştinţe şi opinii pertinente privind chestiunile 
economice ale fabricii: „A fost o problemă cu distribuţia..., au fost cumpărători, dar 
directorii nu şi-au arătat interesul să vândă napolitane, şi au închis secţia”, spune 
soţul unei femei care a lucrat la acea secţie; „după Revoluţie au apărut ambalajele 
astea colorate şi dulciurile din Turcia, şi napolitanele nu mai arătau bine...”, 
clarifică o altă persoană, care încă munceşte în fabrică. Chiar dacă, din punct de 
vedere economic, un „efect” ar putea cu siguranţă însemna statutul economic al 
unei persoane, acesta nu este în mod imediat corelat cu economia şi politica 
economică a fabricii: „Am renunţat de bună voie. A fost cu ordonanţa, am primit 
douăsprezece salarii, am plecat înainte să mă dea ei afară”.  

După cum vedem din aceste exemple, cele mai apropiate referinţe la aceste 
„efecte” sunt mai curând simbolic percepute, ca efecte indirecte sau ca şi chestiuni 
de imagine sau prestigiu personal. Aceste dimensiuni vor consitui, de altfel, puncte 
importante ale descrierii comunităţii zahărului. 

                                                 
11 Cf. thick description, teoretizată de Clifford Geertz (1973) ca metodă etnografică concomitent 
descriptivă şi analitică. 
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II. 
 

Am folosit, prin urmare, termenul comunitate în sensul unei comunităţi simbolice, 
care conţine atât ideea că membrii săi vorbesc despre sine oferind o serie de 
elemente simbolice şi clişee („zahăr”, „un colectiv de muncă minunat”, „o mare 
familie”, „Luduşul a fost construit pe fabrica de zahăr”), cât şi la 
exerciţiul/experienţa etnografică de a reconstrui (şi deconstrui) această producţie 
discursivă. O comunitate simbolică denumită „comunitatea zahărului” înseamnă 
aici tocmai faptul că producţia discursivă este efectiv şi analitic organizată în jurul 
unor referinţe abundente la „zahăr”. Există încă câteva noţiuni antropologice (pe 
lângă cel propriu-zis de comunitate) la care vreau să mă refer când indic modul în 
care această construcţie apare. Mai întâi putem să detectăm un discurs identitar 
care implică câteva referinţe cheie privind viaţa, munca, şi opinii asupra unor 
chestiuni care îi interesează sau afectează pe oameni, şi termenii în care preferă să 
vorbească despre ei înşişi. Apoi există o dimensiune temporală (înainte/după 
Revoluţie, înainte/după privatizare); o dimensiune de gen (evidentă cu referinţă la 
disponibilizări, dar şi la unele ritualizări); şi, în fine, o dimensiune comunicativă 
care trimite la aspectul vorbirii, comunicării, mărturisirii în interiorul şi despre o 
asemenea comunitate. Vom încerca să sistematizăm aceste dimensiuni în 
prezentarea modului în care această comunitate s-a format şi s-a transformat. 
 Pentru aceasta ne vom întoarce, mai întâi, la „fabrica de zahăr”, ca punct 
nodal al discuţiei noastre în jurul căreia această comunitate s-a constituit; apoi voi 
descrie câteva aspecte ale vieţii zăhărarilor în timpul comunismului, pentru a vedea 
modul în care această comunitate s-a format şi consolidat şi pentru a înţelege 
evoluţia sa în „tranziţie”; şi, în cele din urmă, voi propune o analiză a modului în 
care acest proces al restructurării, schiţat mai sus, apare la nivelul vieţii oamenilor. 

5. Fabrica de Zahăr din Luduş 

Înainte de toate trebuie să observăm faptul că industria zahărului este o industrie 
modernă, destinată unui produs asociat cu un mod de viaţă „burghez”, de a bea ceai 
şi cafea şi de a face prăjituri12. Zahărul apare, astfel, ca bun de consum, mai 
specific, în Transilvania, pentru populaţia urbană, în mare parte maghiară, germană 
şi evreiască şi bucătăriile lor specifice, iar nu pentru ţăranii români, dintre care s-a 
recrutat marea majoritate a viitorilor muncitori în fabrica din Luduş. Tradiţional 
ţăranii, de fapt, nu utilizau zahărul ci mierea. Acest aspect s-a suprapus peste 
procesul dezvoltării oraşelor şi industriilor, proprii perioadei de început a 
comunismului, când un semnificant procent de populaţie rurală a participat la 
„transformarea socialistă” a oraşelor deja existente sau la crearea unora noi pe locul 
unor comunităţi săteşti. Acest proces ideologic politic este şi unul al modernizării 
sociale. Prestigiul de a fi muncitor într-o nouă fabrică, într-un nou oraş şi într-un 

                                                 
12 Asupra rolului zahărului în istoria modernă vezi Sidney Mintz, Sweetness and Power. The Place of 
Sugar in Modern History (1985). 
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nou regim social era legat în cazul Luduşului de acest simbol particular al 
producerii şi consumului zahărului ca emancipare etno-socială. 
 Fabrica de Zahăr a fost cea mai importantă întreprindere industrială a 
oraşului Luduş în perioada comunistă din momentul construirii sale, în anii 1959–
1961. De fapt, proclamarea Luduşului ca oraş în 1960 este direct legată de 
înfiinţarea fabricii. După cum ne spunea un fost primar al oraşului (şi fost lider 
sindical al fabricii), Luduşul a fost declarat oraş din momentul construirii fabricii, 
deoarece „ca să fii oraş, trebuia să ai o industrie”. Un mare număr de oameni13 au 
sosit să construiască acest oraş în acelaşi moment cu construirea noii fabrici de 
zahăr, şi apoi ca muncitori în fabrică, trăind şi „făurindu-şi o nouă viaţă”, conform 
expresiei propagandistice a epocii. În acest fel s-a format prestigiul de a fi zăhărar, 
asociat foarte mult cu o modalitate tradiţională de a conferi valoare simbolică şi 
emoţională unei activităţi privilegiate „de la centru”. Această mitologizare a 
„muncii la oraş” a fost reîntărită de ideologizarea sa propagandistică. În aceeaşi ani 
când fabrica se construia se constituia şi clubul muncitoresc „Zahărul” – care avea 
să joace un rol important pentru zăhărarii din oraş. Aceştia erau în primul rând o 
masă de oameni fericiţi: 
 

Mergeam la iarbă verde împreună, se organizau petreceri cu toţi 
muncitorii de Întâi Mai, de 23 August, de 8 Martie... apoi cu ocazia începerii 
campaniei [de prelucrare a sfeclei de zahăr] şi la sfârşitul campaniei... Sindicatul 
ne oferea bilete ieftine la staţiuni [de odihnă] în concedii... Eram ca o familie.  
 

Treptat viaţa socială şi economică asociată cu fabrica de zahăr s-a 
deteriorat şi a început să fie caracterizată de un entuziasm social mai moderat şi de 
o suspiciune crescândă faţă de ceilalţi, şi faţă de instituţii. Acest fapt poate fi 
interpretat în legătură cu creşterea puterii represive a statului (care represiune se 
reproducea la fiecare nivel al societăţii, inclusiv fabrica) şi în legătură cu ceea ce s-
a numit rezistenţa la comunism. Acestea sunt mai specifice pentru ultima perioadă 
a comunismului şi erau caracterizate de două forme de reacţie: economice şi 
culturale. Ambele sunt descrise de Katherine Verdery în analizele sale asupra 
socialismului românesc (1991, 1996) şi nu le mai reiau aici în aspectele sale 
teoretice. Vreau în continuare să arăt cum apar aceste dimensiuni în cazul 
comunităţii din Luduş. 

6. Viaţa economică, socială şi culturală în timpul comunismului 

Ca răspuns la economia de lipsuri principala reacţie a fost stabilirea unei reţele de 
relaţii, care creeau o economie informală. Cum în anii ’80 zahărul devenise un 
aliment raţionalizat, zăhărarii erau privilegiaţi întrucât ei deţineau acest aliment şi îl 
puteau schimba cu alte alimente sau pe bani. Ca angajaţi ai fabricii aceştia primeau 

                                                 
13 Populaţia Luduşului a crescut de la 5.085 locuitori în 1930 la 11.794 în 1966 (mai mult decât 
dublu). 
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ca parte la salariu o cantitate de zahăr, pe care nu mai trebuiau să o cumpere sau 
caute. Pe lângă aceasta, muncitorii au început să fure zahăr pentru a avea mai multe 
resurse de schimb. 
 

Se fura cu nişte săculeţe pe care ţi le prindeai de jur-împrejur, pe sub 
geacă... Când se putea se fura cu geanta şi cu sacul... S-a inventat o metodă să furi 
zahărul printr-o spărtură mică în gardul de beton: băgau prin gaură gura unui sac 
pe jumătate plin, îl ridicau, şi cineva de afara turna zahărul care se scurgea într-un 
alt sac – explică un muncitor. 
 

Cantităţi mari de zahăr erau folosite de asemenea în fabricarea 
(clandestină) a alcoolului. Fabricarea alcoolului era, la rândul său, un tip de 
economie informală ca reacţie la economia de lipsuri dar şi o formă tradiţională de 
a face băuturi în casă. Toate acestea constituiau în acelaşi timp forme de rezistenţă, 
deşi nu erau articulate ca acţiuni de protest. A fura zahăr (şi alte produse) era un 
comportament specific de „subminare” a economiei de stat, care îţi oferea o poziţie 
aproape respectabilă printre ceilalţi. În mod similar, a risca să produci alcool acasă, 
în condiţiile în care alcoolul era monopol de stat, era o atitudine de sfidare a 
legilor. Deasupra tuturor acestor practici, „a te descurca”, adică a reuşi să 
administrezi condiţiile economice, instituţionale şi interumane precare din ultimii 
ani ai comunismului apărea ca o supremă confirmare a statutului social. 
 O altă modalitate de rezistenţă era aşa-numita „rezistenţă prin cultură”, o 
altă formă de activitate ineficientă politic, care cuprindea de la „bancuri cu 
Ceauşescu” până la instituţii culturale „ezoterice” toate clasele sociale, de la 
muncitori la intelighenţie. Cultura era o activitate mai vizibilă social decât 
economia informală, şi aceasta se datora animatorilor sau activiştilor culturali. 
Aceştia se aflau „sub girul” partidului, dar aveau o anume libertate de mişcare, 
chiar dacă iluzorie sau fără efect. Pentru fabrica de zahăr din Luduş principalele 
activităţi culturale erau legate de clubul sindicatului şi de brigăzile artistice. La 
club se organizau petreceri şi se performa, „pe scenă”, unitatea fabricii. Aceste 
acţiuni, desigur, formau şi reîntăreau participarea zăhărarilor la o comunitate, 
oferindu-le în acelaşi timp ocazia de a-şi comunica prestigiul de a fi zăhărari. 
Propriu-zis, participarea la aceste activităţi artistice era o modalitate de „a te 
distra”, care nu mai conta că era aproape parodică atâta timp cât în anii ’80 munca 
propriu-zisă devenise, de asemenea, o activitate falsă, de mimare a activităţii în 
fabrică14. Organizatorul acestor brigăzi în anii ’80, ajuns şi lider sindical al fabricii 
între 1994–1996, ne povesteşte despre acestea: 

Douăzeci şi doi de ani am fost director de club sindical şi clubul sindical a 
fost un focar cultural şi zonă recreativ-distractivă la noi în oraş. Eram tari şi în 
ţară, la momentul respectiv, în brigăzi artistice eram cei mai tari, şi-n judeţ şi în 
ţară, pe unele ramuri. Medaliaţi cu aur. Era forma respectivă de satiră şi umor, 
chestie ce m-a caracterizat tot timpul. C-am şi jucat, am şi scris texte, scriam texte 
pentru aproape toate brigăzile... 

                                                 
14 Vezi Verdery (1996) pentru această discuţie. 
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Clubul sindical a fost construit odată cu fabrica. La început, când 
construiau, mâncau şi muncitorii, era un fel de cantină unde mâncau ei acolo. Dar 
destinaţia a fost de club muncitoresc, unde se juca biliard, se juca şah, erau 
competiţii de tenis de masă, unde aveam o bibliotecă de peste 11.000–13.000 de 
volume. 

Ei, aşa s-a format cultura. Deci a fost focarul de cultură al Luduşului. Pe 
lângă Casa de Cultură care exista..., dar aicea [la club] s-a catalizat zona de 
cultură muncitorească. A venit după aceea obligaţia ca toate întreprinderile să 
aibe o brigadă. Aşa s-au adunat cele 48 de brigăzi. Nu toate aveau valoare, dar 
atrăgeau. Ocupau timpul liber într-un mod util, plăcut pentru foarte multă lume... 

Deci erau impuse, da, cum să spun eu, era o modalitate în momentul 
respectiv de refulare a unor nemulţumiri. Brigăzile noastre nu au fost nişte brigăzi 
pupincuriste. Deci noi nu am scos steagul şi am pupat partidul şi guvernul în fund 
atuncia. Noi loveam în problematica unităţii, chiar în conducerea de partid... 

Eram suficient de... deci băgam şopârle şi lumea le gusta. Şi probabil 
exista şi la nivel central o înţelegere tacită vizavi de chestiile astea, că mai lăsau 
oamenii să mai spună... 
 

Putem observa modul în care două comportamente specifice – unul 
economic şi altul cultural – s-au interconectat în timpul comunismului. O economie 
puţin eficientă era în mod deliberat menţinută de către politicile partidului pentru a 
spori controlul asupra instituţiilor şi populaţiei. Katherine Verdery accentuează în 
analiza sa centralitatea sistemică a economiei secundare în societăţile de tip 
sovietic şi rolul particular jucat de „cultură”, ca teren de luptă între stat şi 
legitimitatea unei opoziţii. Importanţa conferită „culturii” de către un regim care 
profesa progresul material era una dintre trăsăturile paradoxale ale sistemului 
comunist, iar Verdery îi atribuie o mare importanţă. În teoria sa această importanţă 
acordată culturii este legată de rolul central jucat de intelighenţie şi de excesele de 
naţionalism care au acompaniat ideologia blocului comunist (brigăzile promovau 
discursuri naţionaliste ca forme de răspuns la restricţiile socio-politice). Într-un 
oraş precum Luduşul, cu o importantă minoritate maghiară, dar şi romă, acest 
aspect juca şi un rol de „deplasare a conflictului”, dinspre probleme economice 
reale (de subzistenţă) înspre probleme construite (de identitate naţională).  

Într-o perspectivă mai generală Verdery descrie proliferarea 
naţionalismului est-european ca un rezultat al fragmentării societăţilor socialiste în 
domenii (insule) „semifeudale”. În plus, ceea ce interesează discuţia de aici 
priveşte şi un alt aspect al acestei economii de lipsuri: faptul de a participa ca 
individ într-o industrie „politizată”, precum în cazul nostru industria alimentară a 
zahărului, conferea un remarcabil statut de putere în relaţie cu alţii, îndeosebi 
într-un oraş mic precum Luduşul. Aceasta făcea ca separaţiile etnice să-şi piardă 
din relevanţă şi să apară atenuat la nivelul relaţiilor. Toţi zăhărarii cu care am 
discutat spuneau că se înţelegeau/se înţeleg bine cu colegii de alte etnii. Conflictul 
real apărea pe alte linii: muncitori/şefi, respectiv zăhărari/alţii, însă apărea potenţat 
când părţile acestui conflict aveau şi o componentă etnică.  
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Ceea ce pentru Verdery constituie opoziţia vizibilă, în forma unei rupturi 
între „noi” şi „ei” în cadrul relaţiilor comuniste, stătea la baza organizării nu numai 
a unui „sine” aflat în centrul unui antagonism etnic şi al privilegiilor (Verdery, 
1996), dar şi a unui „cineva” care producea antagonisme sociale şi privilegii. 
Concluzia lui Verdery este aceea că statul comunist, în ciuda puterii sale, era un 
stat slab. Acest stat guverna o societate fragmentată în insule (fabrici, întreprinderi, 
instituţii birocratice, instituţii culturale etc.) care erau conduse asemeni unor 
domenii semi-feudale de către facţiuni rivale ale mafiei nomenklaturii (Verdery, 
1996). În această analiză, statul funcţiona ca principalul redistribuitor al resurselor 
şi bunăstării în cadrul unei economii cu o ofertă extrem de redusă, în care 
„insulele” se luptau pentru acces la resurse. O industrie alimentară de procesare şi 
producere a unui bun de consum, precum zahărul, era prin urmare o instituţie-cheie 
datorită: (a) lipsei alimentelor, (b) posibilităţii controlării acestui aliment şi (c) 
valorii de schimb şi simbolice a acestui aliment. Am putut înţelege această fabrică 
ca o insulă luptând împotriva altor insule (alte fabrici, alte instituţii) în dorinţa sa 
de a controla resursele economice şi simbolice. Clubul zăhărarilor reîntărea această 
poziţie: format în jurul fabricii şi în jurul simbolului zahărului, acesta era la rândul 
său o insulă de refugiu şi prestigiu cultural. Putem să vedem astfel modul în care o 
competiţie se transfera la fiecare nivel al societăţii: faptul de a fi angajat la fabrica 
de zahăr (şi toate celelalte acţiuni şi privilegii ce decurgeau de aici) era considerat o 
formă de a te afla în competiţie cu celalte fabrici şi instituţii din oraş. În acest sens, 
brigăzile artistice nu promovau doar propaganda obişnuită (cu „şopârlele” permise 
tacit) sau o formă de divertisment, ci ofereau o scenă şi un câmp de luptă expresiv 
pentru o competiţie pentru supravieţuire, identitate şi putere. 

7. Aspecte sociale şi discursive ale unei vieţi comune 

Ce înseamnă restructurare în acest caz? Prima observaţie este aceea că, dacă 
economia, industria şi viaţa socio-culturală ale acestor oameni au suferit anumite 
schimbări, prestigiul lor de zăhărari (de membri ai celei mai importante şi 
competitive comunităţi din oraş) nu s-a modificat. Prestigiul lor de învingători ai 
acelei competiţii e încă viu. 

Noile lipsuri şi greutăţi economice pe care tranziţia le-a adus au primit un 
alt fel de răspuns. Însă este important mai întâi să luăm în considerare câteva date 
ale acestui proces. După cum am văzut, planificarea centralizată din anii 
comunismului a însemnat investiţii masive de capital uman, financiar, fizic şi 
simbolic, ca trăsătură a tuturor sectoarelor industriale în Europa de Est. Însă, unul 
dintre cele mai remarcabile procese în anii ’90 a fost tocmai prăbuşirea acestor 
sisteme planificate şi centralizate şi încercarea ţărilor Europei de Est de a se orienta 
spre democraţii politice pluraliste cu economii de piaţă. Aceasta a însemnat că 
acele masive investiţii în capitalul uman, financiar, fizic şi simbolic care au fost 
făcute de-a lungul anilor în sectoarele industriale ale Europei de Est au devenit 
dintr-odată problematice. Aspectele sociale ale restructurării acestor industrii au 
devenit probleme decisive. Mai mult, o nouă ideologie (restructurarea industrială, 
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economia de piaţă, integrarea europeană) a venit să o substituie pe precedenta. 
Acesta este tocmai contextul în care vorbim antropologic despre restructurare şi 
acesta are, desigur, o dimensiune industrial-economică precisă. Totuşi, într-un sens 
mai larg, restructurarea trimite la orice structură, adică la orice formă de 
construcţie reprodusă social sau simbolic. În acest sens putem să vedem modul în 
care instituţiile, practicile economice, sociale, politice şi culturale, şi formele de 
participare simbolică la crearea identităţilor au suferit şi ele o restructurare. Aceasta 
poate fi privit împreună cu considerarea restructurării drept un proces social. 

Un prim comentariu care poate fi făcut aici este acela că după căderea 
comunismului au putut fi observate reîntoarceri la forme sociale premoderne de 
înţelegere a comunităţii. Tocmai întrucât în Europa de Est şi România 
modernizarea societăţii (de pildă, constituirea unei vieţi urbane) nu a fost o 
modernizare completă (sau a fost o „mismodernizare” (Sakwa, 1996)), forme 
premoderne au continuat să-şi menţină importanţa socială şi funcţionalitatea şi să 
reapară la suprafaţă în momente de criză. Desigur, acesta este un mod simplist de a 
prezenta faptele, dar este relevant când vorbim despre un proces precum efectele 
unui proces al restructurării. La nivel de limbaj, mentalitate şi înţelegeri ale 
„comunităţii” acest aspect este foarte vizibil. În plus, acesta apare suprapus peste 
ideea „competiţiei între insule” sub forma unei competiţii efective sau simbolice 
între comunităţi gândite în termeni premoderni. 

Un aspect aparte al acestei probleme o constituie modalitatea în care 
oamenii vorbesc despre ei înşişi cu referinţă la viaţa lor înainte şi după. Această 
dimensiune temporală nu doar structurează discursurile dar şi re-structurează auto-
referinţele. „Noi produceam zahăr pentru toată Transilvania”, „Zahărul Luduş era o 
întreprindere model la nivel de ţară” etc. sunt afirmaţii curente pe care le-am aflat 
atât din discuţiile cu oamenii cât şi din prezentările „oficiale” ale fabricii. Fabrica 
nu era doar cea mai importantă întreprindere din oraş pentru cei care îşi intersectau 
vieţile chiar şi indirect cu ea, dar era şi întreprinderea care obţinea propriu-zis 
succese şi domina ostentativ viaţa oraşului. Cultural, brigăzile fabricii obţineau cele 
mai multe premii; economic, producţia fabricii (zahăr, napolitane, suc) domina 
piaţa locală (formală şi informală); social, fabrica avea stipulat un contract de a 
angaja absolvenţii liceului industrial din oraş; statistic, mai mult de jumătate din 
populaţia oraşului era într-un fel sau altul legată de activitatea din fabrică (chiar 
dacă nu angajată, ci prin rude sau alt tip de relaţii). Referinţa la trecut este, prin 
urmare, încărcată de aceste „succese” şi trebuie să fie analiztă din punctul de 
vedere al unei comparaţii discursive între „acum” şi „atunci”. Trecutul nu este 
neapărat idealizat ci este prezentat cu un fel de nostalgie care transmite, în mod 
special, sentimentul de a fi fost un timp al învingătorilor. 

În acest sens, un eveniment important precum vizita de lucru a lui 
Ceauşescu în fabrică, în 1986, care este o referinţă centrală în aproape toate 
discuţiile, ar trebui văzut ca un moment cu o mare încărcătură simbolică pentru 
poziţia fabricii. O confirmare a victoriei în lupta cu celelate feude. 
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Deci oamenii erau pregătiţi să stea pe platforma industriala... Dar şi când 
s-a lăsat elicopterul de pe calea ferată, s-au ridicat numai pietre şi minuni, că a 
stat 15 minute elicopterul până când a stat praful. Măcar că spălaseră ăştia şi au 
stropit, toată noaptea au frecat. [Ceauşescu] a coborât, s-a urcat în maşină şi a 
intrat pe poarta principală, avea traseul gata [stabilit]... Îl aşteptam în fabrică cu 
grupuri, care strigau „Ceauşescu – PCR!”, „Ceauşescu şi poporul”, 
televiziunea... Acolo era [o] machetă şi primarul şi toţi îl aşteptau să explice şi să 
obţină ceva bani pentru dezvoltarea zonei...15 

 
Nu doresc să prezint aici bine-cunoscutele vizite de lucru ale ierarhiei 

comuniste şi ale familiei Ceauşescu în locuri „strategice” din România de-a lungul 
anilor ’80 şi ’90, ci să observ modul în care astfel de scurte vizite nu aveau – din 
perspectiva oamenilor care participau la ele – neapărat de a face cu o „participare 
artificială” (în ciuda „punerii în scenă”). Erau momente de curiozitate, emoţie şi 
mândrie. Apoi erau momente de confirmare, în înţeles simbolic, iar faptul că 
„preşedintele”, „geniul”, „cel mai important om din istorie” – potrivit propagandei 
oficiale – vizita fabrica de zahăr (şi nu alte fabrici din oraş) era încununarea 
victoriei şi a prestigiului de zăhărar. La un moment dat, traseul vizitei prezidenţiale 
a suferit o schimbare neaşteptată. Întrucât acea machetă era fixată pe gardul comun 
cu Fabrica de Anvelope, Ceauşescu, văzând-o, a decis să o viziteze şi pe aceasta, şi 
astfel să renunţe a mai intra în toate secţiile de la Fabrica de Zahăr. Acesta a fost un 
moment de deziluzie aşa cum mărturiseşte şi astăzi fostul „responsabil cu cultura” 
şi lider sindical. Această deziluzie confirmă înaltul rol simbolic jucat de acea vizită 
în imaginarea unei fabrici ca aflată în competiţie şi în centrul unei proces al 
autoidentificării şi al prestigiului. 

 
Un alt element de referinţă discursivă este, după cum spuneam, acela al 

considerării zăhărarilor drept o mare familie. Participarea la evenimente precum 
ieşirile la iarbă verde, concediile, serbările şi petrecerile comune sunt prezentate, de 
asemenea, cu un fel de nostalgie. O interesantă dimensiune de gen poate fi 
observată în multe din aceste situaţii. După cum ne spunea o secretară, cu ocazia 
începerii campaniei anumite petreceri erau organizate numai pentru bărbaţi. După 
prima zi de lucru aceştia se întâlneau şi mergeau pe o pajişte la marginea oraşului, 
unde sacrificau nişte animale cumpărate de la ferma de animale a fabricii, la preţuri 
mai mici. Colegele sau soţiile lor nu erau acceptate la acest festin, însă ele nu erau 
obişnuite să protesteze, văzând acest lucru drept intrat într-o ordine a tradiţiei. La 
fel, femeile nu au protestat când secţia de napolitane, acolo unde lucrau majoritatea 
dintre ele, a fost închisă după 1990. A fost înţeleasă drept închiderea secţiei „cel 
mai puţin importante” pentru fabrică, aşa cum discursurile asupra fabricii se 
construiseră. Aceste exemple reflectă bine regimul patriarhal al sistemului 
comunist (Verdery, 1996), înţelegerea acestuia în legătură cu tradiţia sau alte opinii 
consolidate în timp şi larga sa acceptare până astăzi. Acesta constituie un aspect 

                                                 
15 Rememorarea este făcută de acelaşi organizator de brigăzi artistice, de mai sus. 
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interesant întrucât mărturisirile de azi, atât ale bărbaţilor cât şi ale femeilor cu care 
am discutat, nu observă dimensiunile critice privind aceste lucruri (la fel cum nu le 
observă nici în cazul rememorării vizitei lui Ceauşescu).  

O ruptură între bărbaţi şi femei era creată, pe de o parte, prin înţelegerea 
unei „munci mai uşoare, potrivită pentru femei” (în sectoare precum sucuri, 
napolitane sau secretariat) în comparaţie cu „munca grea/serioasă a bărbaţilor” 
(producţia de zahăr, corpul de întreţinere, mecanici, electricieni şi ingineri şi 
birourile de conducere), iar pe de altă parte prin înţelegerea ca firească a 
remunerării mai bune a celui de-al doilea tip de muncă (astfel genizat) şi acceptarea 
renunţării la primul tip de muncă (spre binele fabricii) când s-a pus problema 
restructurării. Sectoarele unde lucrau femei, domeniile feminizate ale economiei, 
primeau mai puţine investiţii şi erau mai puţin vizibile în construcţia simbolică a 
fabricii şi a comunităţii. Când procesul restructurării a început aceste sectoare 
feminizate au apărut firesc drept primele care trebuiau să se închidă. Şi chiar şi în 
interiorul unui astfel de sector a fost practicată o segregare de gen atâta timp cât cei 
câţiva bărbaţi care lucrau în aceste sectoare (napolitane şi sucuri) ca electricieni li 
s-a oferit posibilitatea de a-şi continua munca în alte sectoare, în timp ce femeile au 
fost nevoite să renunţe la munca în fabrică şi a se dedica (în cele mai multe cazuri) 
doar muncii domestice16. 

„Ziua Zăhărarului”, o sărbătoare a comunităţii instituită după 1990, în 
amintirea vieţii comune şi a relaţiilor sociale din anii de glorie ai fabricii, este în 
acelaşi timp o încercare de a substitui vechile sărbători comuniste, care au dispărut, 
şi o modalitate de a reîntări o poziţie de gen în interiorul comunităţii. Cum astăzi 
există doar foarte puţine femei care mai muncesc în fabrică, această sărbătoare este 
în mod evident una masculină.  

8. Dimensiuni ale comunicării în cadrul comunităţii 

Nu putem, desigur, vorbi despre o comunitate fără a-i observa dimensiunile 
comunicative. Dacă perioada comunistă a constituirii sale a fost dominată de 
modalităţi ritualizate şi simbolice de comunicare (şedinţe, vizite de lucru, 
sloganuri, limbaj subversiv şi bancuri politice), după 1990 comunicarea s-a 
transformat înspre forme mai libere şi liberale de expresie, de exemplu, prin 
negocierile care au avut loc între angajaţi şi manageri sau între muncitori şi 
reprezentanţi ai sindicatelor, produse printr-o mai mare disponibilitate şi 
posibilitate de protest şi susţinere a unor drepturi (greve, critici deschise împotriva 
guvernului, discuţii libere în spaţii publice între zăhărari). Astfel, o interesantă 
mutaţie s-a produs la nivelul auto-prezentării comunităţii. Dacă în perioada 
comunistă cele mai apreciate referinţe erau cele care aminteau faptul de a fi 
reprezentant al celei mai importante fabrici din oraş, după 1990 acest fapt a rămas 

                                                 
16 Această situaţie, a muncitorilor bărbaţi care îşi găsesc mult mai uşor poziţii similare, în alte 
sectoare, decât muncitoarele femei este un fapt observat de studiile asupra restructurării economice 
(vezi de exemplu Leach&Wilson, 1995). 



ŞERBAN VĂETIŞI 

 

164

la nivel de subiect discursiv al unei populaţii dornice să vorbească despre ea însăşi. 
Toate „poveştile de pe vremea comunismului” sunt prezentate ca amintiri uimitoare 
care continuă să justifice existenţa unei comunităţi coezive. Cum întreaga societate, 
la modul general, experimentează un proces de emancipare, posibilitatea de a te 
întâlni şi participa la petreceri comune a devenit astăzi un fapt banal. Luduşenii îl 
folosesc însă pentru a vorbi despre trecutul lor fericit. De data aceasta în spaţii 
publice, aflate în centrul oraşului – barurile şi terasele tranziţiei – şi nu în cluburile 
muncitoreşti „exclusiviste” sau pe pajiştile de la marginea oraşului.  
 Totuşi, aceştia dovedesc un acut simţ al realităţii şi pragmatism vorbind 
despre prezentul şi viitorul fabricii. Ei observă dinamismul situaţiei şi nu mai 
acţionează ca o masă captivă, ci atentă la evoluţia muncii şi meseriei lor şi la 
procesul restructurării în fabrică. În acest sens, ei preferă să vorbească mai mult 
despre ei înşişi ca persoane individuale, care trebuie să-şi poarte de grijă pentru 
viitorul lor şi, în acelaşi timp, să fie foarte deschişi spre cineva care îşi arată 
interesul pentru viaţa lor actuală, precum eram noi, cercetătorii.  
 

 
III. 

 
După 1990, aşa-numita „tranziţie”, noile ideologii oficiale locale şi discursurile 
socio-politice au produs texte precum: 
 

După revoluţia anticomunistă din Decembrie 1989, urbea noastră trece 
prin perioada de tranziţie de la statutul de dictatură la statul de drept, de la 
economia supercentralizată, planificată, la economia de schimb, de tip capitalist. 
Restituirea pământurilor foştilor proprietari, privatizarea întreprinderilor de stat, 
înfiinţarea a sute de întreprinderi mici şi mijlocii, pătrunderea investitorilor 
străini, libera iniţiativă, concurenţa, accesul la credite bancare şi la credite 
nerambursabile acordate de Comunitatea europeana, apariţia pieţei forţei de 
muncă, libertatea de circulaţie fără vize în statele Europei occidentale, încheierea 
de parteneriate cu oameni de afaceri străini, dreptul de a munci în străinătate, 
perspectivele integrării în Uniunea Europeana şi în NATO sunt numai câteva 
aspecte ale vieţii care au condus la schimbarea mentalităţii luduşenilor. Aspiraţia 
cea mai ardentă a lor, în acest an aniversar, este revigorarea economiei luduşene, 
asigurarea unui trai decent pentru toţi membrii comunităţii. 
 
Acest text, care continuă în nota sa stilul discursurilor înflăcărate din epoca 
precedentă (faţă de care, altfel, doreşte să se delimiteze) a fost postat pe site-ul 
Primăriei Luduş într-o prezentare a istoriei oraşului, cu ocazia „celei de-a 625 
aniversări de la prima atestare a localităţii” (2002), şi apoi reluat necritic şi de alte 
site-uri de informare şi culturale ale Luduşului şi judeţului Mureş17. Putem să 
înţelegem cât de artificial şi de non-reprezentativ este, de fapt, un astfel de discurs 

                                                 
17 Precum ludusonline.net, muresinfo.ro sau targumures.info. 
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şi cum, pentru a vorbi despre tranziţie, trebuie să considerăm dimensiunea socio-
istorică şi umană a sa, pentru a nu rămâne la afirmaţii de acest gen. Cât priveşte 
aspectul socio-istoric am apreciat drept foarte importantă construcţia fabricii şi 
ceea ce este etichetat drept „perioada comunistă”, tocmai întrucât societatea, viaţa 
socio-economică a oamenilor este o construcţie care nu se poate dărâma imediat 
(„după revoluţia anticomunistă din Decembrie 1989”) şi care nu ţine neapărat de un 
concept ideologico-politic clar delimitabil precum „comunismul” sau „revoluţia”, 
ci de o serie de structuri, opţiuni, relaţii, modalităţi de răspuns şi strategii de 
supravieţuire construite în timp în paralel cu ceea ce numim „regim comunist” şi 
independent de „iminenţa unei revoluţii”. Prin urmare, referinţa la Revoluţia din 
1989 – care apare, de asemenea, şi în interviuri – nu înseamnă că aceasta era în 
logica acţiunilor oamenilor sau că după zilele revoluţiei oamenii (şi societatea, şi 
economia, şi politica) s-au schimbat „brusc” cu comportamentul şi mentalităţile lor. 
A fost vorba despre un proces lent de schimbări şi transformări, şi numai 
experienţele concrete ale oamenilor ne pot oferi imagini veridice ale unei asemenea 
evoluţii. În acest sens, pe lângă evenimente semnificative din trecut, am acordat 
atenţie experienţelor umane, aşa cum acestea apar configurate drept aspecte şi 
dimensiuni ale comunităţii, social şi simbolic construite.  
 O comunitate simbolică, termenul pe care l-am propus, este o noţiune 
analitică utilă în această discuţie în sensul că obiectivează subiectivităţi, pe care 
le-am putut descrie (întrucât înţeles ca) desfăşurând anumite comportamente, 
experienţe, discursuri etc. relaţionate cu un anumit context (fabrica, comunismul, 
tranziţia, oraşul Luduş) şi subsumate unui termen precum cel de restructurare.  
 Cea mai simplă distincţie aici a fost cea temporală, „înainte/după 
Revoluţie”, sau „pe vremea comunismului/în perioada tranziţiei”. O altă 
demarcaţie simbolică ar putea să considere momentul privatizării fabricii. Însă, 
atâta timp cât privatizarea sa este constituită din mai multe momente, nu poate fi 
percepută ca un „moment decisiv”. Mai mult, aceasta ia aspectul unui proces 
continuu sau cel puţin neregulat şi capricios, dat fiind că momentele în care fabrica 
a fost cumpărată de o companie sau alta nu corespunde exact cu evenimentul 
individual de a fi fost concediat. 

9. Procesul restructurării 

Putem să considerăm patru mari perioade, când vorbim despre procesul 
restructurării: (1) primii doi ani de după revoluţie, când fabrica de stat încă mai 
făcea angajări; (2) întâia privatizare, datorată unei companii britanice, când au 
început planurile de restructurare şi primii oameni au fost concediaţi 
(disponibilizaţi); (3) a doua privatizare, datorată unei companii olandeze, care a 
continuat procesul restructurării prin disponibilizare şi (4) cea de-a treia 
privatizare, datorată unei companii franceze18, asociată cu importante investiţii şi 
retehnologizare, cu închiderea secţiilor de sucuri şi napolitane şi cu masive 

                                                 
18 French Marquenters Holding a cumpărat în 1996, 88% din bunurile fabricii. 
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disponibilizări. Trebuie să suprapunem peste aceste evenimente cel puţin două 
aspecte: politicile guvernamentale schimbătoare şi ineficiente privind privatizarea; 
şi faptul că aceste bruşte disponibilizări erau în multe cazuri atenuate prin 
ordonanţe (compensaţii de până la 12 salarii), concedieri temporare, concedii de 
boală şi instituirea sistemului de funcţionare a fabricii în „trei perioade”, care 
include o perioadă de şomaj tehnic (cu plata a 75% din salariu). Două comentarii ar 
fi de făcut aici: 
 Privind politicile guvernamentale, Agenţia de Privatizare (agenţia înfiinţată 
de guvern pentru controlul şi aplicarea privatizăriilor) s-a orientat treptat spre 
privatizarea marilor întreprinderi de stat. Procesul fusese mult timp amânat chiar în 
ceea ce privea micile întreprinderi. O mare problemă o constituia lipsa unor legi 
complementare şi reglementări privind corupţia, falimentarea, securitatea, 
informaţia, interesele de stat şi alocarea contractelor de privatizare. Prin urmare, 
valurile succesive de privatizare erau, în fapt, fluctuaţii şi indecizii privind 
investiţiile, retehnologizarea sau alegerea unor planuri economice. 
 În ceea ce priveşte periodizarea muncii, aceasta depinde de producţia de 
sfeclă de zahăr. Întrucât recoltarea acestei plante se face la sfârşitul lunii august, 
perioada de campanie nu poate începe înainte de septembrie. În funcţie de 
cantitatea de sfeclă primită de la agricultori (şi de contractele stabilite cu aceştia), 
această perioadă poate dura până în noiembrie-decembrie. Apoi, urmează o 
perioadă de şomaj tehnic, până prin aprilie-mai, şi, apoi perioada de remont, 
destinată reparaţiilor şi pregătirii utilajelor pentru următoarea campanie. Această 
structură a timpului de muncă familiarizează angajaţii cu inactivitatea şi este în 
general considerată – în special în ceea ce priveşte salariile – satisfăcătoare.  
 

Criteriile după care s-au făcut disponibilizările pot fi sistematizate în felul 
următor: 

(a) Simplificarea producţiei şi a marketingului: cazul sectorului de napolitane. 
Chiar dacă cei intervievaţi admiteau că închiderea acestei secţii nu a fost o 
recomandare expresă a investitorului francez, ea reprezintă o formă 
eficientă de restructurare prin simplificare. Este evident că închiderea 
secţiei nu a ţinut cont de aspectul social (de gen), prin care multe femei din 
oraş au rămas fără servici, şi a considerat că producţia de napolitane nu mai 
poate face faţă pe o piaţă dominată de dulciuri şi biscuiţi din Occident şi 
Turcia. 

(b) Angajaţii mai în vârstă: în general cei care erau apropiaţi de vârsta 
pensionării au fost cu toţii concediaţi. Expresia utilizată pentru acest tip de 
disponibilizare este „din cauze naturale”. Aceasta este, desigur, o formă de 
concedire mai puţin traumatică decât cea din primul caz. 

(c) Angajaţii indisciplinaţi şi ineficienţi: în general cei cu probleme de 
conduită precum alcoolicii, cei care obişnuiau să fure şi cei care absentau 
des. Deşi aceste concedieri nu ar trebui considerate ca efecte specifice ale 
tranziţiei, trebuie să observăm că, totuşi, în perioada comunistă aceşti 
indisciplinaţi îşi găseau locul în fabrică (despre pierderea vremii şi furturile 
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din fabrică în timpul comunismului existând multe mărturisiri printre cei 
intervievaţi). 

 
Un alt procedeu al restructurării, privit la nivelul indivizilor, o constituie 

recalificarea. Aceasta cuprinde două forme: 
(i) Reorientarea: după ce un sector este închis, activitatea pe care muncitorii o 

desfăşurau în acel sector este utilă într-un alt sector. Acesta este din noul 
cazul secţiei de napolitane, unde, spre deosebire de femeile care munceau 
la linia de producţie, bărbaţii care munceau ca electricieni nu erau atât de 
specializaţi într-o activitate, şi au putut fi utili în alte secţii. 

(ii) Specializarea: după ce au fost aduse noi tehnologii şi s-a făcut 
automatizarea sectorului de producţie de zahăr muncitorii de linie au 
trebuit să facă o instruire tehnologică. Specializările au fost făcute în 
general la locul de muncă, dar au fost câteva persoane care au învăţat 
despre noile utilaje şi maşini în Franţa.  

10. Efecte şi strategii 

Desigur, aceste transformări au modificat vechile relaţii din fabrică şi din afara sa. 
Mai întâi, spre deosebire de perioada comunistă „şefii” se schimbau foarte repede. 
Un angajat nu avea timp să caute să şi-i facă aliaţi în vederea unor beneficii. 
Oricum acest comportament, frecvent în perioada comunistă, a început să fie 
depăşit. Oamenii au realizat că criteriile de disponibilizare erau subsumate unui 
principiu al competenţei şi nu al unor relaţii privilegiate cu şefii. Apoi, au fost 
realizate alt fel de interacţiuni. Un manager francez efectuând o vizită în fabrică era 
un eveniment mult diferit de vizitele de lucru ale lui Ceauşescu, din urmă cu zece 
ani. Angajaţii au început să acorde atenţie muncii lor şi poziţiei lor în sistemul 
fabricii şi să vadă această poziţionare drept negociabilă şi contestabilă. Astfel, ei au 
organizat în anii de după privatizare două tipuri de greve: pentru a-şi apăra locul de 
muncă şi pentru obţinerea unor condiţii mai bune de muncă. La şedinţele interne, 
cu administraţia fabricii, li s-a spus că de acum înainte trebuie să fie competitivi, şi 
dacă vor continua să fure sau dacă vor continua să „se facă că muncesc” îşi vor fura 
din propriile salarii. Atitutinea faţă de muncă a devenit mai riguroasă: 
 

Patronul francez venea şi te urmărea în hala de producţie... La început te 
nota într-un carneţel dacă stăteai degeaba sau te plimbai de colo colo... Da, erau 
foarte stricţi cu programul. Se începea la 7.00 şi la 3.20 [după-masa] trebuia să 
intri în vestiar. Dacă intrai mai devreme, la 3.15 era o problemă... explică liderul 
sindical de astăzi. 

 
S-a petrecut astfel o interesantă re-capitalizare a muncii şi a individului. Sensul 
aparent tehnic al termenului investiţie (însemnând în primul rând investiţiile 
economice) s-a extins la „investiţia” personală în statutul profesional şi social şi 
într-o nouă atitudine asupra muncii. Aceasta a implicat formarea unei culturi 
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politice şi economice mai adecvate, privind evenimentele din viaţa fabricii, şi 
aceasta tocmai pentru că de acum „politica” şi „economia” îi privea direct pe 
angajaţi şi nu mai erau văzute drept concepte nebuloase controlate „de sus”. În 
paralel, relaţiile sociale şi organizaţiile sociale au fost reconsiderate. Drept 
consecinţă, muncitorii cu care am vorbit ştiau neaşteptat de multe lucruri despre 
aceste aspecte. Şi, chiar dacă unii dintre „şefii” de azi (directorul agricol şi liderul 
sindical, ambii români) manifestau în aprecierile lor un anumit dispreţ faţă de 
muncitori, aceştia din urmă cunoşteau şi afirmau lucruri foarte pertinente despre 
privatizare, drepturile muncitorilor, tehnologie, producţie, marketing, tranziţie şi 
politică. 
 

Industria zahărului s-a schimbat acum după negocierile cu Uniunea 
Europeană, pe partea de agricultură... Dacă rămâi fără zahăr îţi dau ei 4–500,000 
de tone la nivel de ţară..., asta e cota pentru tine, România... îşi dovedeşte 
cunoştinţele un tânăr muncitor. 
 

Alt fel de efecte au experimentat cei concediaţi ori cei care, din diverse 
motive, au ales deliberat să părăsească fabrica în căutarea unui alt loc de muncă, 
sau chiar să accepte complet pierderea locului de muncă.19 Din nou, există câteva 
aspecte (cazuri) aici, care pot fi sistematizate după cum urmează: 

(a) Cei care încă mai aveau familia sau rude în regiunile rurale de unde 
veniseră în perioada industrializării, şi s-au hotărât să se întoarcă la ţară 
pentru a munci ca agricultori. 

(b) Cei care au fost nevoiţi să-şi găsească un loc de muncă în posturi inferioare 
(ca salariu şi ca pregătire profesională) în oraş. 

(c) Cei care au reuşit, legal sau ilegal, să plece şi să muncească în străinătate. 
(d) Cei care, primind înapoi proprietăţi şi pământuri, sau reuşind să-şi creeze 

prin alte mijloace un capital au hotărât să-şi deschidă propriile afaceri (de 
obicei în comerţ). 

 
Toate aceste aspecte trebuie să le înţelegem în contextul mai larg al 

„tranziţiei” cu valorile, incertitudinile, tentaţiile sale, şi în contextul practicării 
efective a acestor „opţiuni”, cu condiţiile, posibilităţile, preferinţele, renunţările şi 
reconsiderările sale. În cele din urmă, acest tablou, ne indică faptul că trebuie să 
combinăm imaginea restructurării fabricii cu cea a unei populaţii care îşi 
restructurează propria viaţă şi structura comunităţii. Privind aspecte precum 
numărul celor prinşi în aceste transformări şi soluţiile pe care le-au găsit avem 
informaţii precum cele spuse de un fost primar al comunei (şi fost lider sindical al 
fabricii): 

                                                 
19 Decizia de a alege să părăseşti benevol fabrica înainte de a fi concediat este o practică interesantă, 
şi destul de răspândită. Explicaţiile merg de la găsirea unei alternative până la mândrie şi dorinţa 
evitării şocului concedierii. Vezi şi Baxandall, 2001. 
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Ce s-a întâmplat acum după revoluţie... oamenii s-au întors în satele lor. 

Populaţia Luduşului era de vreo 20.000 de locuitori, dintre ăştia au rămas vreo 
16.000–17.000. Şi dintre ăştia [rămaşi] 2.000 lucrează în străinătate. 
 

Iar, o femeie disponibilizată de la secţia de napolitane, ne răspunde 
întrebărilor noastre astfel: 
 

- Şi toţi care au lucrat acolo au fost daţi afară când a fost închisă secţia? 
- Da.  
- Majoritatea au fost femei? 
- Da, majoritatea femei, da, puţini bărbaţi au fost. 
- Şi ce-au făcut femeile când au fost disponibilizate? 
- Păi au ieşit în şomaj, ca nu era ordonanţă [prin care să se acorde o 

recompensă de mai multe salarii], nu era nimic, şomajul... fiecare s-a împrăştiat, 
care pe unde, ce şi-a putut găsi. 

- Au fost care şi-au mai găsit? 
- Păi da, da. 
- Cam câte femei lucrau [la napolitane]? 
- Au fost multe... în jur de 100. 
- Dvs. după ce aţi fost disponibilizată aţi mai lucrat şi în altă parte? 
- Nu, n-am mai lucrat. 
- Dar dintre femeile care au fost disponibilizate ştiţi aşa cazuri care şi-au 

găsit de lucru. 
- Da, una, două, care au fost mai tinere, că erau şi fete, deci necăsătorite, 

fără familie care lucrau acolo... şi care şi-au găsit ca femei de serviciu, pe la 
spitale din câte ştiu eu, şi-au găsit şi la fabrica de pâine... 
 

Iar soţul său, fost electrician, de asemenea disponibilizat al fabricii: 
 

- Dvs. aţi mai lucrat, aţi mai făcut ceva, aţi mai reparat ceva? 
- Nu. 
- Ce ştiţi că au mai făcut electricienii disponibilizaţi? 
- Câţiva au plecat în străinătate... dar au plecat înainte, până n-au fost..., 

sunt care au plecat. 
- Care n-au aşteptat disponibilizarea? 
- Da... au plecat în Spania... în Suedia. 
- Şi s-au mai întors pe aici? 
- Nu... Nu mai ştim. 

 
Viitorul fabricii este nesigur, legat de incertitudinile socio-politice mai 

generale şi, în ceea ce priveşte fabrica, legat de fluctuaţiile industriei zahărului, 
capriciile investitorilor şi de utilitatea unor muncitori după restructurare. Un bărbat, 
în jurul vârstei de 40 de ani, încă angajat ca sudor prezintă câteva aspecte ale 
ultimei privatizări: 
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Păi unii dintre oameni s-au mai pus la rând că au venit ăştia, francezii, au 
venit şi au modernizat, au adus multe lucruri noi şi au făcut automatizare în fabrică, 
şi chiar acum de curând a fost unul dintre baieţii ăştia automatişti, a fost în Franţa 
vreo două săptămâni la ceva specializare..., dar restul oamenilor, din mers aşa, s-au 
pus la rând cu tehnologia şi... dar, toată treaba, sunt îngrijoraţi ăştia străinii, 
francezii, că nu merge treaba... guvernul şi statul şi ţara asta nu merge ca lumea, şi 
ei tot au vrut să semene cam 8–10 mii de hectare [de sfeclă de zahăr] şi acuma sunt 
[doar] vreo 3 mii şi ceva, deci nu-s chiar mulţumiţi pe linia asta şi preţul zahărului 
care în plan internaţional e scăzut, scade mereu şi nu, nu merge treaba... orice 
investitor vrea să câştige... dacă nu câştigă mai bine stă şi se culcă, doarme... 
 

Pe de altă parte, persistă încă, la nivelul fabricii, îngrijorarea privind 
incapacitatea de a face faţă competiţiei după integrarea în Uniunea Europeană. 
Într-un „Plan de Măsuri” din 2004 trimis Patronatului Zahărului din România 
managementul fabricii, după o listă de propuneri care să îmbunătăţească industria 
zahărului, precum cele care vizează negocierea cotei de zahăr sau protecţia pieţei 
zahărului, este preocupat de posibile consecinţe precum: 
 

- Dispariţia până în 2007 a culturii sfeclei de zahăr în zone climaterice 
mai puţin prielnice cultivării sale. 

- Neatingerea cotelor de producţie de sfeclă de zahăr şi a criteriilor de 
performanţă cerute de negocierile cu Uniunea Europeană. 

- Pierdera în 2009 a cotelor negociate. 
- Închiderea fabricilor procesatorilor. 

 

Însă adevărata problemă nu sunt aceste îngrijorări privind nişte cote 
abstracte, şi nici măcar preocupările privind pierderea unor locuri de muncă, cu 
care oamenii deja s-au obişnuit, cât pierderea unui prestigiu al zăhărarului. 

11. Restructurarea ca re-structurare 

Este interesant de invocat în acest punct teoria structurării a lui Anthony Giddens 
(Giddens, 1995), în care acest autor sugerează faptul că agentul uman şi structura 
socială sunt interrelaţionate, într-un mod în care structura constituie baza acţiunilor 
individuale şi acţiunile individuale reproduc structura. Într-un anumit sens, însă, 
acţiunile umane modifică structura de la care se revendică – ele nu doar reproduc 
structuri ci şi produc noi structuri. Această teorie sugerează că structurile sociale 
(precum relaţiile dintr-o fabrică sau comunitate muncitorească) există în forma 
acţiunilor şi modalităţilor, relaţionate cu elemente structurale (precum ierarhii, 
prestigiu). Dar conţinutul acestor elemente există (sau există şi) pentru că este 
schimbător, când oamenii încep să îl ignore, să îl înlocuiască sau să îl reproducă în 
mod diferit. Pentru a rămâne la ilustrările de mai sus, acest actor reflexiv poate 
ajunge să înţeleagă şi construiască diferit ierarhiile şi să înţeleagă şi să plaseze în 
alte contexte (şi structuri) prestigiul. Interacţiunile, ca rezultat al acestui proces 
reflexiv, influenţează apoi şi alte conţinuturi şi structuri.  
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 Zăhărarii apreciază procesul inovaţiei în termenii acestei structurări, 
identificând aceste momente cu o re-structurare. Chiar daca anumite privilegii se 
pierd ele nu sunt deplânse prin pierderea vechii structuri („comuniste”) ci replasate 
în noile structuri (ale „tranziţiei”, ale „privatizării”, ale „Uniunii Europene”). După 
cum Tim Edwards observa, tranziţia sau restructurarea reprezintă mobilizarea 
acelor „proprietăţi structurale” exemplificate de inovaţia care o însoţesc (Edwards, 
1999). Totuşi, succesul unor asemenea încercări nu este niciodată sigur. Şi această 
incertitudine este transferată asupra unora dintre cele mai intime aspecte ale 
identităţii individuale, precum, în acest caz, prestigiul. Drept consecinţă, actorul 
acestor procese experimentează o restructurare ca re-structurare a identităţii sale.  
 Putem să înţelegem astfel mai bine îngrijorările oamenilor privind aceste 
schimbări, văzute ca ameninţări la adresa unei comunităţi descrise în termeni 
simbolici în jurul unei identităţi a zăhărarului. Totuşi, intenţia noastră a fost de a 
înţelege modul în care, considerând această dimensiune subiectivă şi intimă, putem 
să obiectivăm ceea ce se numeşte restructurare. Pentru simplificarea prezentării, 
aceste transformări au fost analizate ca desfăşurate de-o parte şi alta a unei scheme 
temporale: comunism/tranziţie. 
 Propun în acest sens, o schemă concluzivă sub forma unei diagrame analitice 
care prezintă o comparaţie contrastivă între fabrica „în comunism” şi „în tranziţie”. 
 
Tabel. Schemă contrastivă: fabrica de zahăr în comunism / în tranziţie. 
 
 comunism tranziţie 
fabrica de zahăr 
 
 
 
 
 
 
 
 
restructurare şi 
re-structurare 

fabrica ca simbol „Luduşul a fost construit 
pe fabrică” 

„dacă ar fi să se întâmple 
ceva, ar fi un dezastru”20 

ideologie „eram ca o familie” „trebuie să fim 
competitivi” 

politică politică de stat politici ale fabricii, politici 
europene 

economie planificată bazată pe restructurare 
construcţie şi 
restructurare 

ideologizarea muncii şi a 
vieţii muncitorilor 

re-capitalizarea muncii şi 
a individului 

procesul 
re-structurării 

schimbarea relaţiilor 

experienţe, 
strategii şi 
discursuri 
 
 
 
 
 
 
 
 

activităţi ale 
„timpului liber” 

ieşiri la iarbă verde, 
serbări, concedii comune  

şomaj, întâlniri în centrul 
oraşului (terase, baruri) 

activităţi 
„plănuite” 

vizite de lucru respecializări, greve 

acţiuni specifice 
centrate pe 
economie 

furtul de zahăr, 
schimbarea zahărului în 
„economia secundară”, 
fabricarea alcoolului 
acasă, competiţie între 
fabrici 

acceptarea pierderii 
locului de muncă, noi 
locuri de muncă, munca 
în străinătate, 
reîntoarcerea la ţară, 
afaceri proprii 

                                                 
20 Această afirmaţie este reprodusă în continuare (v. infra). 
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comunitatea 
zahărului 

acţiuni specifice  
centrate pe cultură 
şi politică 

activităţile de la clubul 
muncitorilor, brigăzile 
artistice, competiţiile 
între brigăzi 

nouă cultură a muncii, 
îngrijorare şi interes 
arătat pentru viitorul 
fabricii şi al zahărului  

zahărul ca simbol prestigiu 
 

12. Concluzii: o etnografie critică asupra experienţelor, strategiilor şi 
discursurilor 

Într-o prezentare (scrisă de mână, la indigo) a Fabricii de Zahăr, pe care am primit-o 
de la o secretară, scria: 
 

Câteva consideraţii de ordin general [le] considerăm binevenite şi ne pot 
da o imagine mai clară a întreprinderii: 

- fabrica dispune de un atelier mecanic foarte bine dotat, care pe lângă 
sectoarele de prelucrări mecanice prin aşchiere, are în dotare: tâmplărie-
modelărie, turnătorie de neferoase şi forjă, tinichigerie, atelier de reparat şi 
rebobinat motoare electrice etc. 

- fabrica îşi realizează toate reparaţiile de orice natură cu forţe proprii 
- întreprinderea îşi realizează majoritatea utilajelor de înlocuire sau piese 

de schimb, aproape întreaga gamă de pompe, toate ventilele şi transportatoarele 
cu greble, bandă sau elicoidale, alte tipuri de utilaje specifice 

- pe seama acestora, fabrica Luduş a obţinut şi obţine cele mai mici 
costuri cu reparaţiile, iar pe seama randamentelor superioare şi a consumurilor 
specifice reduse, obţine cel mai mic preţ de cost al zahărului 

- fabrica Luduş nu are probleme cu calitatea zahărului 
- din 1971, întreprinderea a fost printre primele fabrici care au rafinat 

zahăr brut 
- din 1976, Luduşul, bazat pe aceste rezultate a fost întreprindere etalon 

pe ţară, şcolarizând personal şi participând la punerea în funcţiune a o serie de 
fabrici noi 

- în dotarea sa, fabrica mai dispune de un cămin de 100 locuri, o cantină 
modernă, susţine o gospodărie anexă şi 3 ha de sere, precum şi un club.  
 
Acest raport, aflat încă în circulaţie în 2004, ne oferă o imagine de detaliu despre 
structura fabricii şi cum ea apărea drept simbol pentru comunitatea zahărului şi 
oraşul Luduş şi relaţiile din cadrul său, precum şi o înţelegere a procesului şi 
implicaţiilor restructurării. Când toate acele ateliere (despre care se credea că sunt 
„foarte bine dotate”) au trebuit retehnologizate; când funcţionarea autonomă a 
fabricii (întrucât gândită ca „perfectă”) a necesitat „intervenţie străină”; când s-a 
pus problema randamentului fabricii în legătură cu eficienţa angajaţilor; în fine, 
când clubul s-a transformat într-un bar oarecare... putem înţelege îngrijorarea 
zăhărarilor. Pentru că această schimbare a structurilor şi relaţiilor aducea în joc 
prestigiul lor, construit de-a lungul perioadei comuniste. În acelaşi timp, discursurile 
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actuale ale zăhărarilor sau foştilor zăhărari21 se construiesc în jurul vechilor 
elemente de prestigiu pe care participarea la comunitatea zahărului îl conferea.  

Putem comenta faptul că disponibilizările au produs distrugerea unor 
colective de muncă (care se simţeau bine împreună şi au regretat profund acea 
ruptură), dar nu au putut şterge amintirea participării la viaţa zăhărarilor. Pe 
schema pe care am trasat-o mai sus, bazată pe descrieri anterioare, „prestigiul” 
apare ca singurul element nerestructurat, deşi corespunde unui proces al 
„schimbării relaţiilor”. Poziţia sa forte trebuie să o înţelegem atât prin 
semnificativa construcţie simbolică promovată în perioada comunistă în jurul 
fabricii şi a zahărului, cât şi prin confirmarea „victoriei” zăhărarilor în competiţia 
cu alte întreprinderi sau feude. În această „logică a tradiţiei” oamenii s-au aşteptat/ 
se aşteaptă ca zăhărarii să fie şi învingătorii tranziţiei. Liderul sindical de azi 
exprimă foarte bine aceste aspecte referindu-se la rivalii de la fabrica de anvelope: 

 

Dacă cineva mi-ar oferi mie la Anvelope, dincolo de gard, cu 10.000 [de 
lei] mai mult, profit net, nu m-aş duce, pentru că... e ca o a doua familie şi un 
colectiv de muncă minunat... Aşa că zic că această fabrică e pentru noi ca un 
simbol, şi dacă ar fi să se întâmple ceva [rău] ar fi un dezastru, aşa că, în cele din 
urmă, nu banii contează, ci tradiţia...  
 

Nu am fi putut reconstitui semnificaţia acestei dimensiuni subiective fără a 
purta discuţii cu cei implicaţi şi fără a fi atenţi la intenţiile lor de a vorbi despre 
trecut. Multe clişee şi teme discursive, specifice anilor de dinainte de 1990, reapar 
în aceste discursuri (precum în acel raport primit de la secretară), îndeosebi cele 
care privesc auto-imaginile comunităţii zăhărarilor. Şi acesta este una dintre 
explicaţiile pentru care, în ciuda faptului că liderul sindical vorbeşte despre 
muncitori în termeni depreciativi, de fapt, împarte cu aceştia aceleaşi valori 
simbolice şi aceeaşi incertitudine privind viitorul lor. Din acelaşi motiv, descrierea 
acestor lucruri, adică etnografia de faţă, apare ca o etnografie critică, atentă la 
pluralitatea discursurilor care vorbesc din interiorul comunităţii descrise sau despre 
această comunitate şi critică faţă de preconcepţiile privind viaţa acestora în trecut şi 
prezent, opiniile şi relaţiile lor în interiorul şi în afara fabricii, în fine, privind 
modalităţile prin care „membrii comunităţii” reproduc imagini glorioase ale fabricii 
şi în acelaşi timp reconfigurează noi imagini ale unei structuri aflate oricum în 
restructurare. 
 Astfel, „zahărul” apare ca un obiect al comunicării şi imaginaţiei dincolo 
de distincţiile schematice noi/ei şi comunism/tranziţie. El apare în centrul 
experienţelor şi discursurilor zăhărarilor şi al interacţiunii etnografice precum cea 
din care aflăm aceste lucruri despre viaţa lor. Astfel, ceea ce poate fi considerat 
drept caracteristica majoră a acestor oameni nu este conferit de perioadele critice 
„comunism” sau „tranziţie”, şi nici de relaţiile tensionate dintre ei şi faţă de cei din 

                                                 
21 Dar şi al altor luduşeni, care continuă să vadă în fabrica de zahăr simbolul unui oraş care după 1990 
a decăzut din postura de „etalon pe ţară” şi nu mai poate fi „recuperat” din poziţia sa marginală de 
acum fără vechea referinţă.  
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exteriorul comunităţii lor ci de identitatea lor de zăhărari, constant exprimată prin 
referinţele pe care le fac la ei înşişi şi ca reîntărire a prestigiului. Efectele 
restructurării unei fabrici apar astfel la nivelul restructurării comunităţii şi 
identităţilor şi al identificărilor cu prestigiul conferit de acea fabrică. 
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KÖNCZEI Csilla 

A saját társadalom reprezentációjának konstruktivista 
megközelítése 

Az elmúlt évtizedekben elterjedt reprezentációs elméleteket a konstruktivista 
megközelítés jellemzi.1 Az egyik főtrend ezen belül a Saussure-i alapokra épülő 
szemiotika, a második pedig a Michel Foucault nevével fémjelzett diskurzus-elmélet. 
A reprezentáció, mint az említett elméletek alapfogalma, magát a jelképződés 
folyamatát jelöli: a jelek olyan módon ‘reprezentálják’ fogalmainkat, eszméinket, 
érzeteinket, hogy mások is hozzánk hasonló módon értelmezhessék azokat.2 A 
reprezentációs rendszerek két szinten működnek: egyik a mentális reprezentációk 
szintje, a másik pedig a valamilyen materiális testet öltő jelrendszerek szintje. A 
mentális reprezentációk fogalmak, képzetek, érzések formájában képezik le a 
tudatban és a tudaton kívüli valóságban létező tartalmakat.3 A jelrendszerek ezeket a 
mentális tartalmakat reprezentálják, helyettesítik be, teszik közölhetővé mások 
számára. A közösségi térben való létezést éppen az teszi lehetővé, hogy az egyének – 
legalábbis részlegesen – a reprezentáció segítségével meg tudják egymással osztani 
gondolataikat, érzéseiket. A reprezentáció tehát a kultúra folyamatosságának és 
újratermelésének egyik legfontosabb összetevője. 

Reprezentáció és kommunikáció 

A jelentések a konstruktivista megközelítés szerint tehát nem léteznek 
önmagukban, csakis a használatukon keresztül, alkalmazóinak reprezentációs 

                                                 
1 Stuart HALL megkülönbözteti a tükrözéses, az intencionális és a konstruktivista reprezentációs 
elméleteket. A tükrözéselmélet a mimézis elvére alapul, a jel és a jelentett között hasonlóságot tételez 
fel. Az intencionális elmélet a jelentésképzés egyéni, egyedi oldalát hangsúlyozza. A konstruktivista 
megközelítés a jelrendszerek nyilvános, társadalmi oldalát tartja a legfontosabbnak, a jelentéseket 
nem tényszerűnek fogja fel, mint a tükrözéselmélet, se nem individuális jellegűnek, mint az 
intencionális elmélet, hanem a társadalom által konstruáltnak. (HALL Stuart 1997. 15) 
2 „A jelek fogalmakat, gondolatokat, érzéseket helyettesítenek, ’reprezentálnak’ oly módon, hogy mások 
nagyjából hozzánk hasonló módon tudják azok jelentéseit ’kiolvasni’, dekódolni, illetve értelmezni.” 
(HALL Stuart 1997. 5, saját fordítás) 
3 „Ebben az értelemben a gondolkodás és érzékelés folyamatai maguk is ’reprezentációs rendszerek’, 
amelyek által a mentális életünkben helyet kapó fogalmak, képek és érzések olyan dolgokat 
’helyettesítenek’, azaz reprezentálnak, amelyek a ’ott kint a külső világban’ jelen vannak, illetve 
lehetnek.” (HALL Stuart 1997. 4, saját fordítás.) 
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gyakorlata által jönnek létre. A társadalmi dimenzió lényegi tartozéka mind a 
mentális reprezentációknak, mind a külsődlegesen érzékelhető jelrendszereknek. A 
különböző médiumok (verbális nyelv, vizuális kommunikáció, zene, tömegmédia, 
stb.) segítségével folytonosan termeljük, befogadjuk és kicseréljük egymás közt a 
jelentéseket személyközi és társadalmi interakcióink során. A jelentés ilyen 
értelemben az állandó párbeszéd formáját ölti, amely sohasem érheti el a tökéletes 
megértés szintjét, ezért állandó változásban van.4 Stuart Hall értelmezésében a 
jelentéstermelés több, egymástól különböző folyamat és gyakorlat eredménye, 
amelyek körkörösen kapcsolódnak egymásba, és működtetik a kultúrát (ezt ő 
kulturális körfolyamatnak, angolul „cultural circuit”-nek nevezi). A társadalmi 
interakciók eredményeként létrejött jelentések magát a társadalmat is strukturálják, 
mivel általuk teremtődnek meg a csoportidentitások, és jelenítődnek meg a 
csoportok közötti különbségek.5 

Társadalom és reprezentáció 

Saussure és a strukturalisták elsősorban magukra a jelrendszerekre koncentráltak, a 
jelrendszereket megteremtő és használó szociális összetevő az általuk alkalmazott 
gondolati keretben a háttérbe szorult. A későbbiekben újra fontossá vált a 
diskurzusteremtő, „beszélő alany”, aki a jelentéseket megteremti. Ez az újabb 
elméleti kérdésfelvetés szoros összefüggésben állt azzal a felismeréssel, hogy a 
társadalmi jelentések nem egyenlő mértékben oszlanak el az egész társadalomban, 
hanem összefüggésben állnak a beszélők társadalmi pozíciójával, hatalmi 
helyzetével. A reprezentáció diskurzív elmélete felismeri az emberi tényező 
fontosságát a jelentések alakításában, visszaállítja az alany szerepét, igaz nem mint 
egy önállóan alkotó személyiségét, hanem inkább mint egy társadalmilag 
pozicionált faktort. A körkörösség elve szerint a maga során a reprezentáció az, 
ami megtestesíti a társadalmilag elismert tudást úgy, hogy nyitott rendszerként 
összefüggésben áll a társadalomban végbemenő folyamatokkal és a társadalomban 
eloszlatott hatalom birtoklásával. 

 

Mivel a tudás elismertsége összefüggésben áll a tudás birtokosának 
társadalmi elismertségével, a társadalmi hierarchián belül a különböző mozgó 
pontokban elhelyezkedő egyének, csoportok „hangjai” különböző erőfokkal 
hallhatóak. Nem mindenkinek áll egyformán hatalmában mások reprezentációját 
megalkotni, bizonyos embereknek több lehetőségük van arra, mint másoknak, hogy 
a hangjukat hallassák, és mások arculatát megrajzolják. (Stuart Hall példájával 
élve: mivel a 19. században például egyoldalúan férfi orvosok dolgozták ki az 
„őrült nők” kórrajzát, belevetítve a férfiak és nők közötti státuskülönbségből 

                                                 
4 „A jelentés dialógus – mindig csak részben érthető, mindig egyenlőtlen csere formáját ölti.” (HALL 
Stuart 1997. 4) 
5 „Másképpen fogalmazva a jelentés kapcsolatban áll a ’kulturális kör’ minden mozzanatával, 
gyakorlatával – az identitásépítéssel, a különbözőségek megjelölésével, a termeléssel és 
fogyasztással, valamint a társadalmi viselkedés szabályozásával.” (HALL Stuart 1997. 4) 
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fakadó előnytelen jellemzőket, bizonyos betegségeket a női természettel hoztak 
összefüggésbe.6) A reprezentáció szétválaszthatatlanul összefügg tehát a 
társadalmilag elismert tudás és a hatalom kategóriáival. Ezek szerint az előnyösebb 
társadalmi pozícióval  rendelkező személyeknek nagyobb lehetőségük van a 
társadalmi értelemben vett világot átalakítani, vagy éppen megőrizni azt egy adott 
állapotában, mint hátrányosabb helyzetben levő társaiknak. 

Társadalomépítés és reprezentáció 

Bruce LINCOLN (1989) szerint az eliteknek kétféle eszközük van arra, hogy a 
társadalom egészét befolyásolják: az egyik a fizikai erőszak (amit a komplex 
társadalmakban az erőszakszervezetek gyakorolhatnak), a másik pedig a 
diskurzusok által kifejtett tudatformáló erő. Az első rövid távon hatékony lehet 
ugyan, de hosszú távon nem tartható fenn, mivel mindenki rendelkezik a fizikai erő 
bizonyos fokával, mindenki birtokolja valamilyen fokig a saját testét (Lincoln 
szerint a nem-domináns csoportok ilyen értelemben mindig rendelkeznek a 
szecesszió, a lázadás, illetve a forradalom eszközeivel). A fizikai repressziónál 
sokkal erőteljesebben működtethető a diskurzusban rejlő hatalom, mivel ez belülről 
formálja át az emberek tudatát, akik ennek következtében saját meggyőződésük 
által fognak csatlakozni egyik vagy másik ideológiához. A diskurzus (a 
beszédmód) alapvető formái Lincoln szerint a mítosz, és a rítus mellett a 
taxonómia (osztályozási rendszer). 

Az osztályozási rendszerek 

Az osztályozási rendszerek látszólag arra valók, hogy az érzékelhető világot 
rendszerekbe foglaljuk a megismerés kedvéért. Ezeknek a rendszereknek az 
alkalmazói azonban a külvilággal együtt önmagukat, azaz a társadalmat is 
osztályozzák. Az osztályozó személy nem maradhat kívül az általa alkalmazott 
osztályozási rendszeren, maga is annak részét képezi (a rabjává válik), mivel a 
megismerő én/szubjektum szétválaszthatatlanul összekeveredik a megismerés 
tárgyával/objektumával. (LINCOLN 1989. 8) 

 
Hogyan működik a diskurzív hatalom? A diskurzus meggyőző ereje abban 

rejlik, hogy megalkotja az elgondolhatóság és a megjeleníthetőség határait, fogalmi 
keretét. A diskurzus állítások együttese egy adott témában. Csakhogy a téma nem 
létezik önmagában – a diskurzus előtt, vagy azon kívül –, hiszen éppen őáltala 
teremtődik meg. A diskurzus tematizál, ő alkotja meg saját témáit, és mivel 
naturalizálja őket, és úgy kezeli, mintha eleve adottak lennének, és ez a magától 
értődés érvényével hat. Mivel a társadalmi diskurzusok legfontosabb témái a 

                                                 
6 Bár már ebben a korszakban kimutatták, hogy a hisztéria szimptómái egyaránt előfordulnak nőknél 
és `férfiaknál, a betegséget hosszú időn keresztül a női nemmel azonosították. (HALL Stuart 1997. 
52−54.) 
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különböző identitáskategóriák, a tematizálás egyben a társadalom felosztását, 
strukturálását is jelenti (ami a maga során megint természettől adódónak fog tűnni, 
hiszen a diskurzusok nem fedik fel saját konstruált voltukat). 

 
A társadalmi identitások tartalmai, jelentései tehát nem önmagukban 

léteznek, hanem a reprezentációkon keresztül teremtődnek meg. Mivel pedig 
azoknak, akik erősebb társadalmi pozícióval rendelkeznek, nagyobb mértékben áll 
módjukban más személyekről, társadalmi kategóriákról alkotott reprezentációikat 
elterjeszteni és elfogadtatni, a domináns, közismert képek és kategorizálások éppen 
tőlük fognak származni. A domináns képek és osztályozási rendszerek így 
magukban hordozzák a nagyobb hatalommal rendelkezők szempontjait és érdekeit. 

A különbözőség és a másság, mint az osztályozás alapkritériuma 

A személyekről, emberi csoportokról úgy alkotunk képet, hogy könnyen 
megfogható, egyszerűsített, mennyiségileg redukált és kiválasztott vonásokból 
építjük fel az osztálykategóriákat, ami vonatkozhat a csoporttagságra, a társadalmi 
szerepre, vagy a személyiségtípusokra. (A társadalomra vetített osztályozási 
rendszerekből születnek aztán a társadalmi osztály, a nem, generáció, nemzetiség, 
rassz, nyelvi család stb. kulturális kategóriái.) Stuart Hall különböző teoretikus 
magyarázatokat keres arra nézve, hogy mi az oka „a másság iránti szinte beteges 
vonzódásnak”, ami az osztályozási rendszereket vezérli. A nyelvészet, az 
antropológia, illetve a pszichoanalitika területein belül egyaránt kialakultak olyan 
elméletek, amelyek ezt a jelenséget próbálják értelmezni. 

 
A Saussure által megalkotott klasszikus nyelvészeti alapvetés szerint a 

különbség a jelentésalkotás alapvető feltétele, a jelentések csak az oppozíciók 
révén nyernek értelmet. Az alapvető nyelvi jelentések ezért kontrasztív jelentések, 
bináris oppozíciók szerint rendezkednek el. A bináris oppozíciók azonban – bár a 
jelrendszerek erre épülnek – túl általánosak, redukcionisták, túlegyszerűsítők, nem 
tudják a valóság, és ezen belül a társadalmi életben fellelhető változatosságot 
követni. Derrida megjegyzi, hogy a társadalomra alkalmazott bináris oppozíciók 
ráadásul sohasem semlegesek – az egyik pólus mindig dominálja a másikat, 
erőfölényben van, a másik pólus fölé helyezkedik, voltaképpen magában foglalja a 
másikat. Ebben az értelmezésben a társadalmat alakító alappárokat így kellene 
helyesen írnunk: fehér / fekete, férfi / nő, felső osztály / alsó osztály stb. (HALL 
Stuart 1997. 235.) 

 
A különbség, bár teljesen másképpen, Mikhail Bahtyin elméletének is 

központi fogalma: a jelentés szerinte a párbeszéd eredménye, csakis a másikkal 
való dialógusban tud megszületni. „A szavakat mindig mások szájából vesszük”, 
mondja Bahtyin. Minden, amit mondunk és értünk, módosulni fog a másik 
személlyel való interakcióban. A jelentések a párbeszédet folytató felek közötti 
értelmezési különbségekből születnek. Ezért a jelentés fogalma nem létezik a 
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‘másik’ nélkül.7 Ehhez a felismeréshez tartozik az a következtetés, hogy mivel a 
jelentések sohasem állandóak, és a létrehozásukhoz nem elég egy szubjektum, az 
egyes csoportok sem tudják önmagukban megalkotni identitásukat, törvényszerűen 
szükségük van a külsődleges csoportokra ahhoz, hogy segítségükkel (a velük való 
alku folyamatában) ki tudják alakítani önképüket. 

 
A kulturális antropológia elméletei közül a szimbolikus osztályozási 

rendszerekkel dolgozó elméletek alapvető fogalma a bináris oppozíció. Ezek az 
elméletek úgy érvelnek, hogy a kultúra egy szimbolikusan megalkotott rendszer, és 
az egyes dolgok/tények azáltal kapják meg jelentésüket, hogy elhelyezzük őket 
ebben a rendszerben (lásd Émile DURKHEIM munkáit az osztályozási 
rendszerekről).8 Ahhoz, hogy a dolgokat világosan el tudjuk egymástól határolni, a 
különbözőségeket bináris oppozíciók formájában kell megjelenítenünk. Ha az 
elhatárolás nem tökéletes, fennáll a veszélye annak, hogy egyes dolgokat 
helytelenül fogunk besorolni, ez pedig veszélyérzetet, negatív érzelmeket kelthet. 
Ugyanez történik, amikor egyes dolgok egyetlen egy létező kategóriába sem 
sorolhatóak be világosan. Ilyenkor felborul a szimbolikus rend, mondja Mary 
Douglas. Mary Douglas a Tisztaság és Veszély című munkájában a ’tisztátalanság’ 
fogalmát úgy értelmezi, mint ami a rendszer velejárója. A tisztátalanság sohasem 
jelenik meg önmagában, elszigetelten, mindig az osztályozási rendszer terméke, 
ami azáltal keletkezik, hogy a nem rendszerbe illő részleteket ki akarjuk zárni. A 
tisztaság és a tisztátalanság szimbolikus ellentéte egyszerre élteti és veszélyezteti a 
rendszert. Ki akarja zárni, de szüksége van rá, hogy a kizárással megtarthassa saját 
tisztaságát. Mary Douglas leírása szerint a kulturális közösség a saját körén kívül 
rekesztett helyek iránt például úgy tud negatív érzéseket gerjeszteni, hogy azokat 
tisztátalannak, veszélyesnek állítja be. A tisztátalan szimbolikus kizárásával, 
területen kívülre helyezésével saját kultúrájának tisztaságát állítja vissza. 
(DOUGLAS 1966. 35.) 

 
„A kulturális rendet az zavarja meg, amikor a dolgok téves 

kategóriarendszerbe kerülnek, illetve amikor olyan dolgokkal találkozunk, amelyek 
nem sorolhatók be egyetlen egy kategóriába sem – pl. mint a higany, amely 
egyszerre fém, de ugyanakkor folyadék, vagy mint a kevert rassz alapú mulattok 
társadalmi csoportja, akik se nem fehérek, se nem feketék, hanem egy bizonytalan, 
veszélyes hibrid köztes zónában helyezkednek el, mintegy állandó bizonytalan 
lebegésben. A stabil kultúrák megkövetelik, hogy a dolgok a nekik kijelölt 
helyeiken maradjanak. Ezért szimbolikus határok védik az egyes kategóriák 
tisztaságát, és ezáltal a kultúrákhoz ragasztható egyedi jelentéstartalmakat, 

                                                 
7 „Minden, amit állítunk és gondolunk, egy másik személlyel való interakció és összjáték során 
módosul. A jelentés a mindenkori dialógusok résztvevőinek különbségeiből születik. A ’Másik’ 
röviden mondva, alapvetően hozzátartozik a jelentés fogalmához.” (HALL Stuart 1997. 235−236. 
Saját fordítás.) 
8 Émile DURKHEIM az auszráliai bennszülött törzsek duális osztályozási rendszereit, a törzsek két 
frátriára való osztását tartja a legelemibb osztályozási rendszernek. (DURKHEIM 1974. 262.) 
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identitásokat. Ami a kultúrát kimozdítja biztonsági helyzetéből, az az íratlan 
szabályok felborítása. (...) Sok kultúra bezáródása az idegenekkel, betolakodókkal 
és ’másokkal’ szemben ebből a purifikációs kényszerből fakad” - idézi Julia 
Kristeva-t Stuart HALL (1997. 236) A különbségtevés odavezet bennünket, hogy 
mindent, amit tisztátalannak, abnormálisnak nevezünk meg, kizárjuk, száműzzük, 
megbélyegezzük. A szimbolikus antropologia szerint a ’másság’ kizárása pedig, 
bár a társadalom perifériájára koncentrál, paradox módon, a társadalom 
figyelmének középpontjában áll, mivel a veszélyes, a tilos, a tabu egyszerre taszít 
és vonz. 

 
A másság ambivalenciája a pszichoanalízis elméletének is alapköve. A 

pszichoanalízis szerint a szubjektum egyedfejlődéséhez nélkülözhetetlen a ’másik’, 
olyannyira, hogy beépül saját személyiségünkbe. Már a motorikus elégtelenség, a 
„tükörstádiumban” levő csecsemő a rajta kívül álló ’másikkal’ azonosítja magát, 
annak a képének a szuggesztiója alatt alakítja ki saját testének az egységérzetét. E 
szerint az elmélet szerint a ’másikra’ való utaltságunk egész életünkön végig kísér, 
a jelentések kialakításában, a vágyalkotásban és énünk elismertetésében. 
Ugyanakkor folytonosan próbálunk elszakadni ettől a másiktól, mivel a túlzott 
azonosulás a saját énünk feloldását, azaz megszűnését jelentené. A különbség így 
egyszerre pozitív és negatív előjelű számunkra, mivel egyszerre 
önmeghatározásunk része, de ugyanakkor fenyegető erejű. (LACAN 1977.) 

Reprezentáció és társadalmi egyenlőtlenség, kizárási technikák 

Az osztályozás, tipizálás tehát a társadalom strukturálásának elkerülhetetlen 
velejárója, de egyben a társadalmi egyenlőtlenségek megteremtésének eszköze is. 
Amennyiben a dominancián levő csoportok fent kívánják tartani a létező 
egyenlőtlenségekből származó pozíciójukat, illetve hegemóniára törekednek, olyan 
taxonómiákat propagálnak, amelyek a társadalom földrajzi vagy réteg-
megosztottságát erősítik. A sztereotipizálás technikája az egyik legalkalmasabb 
eszköz az asszimetrikus viszonyok, a marginalitás konzerválására. A sztereotípia a 
reprezentációnak az a fajtája, ami úgy rajzolja meg a ’másik’ képét, hogy annak 
típusos változatát továbbegyszerűsíti, néhány jellemzőre redukálja, amelyeket 
alapvetőnek, és lényeginek állít be (esszencializál), valamint a természet által 
adottnak fest le (naturalizál). (HALL Stuart 1997. 257.) A társadalmi csoportok 
sztereotipizálása egyben a szimbolikus kizárás eszköze, mivel eltúlozza, és 
kizárólagossá teszi a „másságot”, a „különösséget”, azaz a csoportok közötti 
különbözőségeket, amivel meggátolja azok integrálódását, egymáshoz való 
közeledését. 

 
A diskurzív gyakorlat ismétlődéses, ezért az általuk propagált sztereotip 

reprezentációk időben rögzítik (fixálják) a másságot, a különbséget. Az ilyen 
állandósult sztereotípia a megbélyegzés (stigmatizálás) erejével hat, mert 
állandósítja azokat az osztályozási rendszereket, amelyeken belül a 
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marginalizáltság helyzetét igen nehéz felfüggeszteni, megváltoztatni. Annál is 
inkább így van ez, mivel a „másik”-ról szóló beszédmód a visszájára fordítva 
tulajdonképpen arról szól, aki a képet megrajzolja. Azokat a sztereotíp 
diskurzusokat például, amelyeket az elmúlt évszázadokban a nyugati civilizációban 
kialakítottak a nem-nyugati civilizációkról (és amelyek dekonstrukciójára az utóbbi 
időszakban több szerző nagy erőfeszítéseket tesz), a ’másik’ ellenében fogalmazták 
meg úgy, hogy közben saját magukat annak fölébe helyezték. Hogy egy közismert 
példánál maradjunk, az „orientalizmus”, ami a felvilágosodás korától kezdve a 
„keletről” szóló nyugati beszédmódok gyűjtőneve, azáltal teremtette meg Európa 
hegemóniáját a kelet felett, hogy azt a kutatás tárgyává téve egzotikusnak és 
visszamaradottnak festette le, ami fordított értelemben a saját progresszióját volt 
hivatott kihangsúlyozni. 

 
A sztereotípiákra épülő beszédmód egyben a határképzés eszköze is. Az 

osztályozási rendszerek értelemszerűen maguk is megvonják a csoportok közötti 
szimbolikus határokat, de a kizárásra épülő sztereotípusok által meghúzott határok 
merevek, áthatolhatatlanok. Az ily módon keletkezett szimbolikus határok, 
amelyek a gyakorlatba ültetve megjelenítődnek a tényleges társadalomban is, 
gyakran földrajzi értelemben is, úgy osztják meg a társadalmat, hogy egyben 
hierarchizálják. Mivel a felosztás a domináns csoport részéről történik, a határ 
feléje eső oldalára helyezi mindazt, ami számára a normalitást jelenti, a túloldalára 
pedig azt, ami az abnormálist. Így alakulnak ki és vetítődnek a társadalomra a 
centrum és a periféria, a nyugat és kelet ellentétpárok. 

 
A társadalmi reprezentációk konkrét társadalmi közegekben gyökereznek, 

illetve konkrét társadalmi struktúrák fenntartásához, létrehozásához, vagy 
megváltoztatásához járulnak hozzá. A kizárásra épülő, sztereotípiákat alkalmazó 
beszédtípusok, osztályozási rendszerek olyan társadalmakra jellemzőek, 
amelyekben nagyméretű hatalmi különbségek vannak, ahol valamely társadalmi 
csoport úgy próbálja megőrizni hegemóniáját, hogy fenntartja a szimbolikusan 
kizárt csoportok alárendeltségét. A politikai értelemben vett domináns csoportok 
etnocentrizmusukra alapozva (a saját értékviláguk és ideológiájuk alapján) egy 
hierarchikus társadalmi struktúrát tarthatnak fenn úgy, hogy saját maguknak 
tulajdonított pozitív és az alárendelt csoportoknak tulajdonított negatív értékeket 
természetszerűnek (naturalizáltnak) állítják be. 

Intézményes beszédmódok  

A reprezentációk milyensége, hatásfoka szoros összefüggésben áll a hátterükben 
megbúvó lehetőségekkel, erőforrásokkal. Az intézményes keretek között létrejött 
beszédmódok sokkal nagyobb hatásfokúak lehetnek más beszédmódoknál, mivel 
megteremtésükhöz egy egész apparátus áll rendelkezésre. Az apparátus Foucault 
értelmezésében összetett fogalom, beletartoznak az intézmény létrejöttét és/vagy 
fenntartását elősegítő elméletek, erkölcsi és jogi normák, működési szabályzatai, a 
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funkciók elosztása, a fizikai létesítmények, amelyek keretében az intézmény 
működik, az intézmény által alkalmazott technológiák. A diskurzus ilyen 
értelemben több mint egy nyelvi szöveg, egy összetett jelenség, aminek működése 
túlmutat a szöveg sajátosságain, retorikai megszervezettségén, mivel ezeken kívül 
más, szövegen kívüli tényezők szabják meg az autoritását, legitimitását. (GILLIAN 
2001. 166) 

 
Az intézményes beszédmódokon belül a kortárs társadalom alakulására 

nézve kiemelt jelentősége van az új társadalomtudományoknak, amelyek azáltal, 
hogy emberi csoportokat tesznek kutatásuk tárgyaivá, új szubjektumokat 
teremtenek meg és ezáltal áttételesen hozzájárulnak azok kodifikálásához és 
viselkedésük szabályozásához. A modern társadalomtudományok által 
meghatározott főtéma, a „socius” olyan társadalmi szubjektum, amely, legalábbis a 
tudományalkotás korszakában, alapvetően kívül esett a kutatók kategóriáján. Azok, 
akik a megfigyeléseket végzik, implicite mindig külsődleges csoportként 
határozzák meg magukat azokhoz képest, akiket megfigyelnek. Ez az 
ismeretelméletiként felmutatott különbség egyben a kutatók és kutatottak közötti 
társadalmi különbség megerősítésére szolgál. 9 

 

A társadalomtudományok mint intézményes diskurzusok. A nyugati 
antropológia és a kelet-közép európai néprajz közös forrásvidéke: az idegenség 
megjelölése. 

A korai antropológia a másokban fellelhető kulturális 
különösséget/különbözőséget kereste. A kezdeti brit szociálantropológában az 
antropológusok kivétel nélkül a kutatott társadalmon kívüliek voltak, tehát 
idegenek, folytatva a misszionáriusi és felfedezői hagyományokat. A klasszikus 
felfogásban a “vadászterületeket” a tudósok a következő felfogás szerint osztották 
el a tudományok között: Európa és az Egyesült Amerikai Államok a 
közgazdászoké, politológusoké, pszichológusoké lett, a “primitív”, írásbeliség 
nélküli, nem nyugati típusú társadalmak, a III. világ pedig az antropológusoknak 
jutott. Az „idegenség” hosszú távon az antropológiát jellemző kulcsfogalom 
maradt, Michael Agar még 1980-ban megjelent alapvetésű művének is a 
„Professzionális idegen” címet adta. Az 1960−70-es években egyre nyilvánvalóbbá 
vált, hogy az antropológia nevezetű projekt úgy rajzolja meg a másoknak 
tulajdonított kultúrát, hogy az ugyanakkor az antropológusok saját önazonosság-
építésének vált részévé. (FRIEDMAN 1995) 

 
Ha ennek a különbségtételnek a főbb diskurzív megvalósulásait keressük, 

az alapvető metafora talán a J. Fabian által „időgépnek” nevezett mechanizmus: 
eszerint a megfigyelés tárgyának kinevezett társadalmi csoportokat folyamatosan 
                                                 
9 Rony Fatimah Tobing a „néprajzos tekintet” (the ethnographic eye/look) elnevezéssel illeti azt a 
hierarchia-teremtő megfigyelési pozíciót, amely úgy tárgyiasítja a másikat, hogy azt bizonyos típusba 
sorolható „socius”-ra redukálja, és megszünteti individualitását, és ezzel annak a lehetőségét, hogy 
interaktív kapcsolatra lehessen vele lépni. (RONY 1996) 
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eltolják a múlt időbe, ezáltal – mivel egy kölcsönös meghatározottságba levő 
ellentétpár pólusairól lévén szó – a kutatott alanyok régimódisága a kutatók 
progresszióját hivatott kiemelni.10 Egyik eklatáns példája annak, hogy hogyan 
működik ez az „időgép” az a fajta nyelv- és témahasználat, ami szerint a különböző 
szerzők úgy veszik át korábbi szerzők embercsoportokra vonatkozó 
megállapításait, hogy eltekintenek azok időbeli referenciáitól. Ezáltal az illető 
embercsoportok egy párhuzamos világba helyeződnek, amiben a kutatók világától 
eltérően nem érvényesülnek például az ipari forradalom különböző technikai 
invenciói, vagy a világpolitika adminisztratív intézkedései. Meglepődéssel 
olvashatja például valaki 1980-ban, jelen időben leírva azt, hogy az észak-amerikai 
síksági indiánok „ruházatukat bölény- és szarvasbőrből szabják”.11 

 
Az antropológiának történeti szemantikai szempontból ugyanaz a forrása, 

mint a folklórkutatásnak. Eredetileg a nyugati értelmiségi mindkettőben a saját 
kultúrájától eltérő idegenséget kereste: az etnológia azt a távoli, elszigetelt, primitív 
népekben, a “bennszülöttekben” találta meg, a folklórkutatás pedig az alsóbb 
osztályokban, a “népben”. A 19. századi különféle szakírásokban gyakran 
egyenlőségjel is került a távoli egzotikus kultúrák és a paraszti kultúra közé.12 Ezek 
a 19. századi új tudományok azonban nemcsak puszta reflexiói voltak az emberek 
közötti különbségeknek, hanem ők maguk is hozzájárultak ezeknek a 
különbségeknek a megerősítéséhez, illetve reprodukálásához. Az összes többi 
osztályozási rendszerhez hasonlóan az antropológia és az (kelet-) európai néprajz 
által alkalmazott kategóriarendszereket is egy adott sajátos társadalmi pozíció és 
egy adott világrend produktumaiként lehet értelmezni.13 A mások megfigyelésének 

                                                 
10 „Johannes Fabian azt magyarázza, hogy az antropológia olyan időfogalmakra épít, amelyek 
kizárják és elfedik azt, hogy az antropológus és a kutatott személyek egymás kortársai. Az 
antropológia ezért, állítja Fabian, az időgép egy fajtája” (RONY 1996. 10.) 
11 Lásd Gunda Béla írását, ami egy 1977-ben elhangzott előadás 1980-ban közzétett formája, ahol 
Wissler, C. 1922-ben, illetve 1926-ban kiadott munkáit ismerteti, amelyek már valószínűleg a maguk 
idejében is anakronisztikusak voltak. (GUNDA 1980. 14.) 
12„Röviden, a népi kultúra felfedezése a „kulturális primitivizmus” mozgalmának volt a része, 
amelyben egyenlőségjel került a régi, a távoli és a népi közé.” (BURKE 1991. 25)  „A kor értelmisége 
(a 19. sz. elején) előszeretettel hasonlította a gyűjtőútjain felkeresett paraszti társadalmat a 
könyvekből ismert törzsi társadalmakhoz.” (BURKE 1991. 36) Ugyanerről a kérdésről Márkus 
György a következőket mondja: „...a „kultúra” fogalmi eszközt kínált az egyazon társadalom tagjai 
között fennálló idegenség érzésének artikulációjára (és legitimációjára), a közöttük lévő szakadék 
tudatossá tételére. Az egzotikus kultúrák iránti érdeklődés, amely az „erkölcsök és vélemények” 
sokféleségének ezeket az élő példáit mind az ész ítélőszéke elé állította, együtt járt azzal, hogy az 
„alsóbb osztályok” a közöttük élő idegenek, házuk tája „vadjainak” vagy „barbárainak” szerepét 
kapták, akiknek „kultúrája” most már hasonlóképp a távolságtartó érdeklődés tárgyává vált. Az 
etnográfia és a folklorisztika egyazon folyamat során, egyazon fogalomalkotás keretein belül 
alakultak ki. A kultúra fogalma lehetővé tette, hogy a „vadakban” is embereket lássunk, de ezzel 
egyidejűleg idegenné változtatta a „köznépet”, s ezzel persze érdekességet kölcsönzött neki az 
empirikus kutatás vagy az elméleti gondolkodás szempontjából.” (MÁRKUS 1992. 20) 
13 „Azokat a kategóriákat is, amelyekkel az antropológia dolgozik, úgy kell értelmeznünk, mint egy 
partikuláris társadalmi pozíció és az általunk lakott partikuláris világrend produktumai.” 
(FRIEDMAN 1995. 72. Saját fordítás.) 
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és a mások arcélének megrajzolásának specifikus ismeretelméletei és etikái tehát 
túlmutatnak a tudomány keretein, és összefüggésben állnak a társadalom egészével. 

A saját társadalom kutatása 

Az a fordulat, amit a „saját társadalom kutatásának” (at home anthropology) 
szoktunk nevezni, igen nagy jelentőségű. A paradigmaváltás okai egyaránt 
kereshetők egy szélesebb társadalmi kontextusban, és a tudomány belső 
fejlődésében. A hatvanas évekig a kutatók és kutatottak közötti alapvető 
státuskülönbség alakította az antropológia beszédmódját, aminek a 
következményeként általában fehér, nyugati középosztálybeli férfiak rajzolták meg 
a harmadik világ gazdaságilag gyengébb helyzetben levő, és többnyire színes bőrű 
közösségeinek arculatát. Az antropológia ekkor bekövetkező belső reformja ennek 
tulajdonította, hogy ezek a reprezentációk következetesen kerülték azokat az 
egyébként aktuális témákat, amelyek saját társadalmukra hárították volna a 
felelősséget a kutatott társadalmak alacsonyabb státusáért, mint például az 
elszegényedés, faji diszkrimináció. Ennek a tudományon belüli reformfolyamatnak 
az eredményeként született meg 1969-ben az Amerikai Antropológiai Társaság 
etikai kódja, amely többek között kiemeli a saját társadalom kutatásának a 
fontosságát, éppen a kialakult egyoldalú erőviszonyok megváltoztatásáért. (COLE 
1982. 1−6.)14 

 

A paradigmaváltás már csak azért is elkerülhetetlen volt, mivel a más 
népcsoportok, illetve a más társadalmi osztályok megfigyelésére szakosodott 
tudományok motivációja már az kezdeti időszakban egy ellentmondásra épült, 
nevezetesen arra, hogy az érintetlen közösségek iránti érdeklődést pont az 
évszázados globalizációs folyamat hozta létre, aminek hatására ezek a közösségek 
fokozatosan átalakultak, és a távoli, korábban elszigetelt törzsi társadalmak, egy 
nagy, politikailag és gazdaságilag összefüggő test részeivé váltak.15 Ugyanúgy, a 
„paraszti” vagy „népi” rétegek iránti érdeklődés egybeesik a modern politikai 
nemzetek építésével, amelyekben a rendi társadalomból örökölt társadalmi rétegek 
új formációkká kellett, hogy alakuljanak. A társadalmi átalakulásokkal járó 
                                                 
14 Érzékeny példái az etnográfiai kutatásban rejlő fonák helyzet önirónikus értelmezésére, Ortutay 
Gyula, vagy Horace Miner írásai. Fiktív fordított helyzetekkel próbálták érzékeltetni a 
megfigyelésben és reprezentációban rejlő helyzet fonákságát úgy, hogy írásaikban felcserélték a 
megfigyelő és a megfigyelt szerepeit. Hogyan reagálnának pl. a városlakók (ez a kategória 
törvényszerűen egybeesik a néprajzos státusával, hiszen csak ott lehet a mesterség űzéséhez 
szükséges diplomát megszerezni) arra, ha valaki becsengetne lakásukra, és a hagyományos kultúrára 
jellemző kérdéskörökben próbálná őket szóra bírni – tette fel a kérdést ORTUTAY (1981). Vagy 
magukra ismernének-e az amerikai tömegkultúra fogyasztói olyan leírásokban, amelyek nyelvezete 
kizárólag a harmadik világ tudományos reprezentációira jellemzőek (ritualizáló, egzotizáló, 
irracionális magyarázatokat kereső stb.) – kérdezte Horace MINER (1995).  
15 „Ez a hosszú időszak egyben alkalom volt arra is, hogy népek és kultúrák, eltérő életformák és 
értékvilágok találkozzanak és összeütközzenek. Éppen ennek a szembenézésnek, magunk és mások 
összevetésének köszönhette megszületését az a tudomány, amelyet vagy az ember, vagy a népek 
tudományának, rajzának neveztek el a 18. században, s amelynek intézményesülése a 19. században 
kezdődött el (...).” (SÁRKÁNY 2000 127.) 
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mobilitás mindkét esetben olyan „áteresztőképességet” eredményezett, ami – ha 
csekély mértékben is – de megengedte a vertikális szerepváltást is:  a „harmadik 
világ”-ból is egyre több ember számára volt elérhető a nyugati típusú karrierépítés - 
és ezen belül az antropológusi pálya –, és a „keleti blokkban” is fellazultak a 
korábbi rendi meghatározottságok, ami a társadalmi érdekek és artikulációk 
pluralizálódásához vezetett. 

 

A „saját társadalom kutatásá”-nak fontosságát nem abban kell keresnünk, 
hogy megváltoztatta a kutatás témájául kijelölt emberi csoportok földrajzi 
koordinátáit. A tényleges paradigmaváltás, és ennek társadalmi jelentősége abban 
áll, hogy – legalább is elméletben – megszüntette a megfigyelők és megfigyeltek 
között korábban megrögzült határokat azáltal, hogy a tudományos diskurzus 
szerepeit betöltő tényleges személyek társadalmi pozíciója részben felcserélhetővé 
vált. Ebben a helyzetben felfüggeszthetővé és átértelmezhetővé vált néhány 
kizárólagos reprezentációs ellentétpár, mint például „a nyugati fehér 
középosztálybeli férfi, mint kutató” és „harmadik világbeli színes bőrű szegény 
sorsú személy, mint kutatott”, elsősorban a volt gyarmati birodalmakból kikerülő 
kutatók munkássága révén. Hofer Tamás már 1968-ban magáévá teszi azt a 
felismerést, hogy a primitív népek a jelenkorban fiatal nemzetekké alakulnak át, és 
ebben a helyzetükben egyre határozottabban visszautasítják azt, hogy az 
antropológusok pusztán kutatási tárgyként kezeljék őket. Lévi-Strauss-ra utalva 
megállapítja, hogy ahhoz hogy az antropológia fennmaradjon, radikális 
változásokon kellett átmennie. 16 Az általa is említett változás elsősorban abban 
állt, hogy megszűnt az antropológiának az a korábbi jellemzője, ami szerint a 
kutatók kizárólag egy másik kultúra tagjaként kívülről közelítettek a kutatott 
társadalomhoz. A különböző, korábban egzotikusnak tekintett társadalmak 
kitermelték a saját kutatóikat, akik saját kultúrájukat belülről vizsgálták.  Az utóbbi 
évteizedekben Európában, Amerikában a más kultúrák vizsgálata mellett elterjedt a 
saját társadalom kutatása is. 

 
A „saját társadalom kutatása” azáltal, hogy a „terep” fogalmát elvileg a 

föld összes létező  társadalmi csoportjára kiterjesztette, megkérdőjelezőtt egy sor, a 
tudományos diskurzusok által kialakított sztereotípiát. Ez a paradigmaváltás 
lehetőséget nyújtott a kutatók számára, hogy ráébredjenek arra: a kutatott emberek 
nem a kutatók társadalmától függetlenül léteznek, hanem ugyanabban a társadalmi 
térben, legyen az az országhatáron belül, vagy a globalizált világban az 
országhatárokon túl. A terep és a kutató otthona ugyanabban a világban 
helyezekedik el, a tudományos leírások, osztályozások tehát egyazon mezőben 
fejtik ki a hatásukat: a kutató és a kutatott által lakott közös globális társadalomban. 

                                                 
16 “A korábbi primitív népek a nemzetté válás útjára léptek és egyre hangsúlyozottabban megtagadják 
azt, hogy az antropológusok egyszerű kutatási tárgyai maradjanak. Mint ahogy Lévi-Strauss (1966. 
125-26) megállapítja, attól a puszta ténytől is irtóznak ezek a népek, hogy a néprajzi vizsgálódás 
tárgyai legyenek. Az ő véleménye szerint az antropológiának radikális átváltozáson kell keresztül 
mennie, ha fenn akar maradni.” (HOFER 1968. 312−313. Saját fordítás.) 
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Az ismeretelméleti változás új típusú felelősségvállalást hozott magával, mivel 
ezután a felismerés után a kutatóknak számolniuk kell azzal, hogy reprezentációik, 
osztályozási rendszereik befolyásolják saját társadalmuk strukturálódását, alakulását. 

A kulturális kategória és a társadalmi csoport közötti különbség 

Mindeddig a társadalom ideatikus képeiről, az osztályozási rendszerekről esett szó. 
Bár a reprezentációnak az eddigiek értelmében meghatározó szerepe van a 
társadalom alakulására nézve, nem meríti ki teljesen a társadalmi lét fogalmát. A 
kulturális kategóriák17 a mentális szférában léteznek, a tényleges emberek közötti 
interakciókat részben befolyásolják, de nem fedik le teljesen. A társadalmi 
csoportok18 hús-vér emberekből állnak, akiknek nem egy, hanem egy egész sor 
szerep áll a rendelkezésükre, ami nagyobb mozgásteret enged a tényleges 
viselkedés számára, mint amennyit a konceptuálisan szervezett tudás le tudna 
képezni. Az egyes embereknek az osztályozási rendszerekből fakadó státusok 
biztosítják az elvi csoporttagságot, a ténylegesen személyközi kapcsolatra lépő 
személyek köre azonban ennél szűkebb. Az úgynevezett akciócsoportok azokból a 
személyekből tevődnek össze, akik a társadalmi cselekvéseket tényleges 
értelemben közösen végzik, és ezek köre sokkal szűkebb, mint azoké, akiket a 
szimbolikus osztályozási kategóriák alapján együvé tartozónak tekinthetünk. 
(KEESING 1981. 213−214.) 

 

A mentális reprezentációk nagy része ezen kívül, mint korábban 
említettük, – különböző ideologikus, intézményes vagy más hatalmi érdekek miatt 
– nem jeleníti meg azt a sokszínűséget, ami a való életben lehetővé teszi a 
nagyszámú társadalmi kategóriák létrejöttét és a viselkedés változatosságát. A 
reprezentációk szelektálnak ezek közül, és különböző hangsúlyokat tesznek ki, 
annak függvényében, hogy kiknek a pozícióját szeretnék általa kiemelni, 
megerősíteni. 

Heteroreprezentáció és önreprezentáció 

Közelebb kerülhetünk talán a társadalmi valóság megismeréséhez, ha 
megpróbáljuk figyelemmel követni a tárgyalt kettőségeket – az egyes társadalmi 

                                                 
17  „A kulturális kategória a világban létező entitások sorait osztályozza – embereket, dolgokat, 
történéseket, természetfölötti lényeket – bizonyos kulturálisan releváns közös vonások alapján. /.../ 
Mint kategóriák, csak az emberi elmében léteznek. /.../ Így minden egyes entitás változatos 
kontextusokba helyezhető és így több tucat különböző kulturális kategóriába helyezhető el. Azt a 
kategóriát, amely az emberek bizonyos konceptuális osztályát helyezi egy csoportba, valamilyen 
társadalmilag releváns közösen birtokolt tulajdonságok miatt, /.../, társadalmi kategóriának 
nevezhetjük.” (KEESING 1981. 213. Saját fordítás.)  
18 “A társadalmi csoport, ettől eltérően hús-vér emberekből áll.” (KEESING 1981. 213.) „A 
társadalmi csoport olyan emberek csoportosulása, akik ismétlődően interakcióra lépnek egymással a 
társadalmi identitások egymással összefüggő hálóján belül.” (KEESING 1981. 214. Saját fordítás.) 
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csoportok által megalkotott diskurzív reprezentációk közötti különbségeket, 
valamint a mentális reprezentációk és a társadalmi interakciók kettőségét – és 
igyekszünk ezeket minél aprólékosabban képviselni. Egy társadalmi csoport 
identitáskategóriáinak alakulását egyaránt befolyásolják a csoporton belüli, és a 
tágabb csoportokkal való interakciói, amelyekkel különböző szintű és minőségű 
kapcsolatrendszerekben él. Ezen túlmenően a csoport identitását leképező és 
alakító diskurzusok sem lesznek egyneműek, még a csoporton belül sem, de még 
kevésbé mondhatjuk el ezt a sajátos érdekeltségű és különböző hatalmi pozícióban 
levő csoportokról.   

 
A kutatás által meghatározott társadalmi csoportot tehát egyrészt befelé is 

összetettségében kell vizsgálnunk, kifelé pedig azoknak a – regionálisan, 
társadalmi hovatartozásban, hatalmi struktúrában – tőle különböző csoportoknak az 
interakcióit és diskurzusait is számba kell vennünk, amelyekhez az illető csoport 
ténylegesen kötődik. Másképpen fogalmazva a figyelem középpontjában álló 
lokális társadalmi csoporton kívül egyaránt fontosnak kell tartanunk a mikro-
regionális környezetet (a saját és a szomszédos régiók társadalmi-történeti 
sajátosságait), valamint a makro-társadalmi tényezőket (amelyek lehetnek 
közigazgatási, katonai, egyházi, oktatási, tudományos illetve a különböző 
tömegkommunikációs médiumok). 
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KOZÁK Gyula 

De la moralitatea antropologiei la moralitatea consumului 

„The topic of consumption is critical todaybecause it has 
become the fulcrum of dialectical contradiction.On the one hand, 
consumption appears as the key contemporary ‘problem’ 
responsible for massive suffering and inequality.At the same time it 
is the locus of any future ‘solution’as a progressive movement in 
the world,by making the alienatory institutions of trade and 
governmentfinally responsible for the consequences of their 
actions.” 

(Miller 1995c: 33) 
 
„There can be no anthropology of consumption” 

(Friedman 1994: 148) 
 
 
Introducere 

Textul de faţă s-a născut dintr-un sentiment de frustrare şi dezamăgire privind 
cercetarea consumului în antropologie. Preocupat de rolul consumului în 
transformarea societăţii şi culturii din România postsocialistă am dorit să identific 
un cadru teoretic şi metodologic închegat care să mă asiste în cercetare. Încercarea 
mea nu a avut succes. Deşi întotdeauna se poate invoca insuficienta pregătire 
profesională în domeniu, cred că eşecul meu se datorează mai ales unui set de 
condiţii „structurale”, de articulare a câmpului disciplinar1. Aşadar, dezamăgirea 
provine din extraordinara fragmentare a câmpului disciplinar, din constatarea 
numărului mare de ramificaţii tematice, metodologice şi de perspectivă teoretică. 
Apărută în anii 1980 şi consolidată în deceniul următor antropologia consumului 
nu a reuşit să producă perspective robuste, directoare de cercetare şi nici cadre 
analitice asupra cărora să existe un consens minimal2. Cauzele sunt multiple, 
descrierea şi analiza fiecăreia ar necesita trecerea în revistă a unei literaturi 
stufoase, ceea ce este imposibil în acest text. În cele ce urmează voi prezenta câteva 
observaţii cu caracter general privind constituirea antropologiei consumului 
                                                 
1 Nu sunt singurul în această situaţie. Cercetători recunoscuţi în domeniu (Campbell 1987, 1995; 
Miller 1995b, 2001; Wilk 2002) încearcă aceeaşi insatisfacţie. 
2 Afirmaţia rămâne validă chiar dacă există două orientări dominante – simbolico-structurală şi 
economia politică – în multitudinea de abordări. 
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identificând anumite procese care au întârziat acest proces şi au condus la 
fragmentarea disciplinei şi idiosincrasia cercetărilor. Mă limitez la a constata şi 
prezenta ceea ce cred, urmându-i pe alţii, că au fost „forţele” care au modelat 
problematica antropologiei consumului. 

Se pare că miezul dur al problematicii consumului în antropologie este 
format dintr-un triptic ce cuprinde o înţelegere particulară a culturii, a consumului 
şi consumatorului, şi a obiectelor de consum. În primul rând, cultura, deşi trecută 
prin numeroase filtre definiţionale, interpretative extrem de fine şi reevaluări critice 
constante, a rămas – cel puţin în literatura consumului – o categorie mai degrabă 
evaluativă care cu greu şi doar parţial s-a transformat într-o categorie analitică. În 
al doilea rând, definiţia consumului a promovat un concept cu conţinut precis dar 
artificial care a marginalizat cercetarea de substanţă a consumului din societăţile 
pre-industriale considerând că putem vorbi de consum doar în cazul în care este 
vorba de gestionarea obiectelor produse de alţii, mai precis de societatea industrială 
şi mai târziu de societatea de consum. În al treilea rând, a apărut o diferenţiere în 
sistemul obiectelor care la rândul ei a favorizat o interpretare a obiectelor ca index 
principal pentru anumite tipuri de societate şi anumite forme culturale. 
Diferenţierea s-a articulat într-o viziune dihotomică a societăţilor sau culturilor 
„moderne” pe de o parte şi „tradiţionale” pe de altă parte. Aceste trei categorii 
structurează discursul moral subiacent al antropologiei consumului în jurul 
conceptului de autenticitate şi cultură autentică.3 Nu este vorba întotdeauna de 
reflexivitate analitică explicită ci mai curând de atitudini situate în anumite 
contexte istorice şi implicit bazate pe agende disciplinare şi ideologice. 

Consumul şi moralitatea sunt indisolubil legate. Pe de o parte, gestionarea 
obiectelor în viaţa cotidiană este articulată pe noţiuni de bine şi rău, virtuţi şi vicii, 
comportament adecvat sau dimpotrivă inadecvat. Faptul se datorează centralităţii 
pe care o are consumul în viaţa socială. Cu alte cuvinte, încărcătura morală a 
practicilor şi reprezentărilor consumului îşi are sursa în ubicuitatea şi relevanţa lui 
pentru indivizi.4 Pe de altă parte, cercetarea consumului este întotdeauna realizată 
dintr-o perspectivă determinată asupra structurii şi transformării dezirabile a 
societăţii şi culturii. Însă cele două dimensiuni separate ale moralităţii consumului 
rareori se întâlnesc. Frecvent etica consumului la care aderă indivizii – manifestată 
prin practici şi reprezentări legate de consum – este eludată de cercetători. În 
consecinţă, critica consumului nu face altceva decât să prezinte atitudinea 
analistului în raport cu realitatea socială pe care o studiază fără a lua în considerare 

                                                 
3 Ambiguităţile sunt inevitabil prezente în toate disciplinele sociale cel puţin în ceea ce priveşte 
consumul. Însă în comparaţie cu antropologia celelalte discipline sunt mai puţin preocupate de 
restructurarea unei întregi discipline. În schimb, urmând tradiţia trasată de critica antropologică post-
colonială antropologia a fost întotdeauna critică faţă de rezultatele ei şi de aceea critica reflexivă a 
antropologiei este poate mai accentuată şi cu certitudine mai extinsă şi mai vizibilă decât criticile 
similare întreprinse în alte domenii ale studierii socio-umanului. Pentru discursurile critice ale 
disciplinelor în domeniul consumului vezi Miller (1995a). 
4 Pentru argumente în favoarea poziţiei centrale ocupată de consum în societate vezi printre altele 
(Bauman 2005; Slater 2005; Wilk 2001). 
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aspectele etice ale realităţii pe care o prezintă. Consumul este mai mult decât un 
fenomen încărcat de semnificaţii morale. Reprezintă totodată o arenă (Miller 2001) 
în care se confruntă teorii sociale, viziuni asupra societăţii şi atitudini moralizatoare 
referitoare la trecut şi la prezent. Se pare că nici un studiu asupra consumului nu 
poate evita tratarea normativă, sau cel puţin descrierea poziţiei adoptate de 
cercetător în privinţa societăţii de consum. Însă această poziţie evaluativ-morală, 
chiar moralizatoare a reprezentat şi continuă să reprezinte un obstacol care a 
îngreunat constituirea antropologiei consumului. Ea a introdus o fragmentare şi mai 
accentuată în cercetările consumului. 

Textul de faţă îşi propune descrierea implicaţiilor pe care le are atitudinea 
normativă a cercetătorilor asupra constituirii antropologiei consumului şi a teoriilor 
legate de consum. Reluând în parte argumentele lui Miller şi Campbell articolul 
susţine că încărcătura morală a reflecţiei asupra consumului a avut trei efecte 
asupra disciplinei: a întârziat apariţia, constituirea subdisciplinei, a radicalizat 
perspectivele din cadrul ei, a continuat „moralizarea” exterioară moralităţii 
angajate de consumatori. Aceste efecte se regăsesc în modul în care se conturează 
în antropologie imaginea consumatorului, motivaţiile consumului şi schimbarea 
culturală indexată de răspândirea bunurilor de larg consum şi a societăţii de 
consum. Textul propune implicit reliefarea raportului analistului cu obiectul de 
studiu şi mutarea accentului de pe atitudinea morală a cercetătorului pe etica 
consumului manifestată de indivizi5. Nu este vorba de renunţarea la critica angajată 
ci de contrabalansarea sau nuanţarea acestei critici cu realitatea exprimată de 
subiecţii cercetărilor din acest domeniu. 

De la cultură „tradiţională” la „cultura consumului” 

Istoria antropologiei consumului este scurtă. Însă această istorie scurtă nu 
simplifică nicidecum structura câmpului reflecţiilor asupra acestui fenomen. Se 
pare că dimpotrivă, procesul de cristalizare a ideilor şi teoriilor directoare în 
cercetarea consumului a dat naştere la o diversitate şi fluiditate de abordare şi 
perspectivă. Perspectivele dominante ce structurează cercetările privind consumul 
au produs nu doar o serie de puncte de vedere, adesea contradictorii dar şi tradiţii, 
sau într-un limbaj antropologic, genealogii intelectuale dintre cele mai diverse. 
Chiar recursul la aceste tradiţii intelectuale distincte produce diversitatea 
contemporană a câmpului disciplinar. Astfel, asistăm în cazul fiecărui autor mai 
important la un recurs propriu la o tradiţie intelectuală individualizată. De aceea, 
idiosincrasia este poate cea mai importantă caracteristică a câmpului cercetării din 
acest domeniu. Pornind de la teoriile unor filosofi clasici, eseişti ai modernităţii 
târzii, sociologi contemporani sau antropologi, fiecare cercetător îşi construieşte 
propria tradiţie intelectuală, propune teme şi concepte proprii generând 
fragmentarea câmpului disciplinar. 

                                                 
5 Există mai multe studii care decupează explicit moralitatea consumului ca obiect de cercetare 
(Gullestad 1995). Alţii în mod implicit susţin o legătură între consum şi etică socială definită ca un fel 
de habitus al obligaţiilor (Appadurai 1996; Campbell 1987; Miller 1998). 
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Este imposibil, în consecinţă, de articulat o viziune de ansamblu exhaustivă 
care să înglobeze toate teoriile despre consum pentru că acestea la rândul lor s-au 
articulat pe noţiuni aparte ale culturii date de tradiţie intelectuală şi agendă politică. 
Întreprinderea devine şi mai dificilă dacă luăm în considerare şi alte surse distincte 
de cele amintite. În primul rând este vorba chiar de caracterul integrat al 
consumului în sistemul social şi ubicuitatea lui în diferitele sfere ale societăţii. 
Consumul este parte a vieţii de zi cu zi a indivizilor dar în acelaşi timp este parte 
integrantă a sistemului economic şi a celui politic. Unele cercetări abordează 
consumul din perspectiva instituţiilor sociale schiţând rolul diferitelor instituţii în 
definirea politicilor de consum, al influenţei asupra cererii şi ofertei, altele pornesc 
de la individ pentru a desluşi motivaţiile consumului etc. În al doilea rând, 
perspectivele aplicate sunt eterogene neputând fi trasă o linie de demarcaţie clară 
între abordările simbolice-structurale şi cele ale materialismului economiei politice. 
În al treilea rând, există diferite contexte de integrare a studiilor, iar aceste contexte 
definesc diferite programe de studii şi în consecinţă diferite abordări teoretice ca de 
exemplu modernitatea, construcţia naţională sau capitalismul. 

Însă tradiţiile intelectuale diferite şi divergente nu implică în mod necesar 
evaluarea morală a consumului. Cu toate acestea, se pare că decuparea unei 
problematici ai antropologiei consumului este tributară unei evaluări morale. 
Problema pivotală pentru subdisciplină este evaluarea consecinţelor pe care 
dezvoltarea consumului de masă le are asupra culturii. Este simptomatic faptul că 
primele6 analize propriu-zise ale consumului în antropologie nu propun o cercetare 
a subiecţilor clasici ai antropologiei, micile societăţi izolate denumite alternativ 
arhaice, tradiţionale, pre-industriale sau fără istorie scrisă, ci deviază substanţial de 
la acest „teren”. Deja celebrele cărţi ale lui Bourdieu (Bourdieu 1984), respectiv 
Douglas şi Isherwood (Douglas şi Isherwood 1978) se concentrează asupra două 
societăţi moderne industriale dezvoltate: societatea franceză şi cea britanică, 
respectiv. Sunt două societăţi unde consumul de masă era deja consolidat prin 
instituţii şi practici culturale în perioada cercetării şi analizei, este – într-un fel – 
locul legitim unde s-a fixat prezenţa consumului. Aparent nesemnificativ, faptul ne 
oferă anumite sugestii în privinţa modului în care consumul şi cultura au fost 
percepute în antropologie până în anii 80. 

Consumul a intrat în antropologie ca temă secundară de cercetare alături 
sau în completarea analizelor axate pe sistemele economice a societăţilor pre-
industriale. Chiar dacă găsim referiri la consum în această literatură ele nu fac un 
corp separat de studiu şi nu s-au articulat într-o categorie recunoscută ca studiu al 
consumului (Miller 1995b; Miller 1995d). În general ele s-au referit, ori au fost 
articulate pe teme legate de antropologia economică sau antropologia culturii 
materiale reliefând teme precum sfere de schimb, schimbul de dar, bunuri de 
prestigiu (Miller 1995b) şi au fost integrate unor preocupări mai ample. Aceste 
teme anterioare antropologiei consumului sunt în general legate de critica 

                                                 
6 Excepţia notabilă în acest sens este dat de studiul lui Richards, Audrey I. 1939. Land, labour and 
diet in Northern Rhodesia. London: Oxford University Press. 
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colonialismului şi antropologia post-colonială şi se referă la procese de aculturaţie, 
la reacţii la transformările aduse de piaţă: de exemplu la incorporarea străinului în 
cosmologii locale tradiţionale (Bloch şi Parry 1989) sau la erodarea culturii 
tradiţionale şi dezintegrarea relaţiilor sociale pre-coloniale (Bohannan 1955; Frank 
1995). 

Chiar şi în postura de temă secundară, sau anexă, viziunea asupra 
consumului în antropologia premergătoare anilor 1980 a fost structurată de 
noţiunile dominante ale perioadei. Această perioadă era dominată de preocupările 
antropologilor de a da seamă despre schimbările survenite în fostele colonii odată 
cu câştigarea independenţei, schimbări în care s-a rezervat un loc special obiectelor 
de consum. Este vorba în primul rând de extinderea pieţelor occidentale în zonele 
„tradiţionale” ale cercetărilor antropologice. Această penetrare a pieţei occidentale 
în zone „nealterate” ale culturilor tradiţionale ale întregului glob a produs de fapt o 
serie de schimbări ce au survenit atât în planul economic cît şi în cel cultural al 
societăţilor respective. În plan economic s-a exprimat prin invazia bunurilor de larg 
consum occidentale şi prin monetizarea economiei. 

Inovaţia economică a avut ecouri culturale şi sociale dintre cele mai 
neaşteptate. Au transformat relaţiile sociale „tradiţionale” (Bohannan 1955) sau 
formele culturale existente (Bloch şi Parry 1989; Frank 1995). Schimbările în sine 
nu pot fi evaluate decât dintr-un punct de vedere normativ. Acest punct de vedere 
poate fi plasat în mai multe locuri, aşadar luarea de poziţie a antropologului 
depinde de poziţia din care percepe realitatea socială (Bourdieu 1986). De cele mai 
multe ori antropologii au ales să privească realitatea schimbărilor din perspectiva 
unui construct analitic, cultura, şi nu din perspectiva vreo unui grup, trib, clan, 
ş.a.m.d. Privind din acest loc societatea, grupurile ce împărtăşesc o cultură apar 
omogene şi de multe ori neajutorate iar cultura în sine, ca obiect reificat devine 
centrul atenţiei şi al criticii capitalismului. 

Totuşi, reorganizarea vieţii sociale a dus, chiar în contextul unei noţiuni 
improprii de cultură la necesitatea studierii consumatorului. Campbell, alături de 
alţii sugerează că temele unei sociologii a consumului de fapt reflectă o realitate 
socială caracterizată de disponibilitatea indivizilor de a se defini ca şi consumatori 
(Campbell 1995). Acelaşi argument este reluat de Miller într-o formă oarecum 
diferită. Miller susţine că noua cercetare a consumului se datorează centralităţii pe 
care a dobândit-o consumul în toate sferele vieţii sociale. Ea este importantă atât la 
nivel politic, cît şi economic, dar mai ales la cel social şi cultural. Atenţia acordată 
consumului, ca temă de cercetare, reprezintă o reacţie la „transformările sociale şi 
economice la nivel global”. Aceste transformări arată că consumul a devenit 
motorul istoriei, iar situaţia rezultată trebuie adresată de ştiinţele sociale care până 
de curând au neglijat studiul consumului. Această nevoie de a lua în considerare 
fenomenul consumului reprezintă o provocare, cum spune Miller, pentru 
fundamentele care au susţinut disciplinele socio-umane până în prezent. Aşadar o 
schimbare fundamentală a semnificaţiei consumului va îndemna nu numai la 
revizuirea aparatului analitic şi teoretic al disciplinelor sociale şi a concepţiei 
despre consum ci şi o regândire a economiei şi politicii (Miller 1995c). 
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Deşi extinderea pieţei occidentale şi răspândirea bunurilor de larg consum 
occidentale au legitimat apariţia unei antropologii a consumului, făcând din 
cercetarea consumului un obiect de cercetare autonom (Zentai 1996) conceptul de 
cultură cu care a operat până în anii 1980 era inadecvat înţelegerii noii 
problematici. Probabil este cauza principală pentru care apariţia în anii 80 şi 90 a 
antropologiei consumului a fost antrenată şi de o schimbare de perspectivă asupra 
noţiunii de cultură. Se poate argumenta că această schimbare a fost condiţia 
necesară articulării antropologiei consumului. Pe de altă parte, antropologia 
consumului a consolidat noua accepţiune a culturii şi prin aceasta a contribuit la 
redefinirea agendei academice a antropologiei. Pornind de la observaţiile lui Miller 
(Miller 1995b; Miller 1995d) putem afirma că tratarea diferenţelor culturale a 
suferit o schimbare profundă în sensul în care diversitatea şi eterogenitatea au fost 
de fapt rearanjate din spaţiul intercultural la spaţiul intracultural. Cu alte cuvinte, s-a 
recunoscut eterogenitatea formelor culturale din cadrul unei comunităţi ceea ce a 
reorientat cercetarea de la cultura-obiect la grupuri şi indivizi. 

De aceea apariţia acestei noi problematici în anii 80, şi nu înainte, nu este 
întâmplătoare. Este simultană cu apariţia unei serii de mişcări intelectuale care au 
încercat să depăşească paradigma structuralistă dominantă prin introducerea 
spaţiului, timpului şi agentului social în modelul social şi cultural ce avea să 
ghideze cercetarea antropologică şi paradigma economiei politice prea puternic 
ancorată în materialism şi în mare măsură insensibil la dimensiunea culturală a 
fenomenelor sociale. Antropologia consumului se naşte, aşadar într-un context 
intelectual presat de diverse orientări fără a avea o tradiţie robustă de cercetare, 
însă dorea să reevalueze critic noţiunea de cultură. Din perspectiva mai ales a 
teoriei practicii. Aceasta a devenit pilonul de rezistenţă a criticii structuralismului, 
idealismului voluntarist, a obiectivismului materialist şi în general a tot ceea ce a 
însemnat cercetare anistorică, captivă unei concepţii de închidere şi izolare 
culturală (Ortner 1984; Wolf 1982). Anii 1980 reprezintă o stare a liminalităţii în 
teoria antropologică (Keesing 1981; Keesing 1994; Ortner 1984: 127) în care se 
întrevede o nouă paradigmă centrată în jurul noţiunii de practică iar această 
perioadă a fost instrumentală în restructurarea fundamentelor epistemologice şi mai 
ales ideologice ale antropologiei şi implicit asupra culturii consumului. 

În consecinţă, centralitatea pe care consumul a avut-o şi o are în continuare 
în antropologie se datorează mai multor cauze referitoare în special la 
transformarea „fundamentelor ideologice ale antropologiei ca disciplină” (Miller 
1995b: 144). În primul rând e vorba de definirea antropologiei, a obiectului său în 
societate primitivă a exclus considerarea consumului ca obiect de studiu. Mai mult 
chiar, autenticitatea societăţilor pre-moderne a fost percepută exact ca lipsă a 
mărfurilor şi consumului de mărfuri. În acest context consumul şi mărfurile erau 
considerate chiar simptomatice pentru definirea obiectului de studiu al 
antropologiei. În al doilea rând, antropologii au realizat că oamenii în mijlocul 
cărora îşi efectuează cercetările sunt într-un fel sau altul prinşi în consumul de 
mărfuri, adică în relaţii cu obiecte produse de alţii. Consumul a devenit parte a 
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activităţilor cotidiene ca „aspect central al vieţii lor” sau ca relaţie cu modurile de 
„consum ale altora mediate de capitalismul global” (Miller 1995b: 142–144). 

Dacă viziunea antropologică clasică a operat cu o noţiunii a culturii ca 
unitate discretă şi omogenă care dădea măsura diferenţei între diferite culturi, în 
prezent diversitatea culturală nu mai este localizată la nivelul relaţiilor sau 
comparaţiei interculturale. Ea îşi găseşte locul în interiorul aceleaşi culturi în sensul 
existenţei mai multor moduri culturale de comportament, cogniţie şi expresie 
materială. Cercetările efectuate în domeniul consumului au relevat faptul că 
consumul de masă produce diferenţe – semnificative şi nu doar de suprafaţă – şi nu 
omogenitate (Miller 2001). Cultura nu mai este privită ca „atribut care poate fi 
pierdut sau câştigat ci mai degrabă ca un proces sau o luptă prin care societăţile 
lumii încearcă să înţeleagă lumea şi să formuleze pretenţii asupra unor forme 
sociale şi materiale şi instituţii integrale procesului de autoconstituire a umanităţii” 
(Miller 1995d: 268). 

Totuşi, există trei dimensiuni ale perspectivei asupra consumului care se 
dovedesc a fi extrem de tenace, chiar dacă critica menţionată mai sus este în 
principiu agreată. Aceste dimensiuni se pot grupa în felul următor: 1. în ceea ce 
priveşte perspectiva asupra culturii, tendinţa de a căuta „autenticitatea” în raport cu 
consumul de masă a rămas o caracteristică importantă a cercetărilor; perspectiva 
holistă şi reificarea culturii persistă în ciuda amendamentelor propuse de intenţia de 
a conferi istoricitate şi agenţie practicilor culturale (Keesing 1994; Ortner 1984) 2. 
tot aşa, rămâne pe mai departe o dispoziţie de a interpreta în termeni morali 
relaţiile indivizilor cu obiectele de consum (Gullestad 1995; Humphrey 1995; 
Miller 2001) 3. teama antropologilor de a-şi vedea dispărut subiectul tradiţional al 
cercetării era extrem de prezentă în epoca post-colonială însă este dimensiunea care 
a fost depăşită cel mai uşor odată cu apariţia antropologia propriei culturi. 

Fixaţia autenticităţii, holismul şi reificarea culturii, evaluările morale s-au 
constituit în obstacole în faţa apariţiei antropologiei consumului şi odată cu critica 
lor s-a constituit domeniul propriu-zis al antropologiei consumului. Sursele 
dezvoltării subdisciplinei au fost tributare acestor înclinaţii. Ele contribuie în 
continuare la imaginea şi conţinutul cercetărilor din domeniu. Iar domeniul 
fenomenal în care se manifestă este dat de locul consumului în schimbarea 
culturală antrenată de introducerea obiectelor şi valorilor culturale occidentale în 
majoritatea zonelor lumii. Există trei teorii care încearcă să dea seamă de acest 
proces de penetrare a pieţei în societăţi sau comunităţi până la un moment dat ferite 
de relaţiile de piaţă. Una dintre ele susţine pierderea culturii şi a autenticităţii, a 
doua celebrează rezistenţa localnicilor care încorporează în propriile sisteme 
culturale ceea ce vine din afara lor, a treia salută noul proces de creolizare şi 
hibridizare (Miller 1995d: 268). 

Reacţia mai mult morală (Gullestad 1995; Miller 2001; Wilk 2001) decât 
analitică a antropologiei sociale şi culturale a fost una de respingere totală a 
fenomenului prin denunţarea capitalismului pe de o parte, iar ca şi corolar 
celebrarea alterităţii tradiţionale pe de altă parte. Preocupată de studiul societăţilor 
„simple”, „tradiţionale”, „primitive” sau „fără cultură scrisă” antropologia a 
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dezvoltat o perspectivă sau o raportare anticapitalistă, antimodernistă prin 
confruntarea critică şi evaluativă cu imaginea proiectată asupra evoluţiei acestor 
societăţi, cu ceea ce considerau că va conduce la nivelarea, omogenizarea socială şi 
culturală inevitabilă: introducerea şi proliferarea, ancorarea sistemului capitalist în 
societăţile tradiţionale. În aceste sens s-a înrădăcinat, de exemplu concepţia 
conform căreia „piaţa”, ca sistem impersonal (Dilley 1992) va distruge relaţiile 
economice ancorate în cultura societăţii şi va dizolva atât relaţiile sociale 
constituite prin schimbul de bunuri, schimbul de dar şi reciprocitate (Mauss 2000) 
cât şi cosmologiile ce le susţineau şi legitimau. Pornind de la această credinţă, ca 
fundament al reflecţiei antropologice, majoritatea antropologilor a fost de părere că 
tradiţiile particulare ale unor societăţi (dar şi „comunitatea” în general ca 
reprezentând relaţii sociale armonioase, integrate în cosmologii locale vs 
„societatea” capitalistă individualistă, materialistă, alienată) vor dispare datorită 
acţiunii unui tăvălug uniformizator al capitalismului consumerist şi a bunurilor 
occidentale care au inundat aceste societăţi, afectând dezvoltarea „naturală, 
organică” a lor. 

Răspândirea bunurilor văzută ca penetrarea sistemului capitalist a antrenat 
o critică culturală a capitalismului prin compararea în contrarii a două lumi total 
diferite: una văzută ca lipsită de cultură şi cealaltă ca saturată de cultură dar pe cale 
de a-şi pierde această densitate cosmologică. Această viziune sumbră a avut la bază 
un concept al culturii statice, de tip inventar şi holist promovat de Tylor care nu 
putea conceptualiza diferenţele existente în interiorul societăţilor tradiţionale, 
diversitatea de dincolo de aparenta omogenitate în particularitate. O a doua sursă 
care pune accentul pe analiza consumul din societăţile occidentale sau complexe 
este deplângerea lipsei de cultură (Zentai 2003) a capitalismului occidental. 
Izvorâtă din preocuparea intensă de a critica neajunsurile capitalismului orientarea 
s-a concentrat în bună măsură pe critica „materialismului” individual în dauna 
socialităţii (Miller 2001). 

Devoratorul de bunuri: imaginea consumatorului  

Deşi supusă unor schimbări majore, antropologia consumului şi-a păstrat unele 
caracteristici, amintite mai sus. Nu mai mult de cinci ani au fost suficienţi pentru a 
formula două reacţii extreme la domeniul nou constituit al antropologiei 
consumului. Într-o culegere de articole care trecea în revistă noile studii din sfera 
comportamentului consumatorului, Miller (Miller 1995a) deplângea lipsa unei 
perspective suficient de dezvoltate asupra consumului şi insuficienţa cercetărilor 
empirice. Totodată, sublinia relevanţa pe care o perspectivă nouă asupra 
consumului ar putea avea pentru antropologie în general. După aproximativ o 
jumătate de deceniu acelaşi autor se arată surprins de o extraordinară creştere a 
studiilor care abordează cultura consumatorului şi consumului, însă evidenţiază 
faptul că în general aceste studii nu aduc nimic relevant în înţelegerea societăţilor 
moderne, iar explozia de studii a avut în rezultate îndoielnice şi nu a contribuit 
îndeajuns la reformarea antropologiei culturale în general (Miller 2001). Alţii 
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(Carrier and Heyman 1997), în unison cu cele diagnosticate de Miller au subliniat 
relevanţa fundamentală a cercetării consumului pentru înţelegerea societăţilor 
contemporane şi au deplâns reducţionismul şi unilateralitatea care caracterizează în 
general demersurile subdisciplinei. Însă ubicuitatea consumului promite un statut 
disciplinar la fel de relevant ca şi cel al antropologiei relaţiilor de rudenie. 
Întrevăzând înlocuirea relaţiilor de rudenie cu cele de consum Miller argumentează 
după cum urmează: 

 
“The reason for this shift is partly the decline in kinship as 
something defined through an alterity with commodified relations. 
More importantly, there is a shift, which is likely to spread even to 
the huge populations of South Asia and China, through which 
people rely increasingly upon goods that they do not themselves 
produce--one definition of consumption. Under such conditions, 
the construction of social relations may be carried out increasingly 
through the practice of consumption, with goods replacing persons 
as the key medium of objectification for projects of value. But 
contrary to the expectations of an anthropology that was born out 
of opposition to this trend, this will not be the end of disciplinary 
authenticity. Indeed there are some likely advantages. After all, 
using persons such as the mother’s brother or the ethnic Other as 
the objectification of one’s values is not without problematic 
implications for the ways in which they become regarded and 
treated. This problem may be alleviated in part when this role is 
played more often by organic vegetables or computer games. If we 
accept that the primary significance of kinship to anthropology has 
been based on the finding that kinship has been a powerful idiom 
in diverse societies for almost anything the anthropologist chose to 
study, then to argue the same for commodities is not necessarily to 
anticipate major change.” (Miller 1995b: 154) 

 
Un asemenea diagnostic şi program ar trebui susţinute de o viziune a 

individului mai flexibilă şi mai nuanţată în raport cu sistemul social, economic şi 
cultural. Însă în abordările dominante individul rămâne puţin studiat, este de cele 
mai multe ori perceput ca supus, dominat de forţe sistemice7. Mai mult decât atât, 
se lucrează adesea cu un consumator generic redus la o singură dimensiune de 
devorator de bunuri. Imaginea este oarecum generalizată chiar dacă cauzele 
consumului sunt diferite. Consumatorul este ori o persoană care acţionează din 
instinct, ori este manipulat ori este un narcisist preocupat de propria imagine. În 
orice caz el apare ca un consumator generic mişcat de o singură „forţă”. 

Teoriile sau perspectivele mai ample care domină antropologia 
consumului, dar şi antropologie în general pot fi privite ca unele ce favorizează 

                                                 
7 Pentru rolul agentului social în descrierea etnografică vezi (Ortner 1995). 
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această imagine generică a consumatorului. Aceste abordări sunt clasificate în două 
tipuri de demers: simbolic-structuralist şi de economie politică (Carrier şi Heyman 
1997; Miller 1995b) cu variantele lor de tratare a timpului static sau dinamic 
(Appadurai 1996; Corrigan 1997). De exemplu Corrigan distinge între abordarea 
simbolică şi cea structural-istorică în timp ce Appadurai clasifică abordările în 
materialiste şi simbolice. Cele două paradigme dominante care apar cu regularitate 
în lucrări de sinteză, dar şi în studii speciale sunt cele ale antropologiei simbolice 
respectiv a economiei politice în variantă ecologică sau culturală. Ambele au ca 
punct de raportare teoria consumului ostentativ al lui Veblen şi teoria utilităţii pusă 
în circulaţie de economia neoclasică însă finalitatea lor este diferită. 

Modelul simbolic tratează bunurile de consum ca un sistem de simboluri 
sau mai precis ca un limbaj. Noţiunile de sistem de obiecte, limbaj alimentar sunt 
uzitate de această perspectivă cu finalitate în semiotica semnelor unde se presupune 
existenţa unor semnificaţii larg împărtăşite într-o societate care sunt ataşate 
obiectelor. Ideea de bază a abordărilor teoretice fundamentate pe ideea de sistem de 
comunicare este că „consumatorii şi obiectele lor comunică poziţii în universul 
social” (Corrigan 1997). Abordarea clasică a consumului ca sistem de comunicare 
este reprezentată de lucrarea lui Mary Douglas şi Baron Isherwood (1978). Pentru 
această perspectivă fiecare obiect semnifică sau comunică ceva inteligibil pentru 
fiecare membru al unei comunităţi. Bunurile au o funcţie expresivă, ele exprimă 
ceva însă nu e clar dacă acel ceva este poziţia individului într-un sistem de poziţii 
date sau atitudinea faţă de un sistem social, faţă de bunuri sau faţă de propria 
persoană sau altceva. 

Pentru Douglas consumul reprezintă un marker al poziţiei sociale pe care 
oamenii şi le comunică. El este un marker în sensul de clasificare în categorii 
(Douglas şi Isherwood 1978:74) Accentuarea dimensiunii cognitive (de clasificare) 
se prezintă ca o critică la teoriile economice implicite despre nevoi, a teoriei 
materialiste şi a celei de invidie. Prima nu poate da seamă de variaţiile culturale ale 
sărăciei subiective, iar a doua – în lipsa unor reflecţii despre diferenţele 
instituţionale – rămâne teoria unei stări psihice comune şi generală (Douglas şi 
Isherwood 1978: 17–19). Bunurile sunt materiale de mediere a relaţiilor sociale 
(Douglas şi Isherwood 1978: 4). Ele sunt markeri ale categoriilor raţionale în 
sensul în care sunt utilizate pentru „constituirea unui univers inteligibil” (Douglas 
şi Isherwood 1978: 5). Deşi cantonate în reprezentări, idei sau alte manifestări 
mentalistice aceste direcţii de cercetare nu au ignorat structura socială, raporturile 
de putere sau dinamica socială a sistemului economic. Totuşi, ele promovează 
anumite idei greu de susţinut asupra consumatorului, naturii consumului şi naturii 
societăţii în general şi este vorba în primul rând la nivelul de integrare a societăţii 
şi stabilitatea ei. 
 

Supralicitarea gradului de integrare a societăţii este evidentă în 
presupunerea că toţi membri societăţii împărtăşesc aceleaşi înţelesuri ataşate 
lucrurilor. Valorile sociale sunt privite ca omogene în interiorul unei culturi şi 
diferite pentru diferite culturi. 
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„Being a slow spender is not always and everywhere held to be 
better than being openhanded. Each culture cuts its slices of moral 
reality in different ways and meets approval and disapproval to 
counterpoised virtues and vices according to local views. But it is 
interesting to observe the very different values that different 
societies set on the ratio of consumption to income. Spending only 
a small proportion of income may in one place be called thrifty, 
wise and provident; in other it may be held to be miserly, mean 
and wrong. Conversely, a high ratio of consumption may be 
approved as generous, magnificent, and good in one culture, while 
in another the selfsame behavior may be called spendthrift, 
feckless, and bad. Evidently, the social context that generates the 
appropriate judgment must be worth examining.” (Douglas şi 
Isherwood 1978: 26). 

 
Însă sistemul bunurilor apare ca un sistem de comunicare care diferă de 

limbaj. Mai mult decât atât McCracken ne spune că, cel puţin în privinţa 
vestimentaţiei, proprietăţile simbolice ale bunurilor şi semnificaţia culturală a lor 
nu poate fi desluşit dacă nu abandonăm sau transformăm metafora limbajului 
(McCracken 1988: 57). Pe de altă parte Campbell este sceptic în privinţa 
intenţionalităţii actului de comunicare. El argumentează că deşi selecţia şi 
utilizarea bunurilor are semnificaţii, acestea nu pot fi inferate din natura bunurilor 
în mod automat şi de aceea înţelesul nu este de fapt un mesaj (Campbell 1995). 

Pe lângă abordarea simbolică, există o altă perspectivă utilizată cea de 
economie politică. Corrigan (1997) restrânge mult aria teoriilor ce privesc 
consumul oprindu-se la structuralismul şi post-structuralismul anilor 80. Aceste 
orientări de paradigmă au echilibrat dezbaterea asupra importanţei relative a 
culturii şi a condiţiilor materiale asupra preferinţelor de consum prin faptul că au 
introdus de fapt o viziune simbolică sau semiotică articulată pe o teorie a 
comunicării asupra obiectelor sau comportamentului consumatorului. Însă direcţia 
pe care au luat-o studiile respective au împiedicat formularea unor poziţii 
materialiste sau materialist culturaliste asupra consumului care totuşi nu au ezitat 
să apară şi să conducă la rezultate meritorii.  

Economia politică doreşte să reintegreze consumul în aspectele materiale 
ale vieţii sociale. Departe de a reduce funcţiile sau semnificaţiile consumului la 
satisfacerea nevoilor, abordarea propusă de economia politică pune accentul pe 
relaţiile de putere, de diferenţe materiale, inegalitate în studiul consumului. Carrier 
şi Heyman (1997) deplâng proliferarea studiilor concepute din perspectiva 
paradigmei simbolice în defavoarea celor de economie politică. Argumentul 
principal al unei lucrări scrise de cei doi este în favoarea abordărilor de economie 
politică în domeniul consumului. Autorii observă că atenţia îndreptată spre 
cercetarea consumului, ca practică socială care tinde tot mai mult să organizeze 
viaţa socială în prezent, şi deplânge situaţia spunând că această schimbare a 
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însemnat şi renunţarea la consideraţii de economie politică, inegalitate şi în general 
condiţiile materiale ale vieţii sociale în favoarea unor teme ce ţin de identitate şi 
natura simbolică a consumului „The shift away from a concern with production and 
distribution... was accompanied by a shift away from a concern with political 
economy and the material conditions and inequalities of social life, marked by 
anthropological topics such as world systems, colonization and articulation” 
(Carrier şi Heyman 1997: 355). 

Însă şi abordarea economiei politice mai ales în formele sale clasice 
operează cu un consumator generic. Aici nu este vorba de nivelul de integrare 
culturală şi de împărtăşirea unu set de semnificaţii într-o societate sau cultură dată 
ci de puterea excesivă a capitalului de a manipula consumatorul. Astfel, deşi 
societatea şi cultura sunt supuse unor structurări necesare consumatorul apare ca 
victimă a capitalului, mai ales a industriei capitaliste care manipulează dorinţa 
indivizilor de a consuma.  

O teorie concurentă a celor amintite mai sus este cea a autoîmplinirii 
sinelui. Fie că este vorba de etică sau de strategii generale de viaţă, viziunea se 
bazează pe presupoziţia conform căreia finalitatea oricărui act de consum este 
construcţia identitară. În următoarele rânduri voi prezenta două forme ale acestei 
teorii legată de relaţia dintre motivaţii şi identitate. Este vorba de teoria deja 
celebră a lui Campbell şi de teoria lui Friedman. Campbell formulează o teorie în 
oglindă raportată la clasica teză a lui Max Weber despre capitalism şi etica 
protestantă. Chiar titlul cărţii trimite la Max Weber ca precursor. The Romantic 
Ethic and the Spirit of Modern Consumerism preia metodologia lui Weber pentru a 
descrie faţa nevăzută a apariţiei capitalismului şi în ultima instanţă de originea 
epocii moderne. Campbell este susţine că revoluţia industrială a avut două feţe 
simetrice: cea a producţiei şi cea a consumului. Deşi recunoaşte că abordarea 
capitalismului din perspectiva producţiei este necesară înţelegerii societăţii 
industriale, argumentul lui pune în prim plan perspectiva consumului pentru a arăta 
lacunele perspectivei „productiviste”. 

În linii mari, teoria lui Campbell susţine că noua etică a consumului se 
bazează pe o anumită înţelegere romantică a persoanei. Contrastează noile idei 
despre sine cu cele vechi spunând că omul modern a articulat o etică în care 
cultivarea sinelui şi mai ales a sinelui unic, individual a devenit o obligaţie. Sinele 
pe care doreşte să-l dezvolte este similar cu cel care îşi are originea în imaginea 
artiştilor din epoca romantică în care individul este perceput ca geniu. Geniul 
individual şi identitatea personală a indivizilor poate fi realizat prin consum, şi mai 
ales, ne spune autorul, prin consumul de carte romantică (Campbell 1996). 

Auto-identificarea şi construcţia identitară este de asemenea elementul 
central al teoriei lui Friedman (Friedman 1994). Deşi neagă posibilitatea articulării 
unei teorii a consumului, observă că mediul principal al construcţiei identitare este 
consumul. Procesele de consum sunt pentru el, totuşi surclasate de construcţia 
identitară, în sensul în care acesta din urmă este fenomenul general care înglobează 
o serie de procese printre care şi consumul. Consumul  
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„may be a conscious act, a statement about the relation between 
self and world, or it may be taken-for-granted aspect of everyday 
life, that is of a predefined and fully socialized identity. It is from 
this point of departure that it is possible to envisage consumption 
as an aspect of a more general strategy or set of strategies for the 
establishment and maintenance of selfhood. Consumption, then, in 
the most general sense, is a particular means of creating an 
identity, one that is realized in a material reorganization of time 
and space. As such it is an instrument of self-construction which is 
itself dependent on higher-order modes of channeling available 
objects into specific relation to a person or persons.” (Friedman, 
1994: 151) 

 
Aşadar, imaginea consumatorul în antropologia consumului este diversă 

însă toate construcţiile teoretice sunt de fapt tipologii implicite şi nu se referă la 
procese sociale şi culturale ale construcţiei consumatorului. Consumatorul 
instinctiv, narcisist, manipulat sau raţional este presupus.  

Consum şi schimbare culturală 

Teama antropologilor în faţa dispariţiei culturilor aşa-zis tradiţionale se baza pe o 
presupoziţie despre natura omului şi a relaţiei lui cu obiectele înconjurătoare. 
Această presupoziţie poate fi caracterizată ca natura hedonistă a omului pentru că 
implică o anumită propensiune naturală spre a consuma sau mai bine zis spre a 
devora bunuri. Astfel, antropologii care au înfierat sucombarea culturilor 
tradiţionale culturii capitalismului de piaţă şi-au exprimat de fapt temerea că 
aceştia vor adopta practicile hedoniste (chiar şi acestea erau o reprezentare parţială 
a tipurilor de consum occidental vezi Miller 2001) din societăţile de origine ale 
antropologilor. Fenomenul a fost, fireşte, înţeles ca dispariţia culturilor tradiţionale 
ceea ce însemna şi dispariţia obiectului de investigaţie al antropologiei. Una din 
implicaţiile majore ale unei astfel de viziuni este că societăţile moderne sunt lipsite 
de cultură, în sensul autenticităţii şi cosmologiei complexe. Acestea – hedonismul 
inerent naturii umane şi lipsa culturii în capitalism – sunt cele două premise care au 
influenţat teoriile de contact cultural, aculturaţie şi rezistenţă aplicate în 
antropologia consumului. 

Consumul şi studiul contactelor culturale, al întâlnirilor dintre diferite 
culturi, pare să se prezinte ca o relaţie de afinitate electivă specială. Pe de o parte, 
schimbarea practicilor de consum şi a reprezentărilor bunurilor este constituită ca 
terenul cel mai propice al schimbării culturale şi sociale, iar pe de altă parte 
contactul cultural este obiectivat prin consum şi mai ales bunurile de consum. 
Diferenţe culturale fascinante: această sintagmă a dominat antropologia anilor 70–
80, iar contactul cultural a oferit un teren fertil pentru enunţarea diferenţelor sub 
forma unor dihotomii ireconciliabile. Obiectele şi bunurile, embleme ale tipurilor 
de societate, au servit ca mijloc pentru constituirea acestor diferenţe şi accentuarea 
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lor. Dacă miopia uniformizatoare a antropologilor faţă de primitivi a fost denumită 
orientalism, cercetarea schimbării culturale a antrenat formularea unei miopii 
denumită în contrapartidă Occidentalism (Carrier 1992), care împiedica reala 
cunoaştere a societăţilor complexe. Imaginea individului hedonist, împreună cu 
corolarul privind individualismul a antrenat o imagine despre raportul individului 
cu mediul înconjurător sub forma de cultură materială. Dacă acest raport este 
perceput ca unul complex între o cosmologie profundă şi obiectivarea ei în modul 
de utilizare practică şi simbolică a obiectelor în rândul societăţilor tradiţionale, în 
cadrul societăţilor complexe el este catalogat drept superficial şi alienat (dar şi 
marfă/embeddedness şi disembeddedness). În ceea ce priveşte cea de a treia 
dimensiune a anxietăţii, cea a procesului cultural observăm mai multe axiome: 
schimbarea înseamnă ruptură cu trecutul, schimbarea înseamnă ruptură la 
suprafaţă, dar continuitate în profunzime. 

Astfel, antropologii au fost preocupaţi de documentarea, interpretarea şi 
evaluarea consecinţele pe care dezvoltarea consumului de masă – prin procesul de 
colonizare şi situaţia post-colonială – le are asupra culturii „indigene”. Care este 
relaţia dintre cele două culturi şi cum se va desfăşura contactul dintre ele? 
Penetrarea capitalismului va schimba sau nu relaţiile sociale şi cultura existente în 
epoca pre-colonială? Dacă nu, cum poate fi explicată rezistenţa unor societăţi faţă 
de capitalism în timp ce altele par a prelua instituţii şi norme occidentale? Dacă 
răspunsul este afirmativ, cum va arăta societatea post-colonială? Va fi ea 
remodelată pe structura societăţilor occidentale sau se va dezvolta pe modelul dat 
de „a treia cale”? Răspunsurile au fost diferite. Una dintre ele susţine pierderea 
culturii şi a autenticităţii în favoarea unei preluări necondiţionate a modelului 
occidental. Alta celebrează rezistenţa localnicilor care încorporează în propriile 
sisteme culturale ceea ce vine din afara lor şi astfel nu se supun logicii capitaliste 
pe care o re-creează conform propriilor cosmologii. O a treia teorie salută noul 
proces de creolizare şi hibridizare şi susţine interferenţa diferitelor valori care vor 
duce eventual la o cultură proprie (Miller 1995b; Miller 1995d). 

Construcţia teoriilor despre consum şi schimbare culturală s-a efectuat prin 
deconstrucţia viziunii tradiţionale de contact cultural. Astfel, s-a căutat infirmarea 
dihotomiilor existente în această perspectivă. Perspectiva convenţională a anilor 60 
– caracterizată de presupoziţiile deja amintite: hedonismul inerent naturii umane, 
lipsa sau superficialitatea culturii în capitalism şi dihotomia schimbării culturale ca 
ruptură sau continuitate – a fost atacată pe toate aceste dimensiuni în încercarea de 
a disloca aceste premise implicite pentru a nuanţa teoriile timpurii ale contactului 
cultural şi imaginea despre natura consumului. 

Anii 80 au fost caracterizaţi de studii postcoloniale care au celebrat 
rezistenţa culturilor tradiţionale la penetrarea pieţei. O culegere de studii editată de 
Parry şi Bloch (1989) cuprinde o serie de studii care arată că noile realităţi ale 
economiei de piaţă sunt subvertite şi transformate pentru acomodarea cu „vechea” 
realitatea socială. Astfel, banii sunt gătiţi pentru a fi purificaţi, sau şi mai mult, 
comunităţile dezvoltă două realităţi culturale paralele descrise prin sisteme de 
tranzacţii. În aceste sisteme activităţile economice atribuite pieţei sunt incluse într-un 
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sistem de tranzacţii posibile cu regulile lui proprii, în timp ce activităţile economice 
„tradiţionale” în altul, iar trecerea între ele este reglementată social. Aşadar, se 
recreează formele „tradiţionale” împreună cu producerea formelor inedite. Ele 
rămân totuşi separate. 

Aceste atitudini au fost percepute drept rezistenţă la penetrarea pieţei, 
percepţie criticată la începutul anilor 90. Critica s-a îndreptat împotriva 
idealismului unor cercetători care au presupus că condiţia dezirabilă a unei culturi 
date este cea dinaintea epocii coloniale. Presupoziţia a fost catalogată drept 
„romantică” (Abu-Lughod 1990) sau „aseptizare politică” (Ortner 1995). Cu alte 
cuvinte, susţinătorii rezistenţei au ignorat relaţiile de putere existente în 
comunităţile sociale dinaintea colonizării, şi au exagerat coeziunea şi nivelul de 
integrare a acestor societăţi. 

Într-un studiu despre vestimentaţie în Congo Friedman argumentează în 
favoarea unei viziuni nuanţate de schimbare culturală. Scrie că pentru congolezi 
„forţa vitală” a rămas miza principală a vieţii sociale şi a identităţii personale, în 
sensul ei de auto-definire şi categorizare şi în perioada colonială şi post-colonială. 
Redistribuirea forţei vitale prin ierarhie politică poate fi identificată ca 
redistribuirea tuturor avantajelor materiale şi simbolice prin ierarhia de partid. 
Totuşi, odată cu intrarea în vigoare a regimului colonial aceste concepţii care 
informau practicile politice de alianţă, loialităţile faţă de autoritate s-au transformat 
antrenând o serie de situaţii ambigue în sensul în care deţinerea şi păstrarea forţei 
vitale nu mai era legitimă în toate cazurile. Postura de client al regimului colonial 
asigura difuzarea forţei de viaţă, însă atât averea cît şi ierarhia şi sănătatea erau 
asociate cu magia neobişnuită şi chiar cu legitimitate suspectă (Friedman 1994: 
152–153). 

Articulată pe cosmologia grupului apropierea forţei vitale şi participarea în 
curentul de răspândire a ei a însemnat sănătate, bunăstare şi putere iar gradul de 
posesiune constituia principiul de organizare a diferenţelor sociale. În perioada 
colonială şi post-colonială s-a schimbat într-o anumită măsură relaţia indivizilor cu 
„forţa vitală”. Nu în sensul diminuării importanţei ei, ci a modului de percepţie şi a 
modului de revărsare asupra indivizilor. Dacă în perioada de dinaintea colonizării 
forţa vitală era răspândită prin reţele de autoritate şi rudenie bine stabilite, odată cu 
instalarea regimului colonial – ceea ce a însemnat şi tăierea canalelor de 
comunicaţie a forţei vitale – ea putea fi obţinută prin acces individual (Friedman 
1994). În acest fel autorul ne arată cum accesul la miza principală a indivizilor din 
societatea congoleze studiată, la „forţa vitală” a dobândit noi forme culturale. 

Un alt exemplu al unei viziuni mai nuanţate, aplicată în spaţiul post-
sovietic ne arată că percepţia schimbărilor în forme categorice nu poate fi 
argumentată pentru că schimbarea culturală este receptată în mod diferit de indivizi 
diferiţi, ceea ce înseamnă că există atât continuitate cît şi ruptură şi inedit în crearea 
noii culturi fără a emite judecăţi de valoare la adresa unei stări socio-culturale. În 
acest registru se plasează şi studiul lui Humphrey despre consumul din spaţiul ex-
sovietic. Consumul în perioada sovietică a fost influenţată de organizarea 
economică a societăţii dar şi de ideologiile şi politicile ambivalente ale statului. 
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Acestora s-au adăugat o serie de alte incertitudini, cum ar fi relaţia consumatorului 
cu statul (ca sursă de aprovizionare şi deprivare; ca sursă de confort dar şi 
dependenţă; ca promotor al egalităţii dar şi al ierarhiei) (Humphrey 1995). Autorul 
spune că în socialism sovieticii au avut un sentiment de posesiune faţă de bunurile 
produse de stat. Aceste bunuri au fost interpretate ca fiind ale lor astfel încât nu s-
au simţit alienate de ele. Argumentul autoarei e simplu: nu existau alte bunuri; 
toate erau produse de stat şi distribuite de acesta. Amendamentul meu este că 
monopolul statului asupra producţiei şi distribuţiei nu este legat de sentimentul faţă 
de bunuri. Ceea ce conta cu adevărat era accesul la bunuri şi statul putea fi tras la 
răspundere pentru lipsa de bunuri exact pentru faptul că el deţinea acest monopol. 
Tot aşa, bunurile străine în situaţia de penurie erau la mare trecere şi chiar dacă 
consumul lor nu reprezenta un act de rezistenţă conştientă exista o oarecare 
apetenţă pentru ele. 

Atitudinile faţă de consum şi alegerile efectuate în selectarea bunurilor sunt 
influenţate de percepţii valorice formate pe parcursul istoriei. Aceste percepţii sau 
reprezentări ale transformării sunt următoarele: decepţia, criza valorilor şi Omul 
Nou rus. Simultan cu menţinerea unor caracteristici de consum (alocare, coadă, 
vitrină) şi după perioada socialistă (Humphrey 1995: 48–49) odată cu consumul de 
masă şi dezvoltarea pieţelor de desfacere, şi în acelaşi timp restrângerea producţiei 
proprii de subzistenţă, oamenii devin distanţaţi de obiecte în sensul în care nu mai 
sunt în contact direct cu bunurile create de ei. Cu această încadrare a problemei 
Humphrey introduce implicit noţiunea de alienare, adică o distanţare de muncă şi 
obiecte ca rezultate ale activităţii productive. Totuşi, intervin alte instituţii care 
dislocă sau anulează această distanţă prin punerea în circulaţie a unui model de 
identificare a consumatorului cu produsele mediate de stat – în regimul socialist – 
sau cu piaţa în regimul capitalist. (Acestea nu sunt totuşi decât tipuri ideale pentru 
că atât în economia socialistă cât şi în cea capitalistă există o serie de alte moduri 
de identificare cu produse create de alţii). 

În definitiv, ce ne spune noua antropologie a consumului sensibilă la 
eterogenitatea culturală în cadrul aceleiaşi comunităţi, la istorie, la acţiunea 
individului ca agent al schimbării etc.? În primul rând ne sugerează că toate 
elementele tripticului (cultura, consumul şi consumatorul, obiectele de consum) se 
construiesc prin procese sociale şi culturale. În acest sens obiectivul analizei nu 
este încadrarea tipologică a consumului, consumatorului sau a obiectelor de 
consum ci desluşirea înţelesurilor ataşate acestora prin procese de semnificare. 
Aşadar, atenţia analistului se îndreaptă spre procese în care se construieşte 
consumatorul ca devorator instinctiv, calculat sau narcisist, în care obiectele sunt 
înzestrate cu semnificaţii „moderne” sau „globale”. În acest context, moralitatea 
consumului apare ca o problemă de definit şi analizat nu doar constatat sau 
presupus. De exemplu Miller sugerează că consumul în Marea Britanie se 
articulează pe o etică a responsabilităţii (Miller 1998) prin care se realizează 
aproprierea culturii capitaliste obiectivate în forme exterioare şi străine individului 
(Miller 1987). Gullestad (Gullestad 1995) ne arată cum evaluarea 
comportamentelor de consum într-o grilă de concepte legitimatoare de bine şi rău, 
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frumos şi urât etc. se articulează într-o moralitate utilizată de indivizi în 
acomodarea cu noua structură socială a societăţii suedeze. 

În loc de concluzii 

În prezent, preocupările converg în diferenţiere, în sensul în care barierele 
disciplinare nu reprezintă obstacole sau limite pentru încadrarea unei perspective 
sau a alteia. Există o întrepătrundere disciplinară generală care deşi benefică 
conduce uneori la confuzii şi eterogenitate conceptuală şi teoretică greu de desluşit. 
Cele prezentate mai sus, eterogenitatea surselor, complexitatea motivaţiilor care au 
pus consumul pe agenda cercetării antropologice şi sociologice, precum şi 
dizolvarea graniţelor disciplinare au ca rezultat imposibilitatea de a demarca 
orientări cristalizate, tradiţii delimitate, conceptualizări şi teoretizări larg 
împărtăşite. Aşadar, antropologia consumului înţeleasă nu ca o subdisciplină ci ca 
o colecţie de tradiţii intelectuale, paradigme, teme şi metode separate nu este în 
mod evident integrată într-o viziune de ansamblu coerentă. Este mai degrabă 
fragmentată, caleidoscopică, iar în cadrul ei fiecare autor îşi stabileşte propria-i 
genealogie intelectuală ceea ce înseamnă o tematică proprie la fel ca idiosincrasia 
metodologică şi de perspectivă adoptată. 

Aşadar, disciplina antropologiei consumului continuă să fie dominată de 
diversitate în abordări, modele teoretice şi reacţii morale la adresa consumului. 
Chiar dacă ultimele două decenii au cunoscut o anumită cristalizare a 
perspectivelor implicate în cercetarea consumului situaţia disciplinei nu s-a 
schimbat prea mult. La această condiţie contribuie şi nevoia recunoscută de a 
îmbina cele două paradigme dominante (structuralismul simbolic şi economia 
politică) într-o abordare care să preia avantajele celor două şi să le evite 
neajunsurile. Cert este că antropologia consumului cunoaşte o efervescenţă ieşită 
din comun oricare ar fi perspectivele teoretice aplicate. Agenda morală a 
antropologiei rămâne cel mai important factor al fragmentării câmpului disciplinar. 
Deşi noţiunea de cultură, „esenţa” consumatorului au fost nuanţate fundamentând o 
viziune mai echilibrată a întregii problematici unele dimensiuni ale viziunilor 
„clasice” persistă în cercetarea consumului şi mai ales în cercetarea culturii 
societăţilor de consum. În această privinţă moralitatea analistului este la fel de 
prezentă ca întotdeauna. 

Pentru studiul societăţii româneşti – luând notă de neajunsurile noţiunilor 
de cultură şi consumator – mi se pare pertinent să pornim de la două premise:        
1. trebuie păstrată intenţia şi tendinţa antropologiei consumului de a integra 
abordările de tip simbolic cu cele de tip economie politică şi 2. studiul societăţii 
româneşti poate fi efectuat prin recurs la literatura consumului axată pe schimbarea 
culturală. Aşadar, teoriile de contact cultural, aculturaţie, rezistenţă şi hibridizare 
pot fi revizitate din prisma realităţii sociale româneşti contemporane. Demersul nu 
va avea doar menirea de a nuanţa teoriile deja existente ci şi de a contribui la 
descrierea proceselor prin care apar formelor culturale observabile în prezent. Ceea 
ce pare a fi o iniţiativă necesară dacă avem în vedere lipsa preocupărilor de acest 
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gen într-un context în care viaţa socială (viaţa cotidiană, re-structurarea societăţii, 
schimbarea valorilor etc.) este tot mai mult impregnată de relaţia indivizilor cu 
multitudinea de obiecte. Însă în loc de incursiuni moralizatoare la adresa 
schimbărilor şi relaţiilor oamenilor cu obiectele am putea pune în centrul atenţiei 
chiar moralitatea consumului, aşa cum este ea exprimată de indivizi. Astfel, chiar 
dacă nu vom evita cu totul dimensiunea normativă a cercetării (poate nici nu ar fi 
indicat), cel puţin vom putea confrunta propriile noastre valori cu comportamentul 
etic al indivizilor, decelând modul în care moralitatea consumului este construită 
social şi cultural. 
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Tincuţa HEINZEL 

Filmul ca document antropologic – context şi note de vizionare 

Context 

Contextul modernităţii este şi unul al super mediatizării. Este cât se poate de clar ca 
apariţia noilor modalităţi de producere a imaginii a pus sub semnul întrebării 
statutul şi rolul acesteia, precum şi pe cel al reprezentării. 
 Nu mai putem fii astăzi surprinşi de înregistrare şi de experienţa 
cinematografică. Există în zilele noastre o ştiinţă şi un imaginar al luării în cadru 
care sunt larg împărtăşite. Trăim într-o epocă care are grija imaginii. «Fiecare a 
fost sau va fi filmat», tot aşa cum pentru «fiecare există promisiunea unei imagini 
de sine ce poate fi produsă, arătată, oferită sau ascunsă, pe scurt, posibilitatea unei 
puneri în scenă»1. 
 Fotografia, mai mult chiar decât cinematograful, a cultivat mai întâi ceea 
ce am putea numi „sesizarea realităţii”. Dar efortul punerii realităţii în cadru sau cel 
al proiectării ei pe ecran s-a dovedit repede dificil şi controversat. Dacă e să-i dăm 
crezare lui André Breton, discursul realist nu numai că suprima anumite realităţi, 
produce chiar altele. Altfel spus, realitatea produce realităţi. 
Se naşte mai apoi întrebarea legată de modul în care este utilizată realitatea astfel 
produsă, sau realităţile astfel produse? Curiozitatea de la început, care a condus la 
filmarea scenelor de viaţă cotidiană, a fost repede depăşită prin introducerea 
naraţiunii dramatizate. Începând din 1908, filmele de actualităţi nu vor mai fi decât 
secundare în programul cinematografelor. Cinematograful ca şi mijloc de distracţie 
începe să se impună. 
 Primul război mondial pune autorităţile statelor beligerante în faţa 
preocupărilor de intervenţie ideologică şi politică. Posibilităţile oferite de film, 
precum şi modernitatea sa, au condus puterile politice să crediteze, şi chiar să 
supraevalueze, capacitatea filmului ca mijloc de educaţie şi propagandă. Scolile de 
film sovietice, britanice, sau germane din perioada dintre cele două războaie 
mondiale figurează ca pioniere în domeniu, jalonând, estetic si politic, terenul 
filmului documentar, şi al filmului în general. 
 Mai târziu curentele «cinema-verité-ului» în Franţa sau al «free cinema-ului» 
în Marea Britanie, precum şi «cinema-ului direct» din Statele Unite, vor respinge 

                                                 
1 Jean-Louis Comolli – Voir et pouvoir, Ed. Verdier, Lagrasse, 2004. 
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însăşi aplicarea termenului de documentar filmului, repoziţionându-se în raport cu 
realitatea, cu subiectul, cu estetica filmului, sau chiar cu industria filmului. 
 Diversificarea şi accesibilitatea materialului audio-vizual (TV, radio, 
video, conexiune Internet, etc.) au deschis noi perspective şi au schimbat datele 
raportului realizator-producător-puteri publice şi economice. De altfel, aspectele 
politico-economice ale producţiei cinematografice sunt astăzi ţinta unor analize 
detaliate. Constituirea unei veritabile industrii a filmului şi a audio-vizualului au 
condus puterile publice la conceperea unor politici de susţinere a producţiilor 
naţionale. Dezbaterea raportului global-local este astăzi un subiect recurent, cu 
multiple faţete. 
 Filmul în calitate de document antropologic se oferă aşadar ca obiect de 
studiu nu doar în conţinutul şi forma lui, dar şi în aspectele sale de producţie şi 
receptare.  

Scurtă istorie a filmului documentar românesc 

Dezvoltarea filmului românesc s-a făcut la un unison cu evoluţia fenomenului 
cinematografic mondial. Cu toate acestea, factori politici şi economici au influenţat 
în mod directe modul în care industria filmului a luat amploare în România. 
 Primele proiecţii cinematografice au loc la Bucureşti în iulie 1896, câteva 
luni mai târziu după prima demonstraţie cinematografică a fraţilor Lumière la 
Paris. Chiar dacă cinematograful cunoaşte un real succes de public, dezvoltarea 
industriei cinematografice nu se produce decât mult mai târziu. Pentru o întreagă 
perioadă, filmul nu va trezi interesul realizatorilor şi producătorilor decât pentru 
valenţele sale documentare.  
 Primele filme produse exclusiv în România fac parte din ciclul realizat de 
Paul Menu: «Vederi româneşti». Este vorba de filme de actualitate pe care Paul 
Menu le înregistrează la Moşi, la Galaţi, pe teresa cafenelei Capşa în 1897. 
 O altă premieră se produce câţiva ani mai târziu, între 1898–1902, când 
neurologul Gheorghe Marinescu realizează primele filme ştiinţifice în premieră 
mondială. Tot pentru aplicaţii ştiinţifice, Dimitri Gusti utilizează filmul ca metodă 
de cercetare monografică aplicată. 
 Crearea Oficiului Naţional al Cinematografiei (ONC) în 1936 a fost o 
primă tentativă de constituire a unui cadru instituţional în România. Acest oficiu 
era afiliat Oficiului Naţional al Turismului şi avea ca sarcină realizarea de filme de 
actualitate şi publicitare. În acest context Paul Călinescu realizează două filme care 
vor fi premiate la Expoziţia Universală de la Paris din 1937 («România astăzi») şi 
la Veneţia în 1939 («Ţara moţilor»).  
 Evoluţiile politice de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial plasează 
România sub influenţă sovietică. Filmul ocupă un loc central în aparatul de 
propagandă al vremii. Modelul instituţional sovietic va fi repede adoptat şi Oficiul 
Naţional al Cinematografiei va servi ca bază de de producţie la înfiinţarea casei de 
filme «Romfilm», creată în 1948. 
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 În 1950 va fi înfiinţat Institutul de Artă Cinematografică «I .L. Caragiale», 
precum şi Studioul de Filme Documentare şi de Filme de Actualităţi «Al. Sahia». 
Câţiva ani mai târziu, în 1957, se va constitui studioul de filme de la Buftea, 
precum şi studioul de animaţie şi de diafilme «Animafilm». 
 Creaţia de film documentar reflectă schimbările instituţionale. Dacă până 
în 1957 producţia de filme documentare va fi dedicată jurnalului de actualităţi, 
începând cu această dată vor începe să se impună filmele documentare ce vor să 
pună în evidenţă realizările noului regim instaurat în 1947: filme legate de 
realitatea regiunilor, precum şi filme legate de marile şantiere ale epocii. 
 Inaugurarea Televiziunii Române în 1956 lărgeşte câmpul producţiei şi al 
distribuţiei de film documentar.  
 Din 1964 tematica filmelor se diversifică, vocile realizatorilor devin mult 
mai pregnante. Putem menţiona aici realizatori precum Titus Mesaroş, Ion Bostan, 
Alexandru Boiangiu etc. O întreagă serie de tineri realizatori încep să se impună în 
anii '70, '80 şi '90: Mircea Veroiu, Alexandru Solomon, Thomas Ciulei, Florin Iaru etc.  
 Toată această perioadă va fi extrem de constrângătoare pentru realizatori, 
cenzura intervenind atât în producţia filmelor, cât şi în discursul şi estetica lor. 
 Schimbarea de regim politic din 1989 aduce schimbări şi în sistemul de 
producţie. Producţia de filme a studioului Al. Sahia se diminuează simţitor odată cu 
diminuarea finanţării guvernamentale. O serie întreagă de iniţiative neguvernamentale 
încep să funcţioneze: a se vedea Fundaţia pentru Arte Vizuale (Bucureşti), 
Festivalul de film antropologic Astrafilm (Sibiu). Cu toate acestea sistemul de 
finanţare şi distribuţie sunt elementele adesea amintite de actorii în domeniu atunci 
se pune în discuţie starea filmului documentar în România. Rămâne de văzut în ce 
măsură facilitarea accesului la materialul audiovizual va impulsiona producţia de 
film documentar şi care vor fi standardele care se vor impune. 

Note de vizionare2 

Note de vizionare realizate în perioada 1999–2001 au fost un instrument de lucru în 
analiza strategiilor de comunicare şi propagandă folosite de regimul politic 
instaurat în România în 1946. Dincolo de elementele de vocabular filmic, 
vizionarea a permis şi reliefarea datelor legate de producţia acestor filme.  
 
Toamna la ţară – România în sunet şi imagine II (1944) 
Producător: Oficiul Naţional al Cinematografiei. (potrivit Catalogului filmelor 
documentare româneşti – Arhiva naţională de Filme – autor: Bujor Rîpeanu) 

                                                 
2 Rândurile ce urmează sunt o transcriere a notelor de vizionare luate în perioada decembrie 1999 – 
aprilie 2002, în cadrul cercetării “Filmul documentar românesc în anii '50–'60 – o perspectivă 
antropologică” realizate la Arhiva de Filme din Bucureşti. Notele de vizionare sunt transpuse într-o 
formă care încearcă să păstreze structura narativă şi cea a montajului acestor filme. Sunt preluate de 
asemenea o serie de expresii prezente în aceste filme, acestea fiind puse între ghilimele. Acolo unde 
se ştiau cu certitudine datele legate de producători sau realizatori acestea au fost trecute. Unde sursele 
de informare ofereau date contradictorii, acestea au fost trecute cu semnul întrebării.  
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Regizor: Paul Călinescu 
Imagine: Alexandru Simionov, Ion Cosma, Wilfried Ott. 

Fundalul muzical al acestui film este „Rapsodia Română” de Enescu. 
Imaginile derulează secvenţe ale muncii ţăranului, treieratul, culesul porumbului, 
baterea florii soarelui, culesul merelor. Toate acestea vorbesc despre „belşug”.  

De la secvenţele legate de munca câmpului, filmul îşi mută atenţia către 
muncile din jurul gospodăriei. Ţăranii vin de la muncă, pe plită se pregăteşte cina, 
familia se adună în jurul mesei. 
 La păşune, copiii păzesc caii. În sat lumea se pregăteşte de horă. Muzica îşi 
schimbă registru, se foloseşte muzică orchestrală din zona Transilvaniei. Unul din 
copii încalecă şi o porneşte călărind spre sat. 
 Panorama poalelor munţilor Apuseni. Fiind toamnă, este sezonul culesului 
viilor. Ţăranii în costume populare culeg strugurii şi îi zdrobesc mai apoi în 
ciubere. La serbarea vinului la cramă, se destupă butoaiele pentru degustarea 
vinului. Finalul filmului portretizează câteva ţărănci tinere în timp ce degustă vinul.  
 
Cântecul Brazdei – Frontul Plugarilor (1945) 
Regia: Jean Mihail (potrivit volumului „1234 – Cineaşti români”) 
Imagine: Ion Cosma, Vasile Gociu 
 Pe fundalul sonor al unei doine din Transilvania, discursul plecă de la 
premiza că „agricultura este temeiul ţăranilor”. Munca este însă grea, iar cadrele 
subliniază acest lucru. Ţăranii asudă cosind şi arând. Detaliile sunt expresive. 
 În comparaţie cu ţăranii, orăşenii se bucură de o viaţă mai bună. De pe 
urma muncii ţăranilor, cei din oraş profită. 
 În dorinţa de ameliorare a vieţii lor, în 1933, are loc întâlnirea ţăranilor de 
la Ţebea unde dr. Petru Groza dă citire programului „Frontului plugarilor” de 
chemare la luptă împotriva burgheziei. Atunci la 23 august 1933 se pun bazele 
mişcării de rezistenţă antifascistă, care în timpul războiului îşi aduce aportul la 
eliberarea Ardealului, iar mai apoi la realizarea reformei agrare din 1946. 
 Cu ocazia reformei s-au organizat în mai multe localităţi, la Braşov, Vidra, 
Arad, Oraviţa, congresele ţăranilor. Se face portretul oratorilor, Gh. Gh. Dej, Ana 
Pauker, Petru Groza. 
 În bună parte discursul este ilustrat de cadre din filmele de actualităţi şi e 
susţinut de vocea autoritară care pledează pentru lupta care-şi găseşte legitimarea 
în istoria mişcării conduse de Petru Groza. 
 
De vorba cu fraţii mei plugarii (1946) 
Regia: Jean Mihail (potrivit Catalogul filmelor documentare româneşti – Arhiva 
Naţională de Filme – autor: Bujor Rîpeanu) 
Imagine: Ion Cosma 
Muzica:Paul Constantinescu 
 Debutând cu secvenţe necomentate din viaţa satului, filmul prezintă 
imagini cu femei care torc, cu care de fân ce se întorc de la câmp, cu idile în pragul 
porţii. 
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 Cadrele care urmează sunt deja comentate. Cometariul ia forma unei 
adresări – mărturisiri personale. Îşi face intrarea în scenă şi personajul care susţine 
aceste opinii. Scena se caracterizează print-un oarecare teatralism.  
 Nedreptăţile din trecut sunt acum îndreptate de guvernul Petru Groza, 
singurul care şi-a îndreptat atenţia către condiţia ţăranului. 
 Se face o trecere în revistă a modului în care ţăranii erau trataţi în 
societatea burghezo-moşierească, momentul cheie fiind răscoala din 1907. 
Imaginile care ilustrează aceste secvenţe sunt teatral concepute printr-un corpus de 
furci şi de coase ridicate. Ca răspuns la cererile ţăranilor, guvernul de atunci a 
îndreptat tunurile spre oameni. 
 Un alt moment greu din viaţa poporului a fost intrarea României în primul 
război mondial, când ţăranii au fost cei care au fost trimişi să lupte pentru 
interesele celor bogaţi. Reforma agrară din 1922 nu a fost decât „un fel de 
reformă”, pentru că neavând unelte cu care să lucreze pământul, ţăranii au sărăcit. 
În susţinerea ideii de diferenţă între clasele bogate care huzureau de pe urma celor 
nevoiaşi, imaginea se compune din suprapunerea secvenţei cocioabei de ţăran şi 
cea a secvenţei blocurilor bogătaşilor de la oraş. Poate un element important de 
reţinut aici ar fi faptul că imaginea palatelor bogătaşilor este ilustrată de una din 
clădirile moderniste de pe Bl. Magheru din Bucuresti. 
 Antonescu şi clica lui au mânat pe urmă poporul, „ca pe nişte vite”, în 
lupta cu un vecin cu care nu avea nimic de împărţit. 
 Totul însă s-a schimbat în momentul în care sovieticii au eliberat ţara, 
făcând vremuri noi pentru plugari şi muncitori. Reforma agrară din 1945 realizată 
de guvernul dr. Petru Groza a creat condiţiile pentru o lume dreaptă. În sprijinul 
ţăranilor au venit şi muncitorii, care aduc pluguri noi. Din grija guvernului s-au 
creat primele centre pentru închirierea de maşini agricole şi tractoare. 
 Învecinarea cu URSS, prietenul care la nevoie se cunoaşte este cauza 
fericirii actuale. Pentru a fi vrednici de prietenia sovieticilor, fiecare om al muncii 
trebuie să fie atent la votul pe care urmează să-l dea cu ocazia alegerilor (din 1946). 
 “Urmaşii celor de la 1907 candidează acum în 1946.” 
 
Rapsodie rustică (1946) 
Producător: Oficiul Naţional al Cinematografiei (potrivit Catalogului filmelor 
documentare româneşti – Arhiva Naţională de Filme – autor: Bujor Rîpeanu) 
Scenariu: Jean Mihail 
Regia: Jean Mihail 
Imagine: Ion Cosma 
 Debutând cu imagini ale cerului, pe care se derulează apoi genericul, 
filmul continuă prin a prezenta cadre din natură. 
 Imagini ale apei, ale pădurii fac trecerea spre o prezentare a satului şi a 
vieţii ţăranului. Imaginile se succed pe un fond muzical lipsit de orice comentariu. 
 De la carul cu boi ce vine pe drum, la băiatul care culege o frunză pentru a 
începe să cânte din ea, la pridvorul casei unde familia se adună în jurul mesei 
pentru cină, secvenţele se succed în încercarea prezentării unei cât mai 
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cuprinzătoare şi poetice imagini ale satului. Scene precum hrănirea orătăniilor din 
curte, a baterii cânepii, a coaserii covorului, a secerişului sunt de asemenea 
prezentate. 
 Secvenţele de încheiere aduc în prim plan combina care intră în lanul de 
grâu. 
 
Reforma agrară – 23 august 1945 
Regia: Jean Mihail (potrivit volumului „1234 – Realizatori români”) 
Imagine: Ion Cosma 

Film realizat cu concursul direcţiunii învăţământului şi a propagandei. 
 “Pământul e al acelora care-l muncesc!” Venirea guvernului Petru Groza a 
însemnat libertate. Pentru prima dată lupta împotriva elementelor moşiereşti a avut 
câştig de cauză. Domnul Ristea Priboi (fost administrator al moşiei lui Petru 
Groza), plugar, a ajuns ministru al agriculturii. 
 Legea reformei agrare a fost validată de către regele Mihai. Legea a fost 
făcută publică, imaginile care ilustrează aceste secvenţe fiind cele ale unor 
difuzoare îndreptate către mulţime. Fundalul sonor este cel al mulţimii care striga 
„ura!”. 
 Imediat după aceea legea a început să fie pusă în practică. Începe 
măsurarea pământurilor (imaginea mai apare şi în „De vorbă cu fraţii mei 
plugarii”). Petru Gorza, (în pantaloni albi şi cu umbrelă) vine să inaugureze 
reforma agrară. Prezenţa lui consfinţeşte drepturile plugarilor. Bucuria poporului se 
exprimă într-o hora încropită la faţa locului, în care se prinde primul ministru 
însuşi. 
 Plugarii defilează cu plugurile în faţa ministrului Priboi, în timp ce 
camioane cu pluguri noi se îndreaptă din oraşe către sate. Solemnitatea momentului 
e asigurată de muzica simfonică, care dă o notă de gravitate evenimentului. 
România, „bogata şi libera ţară” unde munceşte acum „ţăranul proprietar de 
pământ” în vederea „pregătirii recoltei viitoare”. 
 Imaginea de încheiere este cea a tractorului care intră în ogor să are. 
 
Ne-a vorbit Ana (1946) 
Producător: Oficiul Naţional al Cinematografiei (potrivit Catalogului 
retrospectivei filmului documentar românesc de la Nyon, 1990). 
 „Doamna Ana Pauker, secretara PCR a vorbit în pregătirea alegerilor:” 
Discursul păstrează sunetul original. 
 Aducând în prim plan războiul şi dezastrele pe care el le-a produs, 
discursul este ilustrat de imagini cu raiduri aviatice şi bombardamente din timpul 
războiului. 
 Bărbatul nu şi-a pus însă niciodata problema opriri războiului. Scene legate 
de bombardamentele din Bucureşti din 1944 vin să acompanieze această parte a 
discursului. „Aveaţi putere!” 
 Pe fondul unor imagini prezentând femei ţinând discursuri, aplaudate fiind 
din sală, discursul Anei Parker punctează lipsa de drepturi a femeii în luarea 
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deciziilor. „Femeile ar fi spus nu războiului dacă ar fi avut dreptul de a spune, ar fi 
putut atunci opri războiul!” 
 Din prezidiul din care vorbeşte, se desprind imagini cu regele Mihai, 
precum şi cele ale lui Petru Groza şi Gh. Gh. Dej. Sunt prezentate imagini cu 
aplauze, însă la o privire mai atenta se poate vedea că sala nu e aceeaşi. 
 „Prin drepturile pe care le avem trebuie să împiedicăm un nou război în 
ţara noastră!” „Guvernul Groza e primul care a instaurat un regim de fraţie între 
toţi cetăţenii.” 
 În continuare se prezintă portrete de auditori, atenţi la discursul rostit. 
 “Fraţii din Moldova simt că au fraţi, surori.” Ei nu sunt bogaţi, nu au ce da 
copilaşului lor de mâncare, însă „fratele ardelean şi muntean îşi rupe din pâinea sa 
şi trimite în Moldova” ajutor. Mulţi au plecat prin ţară să ceară ajutor.  
 „Groza nu-i lasă!” „Domnii istorici vor să ne calce în picioare drepturile de 
independenţă ale acestui popor, să ne înveţe cum să trăim şi să ne ducem viaţa.” 
 Se vrea în schimb o casă în care „nici un străin răuvoitor să îşi vâre nasul.” 
 „Fiecare cu ceea ce ştie, cu ceea ce a învăţat” este discursul care se 
suprapune peste imagini de muncă din agricultură, din industrie. „Să facem ţara 
noastră ca o grădină!” 
 Tocmai de aceea votul are o mare importanţă. „Noi suntem convinşi că în 
mare majoritate voturile vor fi pentru reprezentanţii forţelor democratice.”  
 „Să nu trimitem în parlament pe oamenii care vor să ducă ţara la război, 
care vor să-şi ţină drepturile doar pentru ei.” Din sală se aude scandat „aleşii 
poporului”. 
 Încheierea filmului arată o sală aplaudând. 
 
Culegere sindicală 1945 – Oamenii muncii reconstruiesc ţara (1946) 
Film brut fără sunet. Cadrele din acest film apar într-o serie de alte filme.  
 Mitingul de 1 Mai. / Brigăzile care defilează. / Imagini de la întreprinderile 
Astra. / Defilările de 1 Mai din Bucureşti. / Petru Groza. / Se aruncă flori. Imagini 
cu fanfară şi defilarea armatei. / Dezgolirea monumentului soldatului sovietic. 
Manifestări de inaugurare. / Crosul copiilor. / Scene de meci de box. / Gh.Gh. Dej 
la mare la Carmen Silva. Imagini cu marea. / Imagini din parc. Copii jucându-se cu 
trenuleţul. / Pătrăşcanu. / 1 an de realizări socialiste – Uzinele 23 august Malaxa. / 
Paris-Place de la Concorde., depunere de coroane. Tour Eiffel, scenă de stradă. / 
Venirea delegaţiei franceze .(?) / Scene de muncă dintr-o fabrică, imagini cu 
mitinguri. Panouri cu „proletari din toate ţările uniţi-vă!”. Cadre cu mâinile care se 
strâng, cadru cu globul pământesc (desen). 
  
România pe drumul democraţiei 
Regia: Paul Călinsecu (?) (a se vedea menţiunea de la „România pe drumul 
democraţiei populare”, filmul este cu totul altul) 
 Noul drum pe care România îl urmează a creat o serie de facilităţi 
oamenilor muncii. În timp ce părinţii lucrează, copiii muncitorilor sunt îngrijiţi în 
cămine. Cluburile şi bibliotecile înfiinţate asigură accesul muncitorilor la cultură şi 
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educaţie. S-au amenajat parcuri şi stranduri, se organizează excursii în zilele de 
sărbătoare (imagini ale unor serate dansante în faţa unor cabane din munţi – muzică 
din perioada interbelică). 
 Copiii beneficiază de tabere la munte sau pot vizita nou înfiinţatele grădini 
zoologice. Un sprijin important pentru toate acete realizări vine din partea 
conducerii ţării şi a partidului. Gh. Gh. Dej, ministru al industriei şi agriculturii 
inaugurează casa „Carmen Silva” de la Eforie Sud ca centru pentru copii.(?) 
 Dar toate acestea nu pot fi realizate fără lupta asiduă a clasei muncitoare. 
Forţele populare sunt chemate să participe în campania de însămânţări. Ostaşii sunt 
chemaţi să are. Agricultura se afla într-un ceas de cumpănă. Seceta din Moldova, 
Bărăgan, Dobrogea, precum şi invazia lăcustelor au creat grave probleme. 
Guvernul sovietic care e oricând gata să ne ajute, trimite avioane pentru 
pulverizarea insecticidelor. 
 Pentru întrajutorarea ţăranilor ia fiinţă Cascul. Pentru ai proteja pe copiii 
afectaţi de secetă, s-au organizat trenuri speciale pentru mutarea acestora spre 
zonele care nu au cunoscut orgia secetei. 
 Încă odată ajutorul dat de URSS în grâu şi porumb este bine venit pentru 
căminele de copii. 
 
România pe drumul democraţiei populare (1948) 
Regia: Paul Călinescu (?) (potrivit Catalogului retrospectivei filmelor 
documentare româneşti la de Nyon 1990 – cu precizarea că filmul era trecut ca 
fiind produs în 1944) 
 Titlu în franceză. 
 6 martie 1945. De aici comentariul e în română. 
 Instaurarea guvernului Petru Groza. 
 Revenirea Clujului la Ardeal. Imagini cu manifestări la Cluj. 
 Reforma agrară. Impărţirea titlurilor de proprietate. Secvenţele folosite 
sunt cele din filmele „Reforma agrară – 23 august 1945” şi „De vorbă cu fraţii mei 
plugarii”. 
 Libertatea cuvântului indiferent de etnie, religie şi sex. Imagini cu ziarele 
publicate în limba maghiară. 
 Libertatea presei. Imagini cu ziarul Scânteia. 
 Egalitatea în drepturi a tuturor. Tribunalele poporului îi judecă pe trădătorii 
criminali ai ţării. (Imagini cu Antonescu). 
 Sărbătorirea Zilei Victoriei. Marş cu torţe la care participă şi biserica care 
sfinţeşte steagul. 
 În cinstea armatei Roşii eliberatoare se dezveleşte un monument ca semn al 
recunoştinţei. 
 Venirea delegaţiei române de la Moscova după semnarea tratatului de 
pace. „Recunoştinţa pentru marea vecină de la răsărit”. 
 Marinari în bazele navale. Primirea bumbacului din URSS. 
 Camioane cu minereu de fier. 
 Imagini de şantier. Se vorbeşte de venirea ambasadorului URSS. 
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 Reconstrucţia ţării după război. Cadre cu motoare. Scene de reparare a 
docurilor de la Constanţa. 
 Săparea în piatră. Construirea de hale pentru traficul feroviar. 
 “Războiul şi seceta nu au împiedicat dezvoltarea culturală”. Venirea lui 
Louis Aragon la Bucureşti. Vizita sculptorului bulgar Petrov, turneul Operei 
Române la Praga. „În librării apar operele marilor gânditori”. Imagini cu volume 
ale lui Lenin, Marx. 
 Grija cu care se întocmesc programele artistice şi cele radiofonice pentru a 
fi pe gustul publicului. Organizarea de spectacole de dansuri populare cu artişti din 
rândul ţăranilor. 
 La Teatrul de Păpuşi artişti de marcă bucură cu producţiile lor copiii. 
 Sporturile de masă au luat locul sportului profesionist. Scene de călărie, 
înot şi baschet având un fundal muzical de charleston sunt contrabalansate de 
imagini de sanie, schi. 
 Deschiderea campaniei electorale. Theohari Georgescu vorbeşte maselor 
populare. 
 Primele alegeri libere au dat câştig de cauză forţelor democratice, 
„pecetluind suportul majorităţii”. 
 Au loc pregătiri pentru deschiderea lucrărilor camerei Deputaţilor. Se 
aspiră, se matură pe culoarele palatului. 
 Cadre cu Petru Groza. 
 Minerii din valea Jiului măresc producţia. 
 Se construiesc cartiere muncitoreşti. 
 Imagini cu scene de muncă din industria textilă şi din metalurgie. 
 1 Mai 1946. Mitinguri. Ana Pauker, Petru Groza, parade cu steaguri. 
Muzica internaţionalei socialiste. 
 Instalarea la Ministerului Industriei a secretarului general al PCR, care 
„re-orientează economia”. 
 Are loc reforma monetara. Cadre cu schimbarea preţurilor la produse. De 
la zeci de mii de lei se trece la zeci de lei. 
 „Magazinele de stat dau o lovitură puternică speculanţilor”, speculanţi 
ilustraţi de tarabe pe străzi. 
 La congresul PSDR se ia hotărârea de unificare cu PCR, „lichidându-se 
sciziunea din 1923”. 
 Ana Pauker este numită ministru de externe fiind prima femeie din lume 
numită în acestă funcţie. 
 Vasile Luca este numit ministru al finanţelor. Noile numiri „consolidează 
procesul democratic”. 
 Se definitivează bugetul prin care se urmăreşte dublarea încasărilor, deci 
echilibrarea bugetului. 
 Ana Pauker urmăreşte să ducă o politică „înfloritoare cu vecinii”. 
 Generalul Tito vine în vizită la Bucureşti. 
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 Gh. Dimitrov vine la rândul lui la Bucureşti şi semnează tratatul de bună 
vecinătate. La manifestarea populară organizată cu acest prilej se va prinde în horă 
cu oamenii muncii din România. 
 Şantierul de la Agnita. Brigăzi aliniate, militari. 
 30 decembrie 1947 reprezintă sfârşitul unei ere. Abolirea monarhiei şi 
proclamarea RPR a însemnat o „victorie în lupta împotriva imperialiştilor”. Scena 
horii din faţa palatului regal. Ana Pauker se adresează mulţimi de la balcon. 
 Comentariul de încheiere: „Trăiască RPR!” 
 Genericul de încheiere e tot în franceză. 
 
Poporul român în luptă pentru democraţie (1948) 
Regie: Jean Mihail (potrivit volumului „1234 – Cineaşti români”) 
 Genericul de prezentare a filmului este conceput asemeni unui album care 
se răsfoieşte, practică întâlnită la o serie de filme din anii ’40. 
 Motto:  “Invăţând din trecutul luptelor noastre, cunoaştem mai bine 
prezentul şi înţelegem mai uşor viitorul. Si viitorul nostru, viitorul clasei 
muncitoare, viitorul poporului nostru, stă în mâinile noastre ale tuturor.” 

Gh. Gh. Dej. 
 Cadrele de debut sunt cele ale unei naturii îndârjite (vântul bate, apele sunt 
tulburi). În pofida greutăţilor, ţăranii ară. Toate aceste eforturi vorbesc de „puterea 
de sacrificiu a ţărănimii şi muncitorimii pentru o viaţă mai bună.” 
 Sărăcia şi bolile care marcau viaţa ţăranului se datorau vieţii de huzur a 
boierilor. Dacă ţăranul trăia în cocioabă, boierul huzurea în palate (imaginea 
imobilelor moderniste de pe Bl. Magheru din Bucuresti – secvenţă regăsită şi în 
filmele „De vorbă cu fraţii mei plugarii”). 
 Împortiva acestor nedreptăţi ţăranii s-au răsculat în 1907. Imaginea furcilor 
şi a coaselor ridicate, prezentă şi în filmele amintite mai sus, vorbeşte de 
dramatismul acelor evenimente. Ţăranii cereau atunci pământ. Cererile lor au fost 
răsplătite de către moşieri cu „pământ pentru mormânt”.  
 Cine sunt adevăraţii prieteni ai ţăranilor? Muncitorii. 
 Istoria frământată a Balcanilor, tendinţele agresioniste ale lui Hitler, 
cedarea Ardealului lui Horthy, preluarea puterii de către Antonescu şi Garda de 
Fier sub comanda imperialismului german, nu au făcut decât să umple închisorile 
cu plugari, aruncaţi acolo de partidele istorice. 
 Împotriva acestor duşmanii ai poporului s-au ridicat cei mai buni fii, 
Gh. Gh. Dej, Ana Pauker, Gh. Luca. Ei au ajuns în închisori în urma unor procese 
înscenate. Lupta lor pentru libertate este ilustrată de imagini ale unor fluturaşi 
agitatorici comunişti, în care gestul pumnului ridicat este poate de reţinut. 
 Conflictul din sânul clicii conducătoare conduse de Maniu şi Brătianu 
conducea ţara spre război. Întoarcerea armelor împotriva armatei germane nu a 
făcut decât să înteţească distrugerile şi jaful. Unul dintre soldaţi, căruia i s-a dat foc 
şi a ars de viu, era fiu de ţăran (cadre filmate în timpul raidului german deasupra 
Bucureştiului – Jurnal de actualităţi 1944 – operator Ovidiu Gologan). 
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 Războiul început de Antonescu împotriva URSS satisfăcea de fapt „gustul 
de aventură” al acestuia. Nimic nu justifica agresiunea împotriva URSS, „care ne-a 
fost întotdeuna prieten”. 
 “Fasciştii care s-au ghiftuit din grânele şi bunurile noastre” (discurs ilustrat 
de lanuri de grâu), sunt „autorii camerelor de gazare şi trenurilor morţii” (ilustrativ 
sunt arătate imagini cu vagoane ajunse la Auschwitz). 
 Lupta antifascistă a fost coordonată de ziarul ilegal „Romînia liberă”. O 
pagină a acestui ziar din 1944 este prezentată în acest context. Frontul Unit Român, 
format din PCR şi PSDR întăreşte opoziţia antifascistă. 
 Ca urmare a înaintării armatei sovietice pe frontul din est, forţele 
democratice din România hotărăsc arestarea lui Antonescu. Drept consecinţă a 
acestui act politic de la 23 august 1944, „cavalerii teutonii” încep să bombardeze 
ţara, provocînd incedii distrugătoare. Acţiunile armatei romîne s-au alăturat acţiunii 
„forţelor patriotice române sub conducerea PCR, în frunte cu tovarăşul Bodnăraş”. 
 Pe fondul imaginilor intrării în Bucureşti a armatei române (cadre din 
jurnalele de ştiri), comentariul vorbeşte de „intrarea în rând cu celelalte vecine, prin 
eliberarea de fascişti.” 
 “Guvernul reacţionar Rădescu” era împotriva poporului român. Pe fondul 
„nemulţumirii populare”, salve de tun sunt trase în manifestanţi. Imaginile arată în 
schimb bătăi în stradă în timpul unei manifestări de amploare din faţa palatului 
regal, urmate apoi de imagini de sicrie. 
 6 martie 1945 reprezintă data „democratizării ţării” prin venirea la putere a 
guvernului condus de Petru Groza. Mulţimea scandează. „Eforturile se înzecesc”. 
Armata se avântă în lupta de eliberare, „muncitorimea nostră îşi găseşte minunatul 
elan”, muncind la fabricarea de obuze sau supraveghând procesul ţeserii. 
 Armatele române participă la eliberarea Cehoslovaciei. Sfârşitul războiului 
marchează apariţia „soarelui dreptăţii şi al bunei însoţiri pentru poporul muncitor”. 
 
Cu fruntea-n soare – Apaca (1948) 
Scenariul şi regia: Jean Mihail (potrivit generic) 
Imagine. Ion Cosma 
Poem de Aurel Baranga recitat de Alexandra Dinu 
 „Film închinat efortului mareţ al brigadierilor muncii voluntare, ai Uniunii 
Tineretului Muncitoresc pe şantierul naţional „Gh. Gh. Dej” – Apaca”. 
 Cer înnorat. Pe acest fundal vizual se aude un cântec patriotic. 
 Printre casele vechi încep „să răsară brigăzile falnice”. 
 Suntem în 23 ianuarie 1948. „În vechea şi sărmana ţară”, „un cântec de 
vifor de viaţa începe” să se audă.. O nouă zi de munca începe. 
 Brigăzile înşiruite, înarmate cu lopeţi mărşăluiesc sub privirea bătrânei 
care tocmai îşi deschide geamul. 
 „Clădim o ţară!”. „Munca e cea mai înaltă poruncă!” Steaguri sunt purtate 
de membrii brigăzii, muzica eroică acompaniază atât imaginea, cât şi poemul recit. 
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 Urmează un rând de cadre filmate în interiorul şantierului. Oameni săpând, 
detalii cu lopata lovind pământul, cadre de ansamblu ale şantierului asemeni unui 
furnicar. 
 Cei care privesc din-afară sunt chemaţi la lucru. Momentul îi prilejuieşte 
regizorului prezentarea unor scene anecdotice ca structură. 
 „Betonierele merg, vă cunosc şi vă ştiu, brigadieri ai muncii voluntare!” 
 Femeile participă şi ele. Imaginea din nou îşi permite să fie anecdotică. 
Poemul-comentariu rămâne însă în registru eroic. 
 Planul proiectat de arhitecţi începe să prindă viaţă. 
 Vine şi furtuna. Un copil se ascunde în spatele geamului, adăpostindu-se 
de vremea rea. Însă „braţele nu se opresc”. şantierul creşte sub flamura Partidului 
Muncitoresc Român.  
 Cadre de detaliu cu cărămizi date din mână în mână, cu muncitori 
împingând roabe. Totul este o şcoală a viitoarelor clădiri şi oraşe sub o nouă zodie. 
 Cadre panoramice ale şantierului. Imagini cu căminele brigadierilor, acolo 
unde se odihnesc cei ce muncesc. Camera de filmat urmăreşte somnul brigadierilor 
care dorm la unison în încăperi mari de peste 50 de locuri. Visul celor care 
muncesc e construcţia. Feţele posace sunt cele ale celor care visează la lumi apuse. 
 29 aprilie 1948 fabrica este inaugurată de Gh. Gh. Dej. Parada brigăzilor 
este parte a acestei inaugurări. Conducătorul îi salută pe cei care au muncit la 
ridicarea fabricii, dar şi brigăzile de femei cere vor veni să lucreze în această 
fabrică. 
 Pomii înfloresc... 
 
Scrisoarea lui Ion Mărin către Scânteia (1949) 
Producător: Romfilm – Societate de Stat (potrivit generic) 
Regia: Victor Iliu 
Imagine: Ovidiu Gologan 
 Scenariul filmului se vrea o mărturisire subiectivă a unui ţăran asupra 
cauzelor care au condus la crearea cooperativei agricole din sat. 
 Naraţiune e gradată, de la micile întâmplări care îl fac pe el să afle despre 
organizaţia de partid din sat, la vizita fraţilor din clasa muncitoare care vin (în 
camione) în sat şi le vorbesc ţăranilor de modelul sovietic în agricultură, arătându-le 
reviste. 
 Un membru de partid al organizaţiei de bază din sat le vorbeşte ţăranilor 
despre condiţiile de lucru în agricultură, arătându-le faptul că o agricultură 
mecanizată ar conduce la o mai mare producţie şi deci la bogaţie. 
 Curiozitatea îl îndeamnă să facă o vizită la cooperativa din satul vecin, care 
secera cu combina, ara cu tractorul. Este momentul care face posibilă comparatia 
cu lanurile pline de ciulini ale ţăranilor de la el din sat şi lanurile bogate, ierbicidate 
din satul vecin. Se induce oarecum ideea de concurenţă, „cu ce satul nostru ar fi 
mai prejos?!” 
 Convingerile legate de o agricultură mecanizată sunt şi mai mult întărite de 
vizita la organizaţia de bază a partidului din sat. Aici preşedintele îi arată eroului 
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filmului avantajele tehnologiei în cultivarea pe întinderi mari de pământ. Acest 
lucru însă necesita apropierea pământurilor, a parcelelor oamenilor. 
 La îndemnul preşedintelui de partid semnează apelul de întovărăşire, 
încercând apoi să găsească şi alţi tovarăşi în sat. Discursul împotriva sărăciei îi 
apropie de săracii şi mijlocaşii satului. Odată întovărăşirea făcută, oamenii merg şi 
semnează cu SMT-ul pentru închirierea de tractoare în vederea aratului şi 
semănatului. Toţi sunt bucuro şi că de acum nu vor mai fi nevoiţi să meargă să se 
ploconească bogaţilor pentru arat şi semănat. 
 La venirea tractoarelor în sat. Toţi oamenii ies pe uliţă, cei bogaţi se uită 
urât, căci vremea lor a trecut. 
 Cadre cu tractoarele puse pe brazdă, în timp ce se vorbeşte de calitatea 
aratului. Convinşi acum de beneficiile muncii în comun şi avantajele mecanizării, 
ţăranii săraci şi mijlocaşi hotărăsc înfiinţarea cooperativei agricole, urmând 
îndemnul plenarei din martie 1949 a partidului comunist. 
 Dacă e să facem o analiză a imaginii şi a construcţiei filmului putem vorbi 
de antiteza folosită între regimul moşieresc de dinainte de război şi cel democratic 
atunci instaurat. Apare astfel imaginea chiaburului huzurind în timp ce ţăranii 
săraci şi mijlocaşi trăiesc în mizerie. Situaţia se inversează în momentul înfiinţării 
cooperativelor agricole, mecanizarea agriculturii inducându-le ţăranilor cooperatori 
sentimente de superioritate. 
 Imaginea balansează între cadre de ansamblu şi cadre de detaliu, între 
secvenţe dinamice şi cadre statice În bună parte, imaginile dinamice sunt atributele 
clasei ţărăneşti muncitoare, toate referinţele la chiabur, la moşier, sunt statice. 
 
Actualităţi nr. 56 – săptămâna 3/1949 
Producător: Oficiul Naţional al Cinematografiei 
I. La Ministerul de Externe, are loc decorarea celor cu merite în „construirea 

socialismului”. „Sunt prezenţi tovarăşa Ana Pauker şi tovarăşul Petru 
Groza.” În încheiere are loc recepţia pentru cei evidenţiaţi în producţie 
împreună cu conducătorii”. 

II. La uzinele „23 August”, „inovaţiile matriţerului T. Paul” conduc la un mai 
rapid ciclu de producţie. „Vechiul sistem cerea un efort de lucru mai 
mare”, dar în urma introducerii acestei inovaţii durata de lucru a scăzut. 
Tot la acestă uzină, Stan Ilie este un „spărgător de normă”, depăşind în mai 
multe rânduri norma planificată. 

III. În Întreprinderea de Industrie a Bumbacului „s-au evidenţiat două 
muncitoare în producţie. „Vorbeşte Dascal Maria: „De la partid am învăţat 
disciplina în muncă” (de menţionat că vocea aparţine comentatoarei). 

IV. Legea consiliilor populare. 
V. Pernic. (lângă Călan). „Ziariştii se documentează asupra strădaniei cu care 

e strâns minereul.” Cadre cu ziarişti luând notiţe în timp ce-i intervievează 
pe muncitori. Apar şi scene de muncă, mineri lovind cu târnăcoape, 
furgonete pline cu cărbune care ies din mina. 
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VI. Comemorarea poetului bulgar Hristov Botev la Galaţi, unde acesta a locuit. 
„A vorbit ambasadorul Bulgariei.” Poetul a fost comemorat şi la Bucureşti, 
în discursurile ţinute cu această ocazie amintindu-se de relaţia cu „vecinii 
noştrii apropiaţi şi buni”. 

VII. Dovezile de prietenie ale URSS. Un transport de aparate de radio sovietice 
a ajuns în ţara noastră. Imediat după sosire a început descărcarea mărfii, 
trecându-se apoi la verificarea aparatelor. Primul transport de aparate a fost 
oferit celor care s-au „evidenţiat în muncă”. În acest fel se realizează 
„pătrunderea culturii pe calea undelor” în rândul oamenilor muncii. 

VIII. Sportul şi dezvoltarea societăţii socialiste. La Sibiu au loc campionatele de 
gimnastică feminină. „Sportul nu mai e un atribut al claselor avute, ci al 
clasei muncitoare.” 

 
Actualităţi nr. 58 
I. La Gara Mogoşoaia sunt întâmpinaţi reprezentanţii Republicii Polone, 

veniţi pentru semnarea tratatului care va fi „chezăşie a prieteniei tutelate de 
URSS”. Mulţimea îi ovaţionează pe oaspeţi. Petru Groza e venit să-l 
întâmpine pe Jankievici. Împreună vor pune bazele frontului anti-
imperialist. Muncitoare oferă buchete de flori. Coloana oficială străbate 
Bucureştiul în drum spre Ministerul de Externe. Aici are loc o „întreţinere 
călduroasă”. Are loc şi semnarea tratatului de prietenie. Reprezentanţii 
Republicii Polone sunt mai apoi invitaţi la mitingul organizat la Griviţa 
Roşie în cinstea semnării tratatului. Aici au loc discursuri adresate 
muncitorilor adunaţi. 

II. O duminică de iarnă în Sângeorz. Pregătirea uneltelor de primavară începe 
devreme. La şcoală au loc cursuri pentru agricultura mecanizată. „Tineri 
români şi maghiari vin să înveţe conducerea tractorului”. „Toth Maria se 
află la volanul unui tractor” căruia i se ataşează un plug cu 6 brazde. În 
biblioteca satului se găsesc o mulţime de broşuri folositoare. Fondul 
muzical este „Rapsodia Română” de G. Enescu. Există şi cărţi în limba 
maternă a minorităţilor. Spectacole organizate de săteni sunt prezentate în 
faţa publicului. „Jocul şi cântecul care înfrăţesc popoarele conlocuitoare 
din republica noastră”, fac ca la spectacolul organizat să participe şi săteni 
din comunele învecinate. 

III. Dreptul la odihnă al oamenilor muncii. Schiori se pregătesc să ia trenul. Îi 
vom vedea mai apoi urcând muntele prin zăpadă. La Vârful cu Dor îi 
aşteaptă cabana. Încep şi primele încercări de coborâre a pârtiei. 

IV. Fabrica de peniţe „Flamura Roşie” din Sibiu. Aici se realizează „peniţe din 
oţel românesc”. Imagini din producţie vin să ilustreze şi de acestă dată 
comentariul. Aceste peniţe „vor ajunge în mâna şcolarilor”, de unde şi 
interesul muncitorilor de a depăşi norma. 
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Actualităţi nr. 59 
I. Semnarea unui nou acord economic între România şi URSS. Acordul a fost 

semnat de către Vasile Luca, iar filmul prezintă câteva secvenţe din timpul 
semnării acordului. 

II. Profesorul Gh. Alexandru ţine un curs legat de curenţii de energie la 
Universitatea din Bucureşti. Lucrările de laborator „ilustrează teoria” pe 
care studenţii au învăţat-o în timpul cursurilor. De pregătirea tinerilor ţine 
„ridicarea industrială a ţării”. Printre studenţi putem să-l întâlnim şi pe 
Gherman Draghici „fost ucenic la Cugir”, care are acum şansa de a învăţa 
şi a ajunge inginer. 

III. La Reşiţa oţelarii au depăşit norma. Acest lucru se datoreşte „reducerii 
duratei unei şarje”. Cadre cu scene de muncă ilustrează toate cele spuse în 
discurs. Sunt arătate podurile de turnare. 

IV. La Braşov are loc concursul de patinaj artistic. Concursul ţinut în aer liber 
era urmărit de un public numeros. ştirea prezintă imagini din cadrul 
spectacolului de gală al câştigătorilor. 

V. “Pregătirea campaniei de însămânţări” a început „sub egida PMR”. În sala 
de consiliu, unde în fundal putem vedea portretul lui Stalin, se discută 
planul pentru anul viitor. În comuna Poarta-Albă se pregătesc uneltele. 
Fierarul şi fiul său participă la repararea acestora. Se pregătesc şi 
seminţele. Cadre cu plugurile adunate în mijlocul satului, dar şi cadre 
legate de închirierea de tractoare (imagini luate din „Scrisorea lui Ion 
Marin către Scânteia”). 

 
Actualităţile nr. 61, 2/1949 
Producător: Oficiul Naţional al Cinematografiei 
I. Femeilor din Republica Populară Română li se oferă „noi deschideri”. 

Femeile au acum posibilitatea de a lucra până şi în industria grea, care până 
nu de mult nu era decât apanajul bărbaţilor. La Ciorogârla femeile conduc 
tractorul, iar în Teleorman există o femeie primăriţă. La tribunalul din Ilfov 
femeile sunt asesoare. Tot femeile lucrează ca şi ţesătoare în industria 
textilă. Raluca Ripan, prima femeie chimist, conduce Institutul de Chimie 
din Cluj. „Femeile lucrează pentru ridicarea producţiei.” 

II. „Minerii sporesc avântul întrecerii socialiste pentru depăşirea normei.” 
Echipa lui Cosma Vasile a realizat o norma şi jumătate într-o zi, după ce 
provocase la întrecere pe echipa lui... (?). 

III. Ţărănimea din Rupea s-a afiliat Frontului Plugarilor. Cu această ocazie s-a 
manifestat călare. Au fost purtate steaguri şi portre ale lui Stalin, Marx şi 
Lenin. La sfârşitul mitingului ţăranii s-au prins în horă. 

IV. „La Cluj are loc acţiunea de unificare a mişcării de tineret”. Reprezentanţi 
ai muncitorilor, studenţilor şi elevilor stabilesc „sarcinile tineretului”. Un 
grup de „reprezentanţi ai sportivilor adresează salutul sportivilor către cei 
prezenţi la adunare”. Manifestarea s-a încheiat cu un spectacol de dansuri. 
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V. „Ţărănimea muncitoare în lupta împotriva duşmanului pădurii – omizile”. 
Ţăranii participă astfel la „campania de protejare a pădurilor”. 

VI. Cursurile pentru miliţienii de circulaţie. După ce au urmat cursuri teoretice, 
miliţienilor li se cere să aplice cunoştinţele pe teren (imagini de stradă cu 
dirijarea într-o intersecţie a circulaţiei). „Populaţia trebuie să sprijine 
eforturile depuse de miliţieni”. Există şi o parte educativă a acestei ştiri. Se 
prezintă cazuri de traversări ale străzii neregulamentare, şi consecinţele pe 
care astfel de situaţii pot să le creeze. Se critică apoi modalitatea de a 
călătorii pe scările tramvaielor. Imaginea din final se vrea pozitivă şi este 
cea a unui miliţian îndrumând un trecător. 

 
La noi la Todireşti (1955) 
Scenariul: I. Daniel (potrivit generic film) 
Regia: H. Rabinovici. 
Producător: Studioul Sahia. 

„Povestea mea începe într-o duminică în 1954...” 
 Primele secvenţe oferă o imagine panoramică a satului Todireşti, „satul 
naratorului”. Se vorbeşte de locurile copilăriei, totul stând sub o notă declarativ 
sentimentală. 
 Se intră pe urmă pe uliţele satului, unde „ne întâlnim” cu oamenii având o 
„înfăţişare sărbătorească şi veselă”. Deputatul în sfatul popular se îndreaptă spre 
horă. Aici la locul horei vedem „şandramaua veche şi urâtă ce stă drept în mijlocul 
satului”. Acest cămin cultural, care „exista numai cu numele”, este motiv de ruşine 
atunci când se primeşte „vizita echipei de jocuri populare din Ruginoasa”, satul 
vecin. Scena nu fusese reparată, şi provoca hazul celor din Ruginoasa, pentru că 
„alte sate şi-au construit de mult cămin cultural”. 
 Tocmai de aceea la Sesiunea Comitetului Executiv se ia hotărârea ca 
todireştenii să-şi construiască cămin cultural. La adunarea forului vine însă şi 
nevasta lui….(?). Femeile cer să se construiască o casă de naşteri, şi să se aducă un 
doctor în sat. „Nevastă-mea, mamă-eroină, apară casa de naşteri.” Alegerea 
priorităţilor provoacă lungi discuţii, dar în final se ia decizia de a se construi atât un 
cămin cultural, cât şi o casă de naşteri. Imaginea ne arată consemnarea acestei 
decizii în procesul-verbal. Duminica viitoare, încă de dimineaţă, când răsare 
soarele şi cântă cocoşul, se face cunoscută adunării generale decizia comitetului. 
 O delegaţie din sat pleacă la Paşcani, la raion. Preşedintele de raion îi 
primeşte cu bucurie şi se bucură de planurile todireştenilor. El le mijloceşte o vizită 
la CFR, instituţie răspunzând apelului lor, ce se oferă să-i ajute. 
 După o săptămână îşi face apariţia în sat un tânăr necunoscut, care este 
asaltat de copii. Necunoscutul nu era altul decât inginerul trimis să conducă 
lucrările de construcţie. 
 Sătenii încep să lucreze. Se taie lemn pentru construcţie din pădure. La 
această acţiune participă „toţi cu mic cu mare”. Vechea clădire este dărâmată, 
provocând uimirea femeilor din sat, care-şi fac cruce. Sătenii se duc şi lucrează la 
cariera de piatră. Care din satele vecine vin să dea o mână de ajutor. 
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 Ajutoare mai vin şi de la Paşcani. Se aduce cărămidă de la raion în 
camioane. Începe săparea temeliilor. Uliţele satului sunt cuprinse de agitaţie. 
  Încep să se ridice şi pereţii. Însă nu mai rămân bani de materiale. Delegaţii 
Sfatului Popular îşi folosesc timpul liber pentru a convinge populaţia să-şi 
plătească „autoimpunerea” pe un an înainte. Moşu. (?)...„scrie lozinci agitatorice, 
ca să vină în sprijinul celor de la Sfatul Popular”. Tinerii din Organizaţia 
Tineretului Muncitor se pun şi ei pe treabă. Primii care vin să-şi plătească 
autoimpunerea sunt comuniştii din sat, iar ei pot fi „un bun exemplu de urmat”. 
Munca reîncepe. 
 Vine şi luna iulie, şi începe culesul grâului. Munca la ridicarea căminului 
cultural şi a casei de naşteri a trezit „dorinţa de a urma lucrul în echipă şi pe câmp.” 
CFR se oferă să dea o mână de ajutor la ridicarea căminului, iar în ilustrarea muncii 
colective cadrele alese dunt cele ale plimbării cărămizilor din mână în mână, în 
timp ce meşterii le fixează în ciment. Atmosfera muncii îi trezeşte moşului Toader 
melancolii din vremea războiului, când un general rus le vorbea de societatea 
comunistă. 
 În toamnă construcţia nu e încă gata, iar ploile ameninţă să vină. Zăpada 
opreşte orice fel de muncă. Toţi asteaptă venirea primăverii şi reînceperea lucrului. 
 Odată cu veniea primăverii, copiii încep să se joace afară. Elevii plantează 
puieţi. Discursul vorbeşte de moştenirea lăsată copiilor. 
 Se fac ultimele pregătiri la căminul cultural şi la casa de naşteri. Muncitorii 
de la CFR vin la inaugurare. „Bucuria comună” a acelora care au muncit este 
urmarea „mândriei pentru înfăptuirile făcute”. În cinstea evenimentului, pe scena 
căminului cultural are loc un spectacol de dansuri. Atmosfera de sărbătoare e 
marcată prin împodobirea scenei cu covoare, steaguri şi portrete ale lui Stalin şi 
Lenin. 
 „Căminul cultural a făcut ca sămânţa întovărăşirii să prindă viaţă”. 
Întovărăşirea a fost următorul pas important din viaţa todireştenilor. 
 La venirea în sat, moaşa a avut parte de o primire bucuroasă din partea 
femeilor. Are loc şi prima naştere în casa de naşteri. Totul este modern. Casa a fost 
dotată cu instrumente medicale. Scâncetul copilului născut este „semnul unor 
vremuri noi”. 
 Primul tractor intră în Vadul Todireştilor. El „sparge frica de întovărăşire” 
a celor din sat. Dacă la început au fost doar 14 familii întovărăşite, astăzi tot satul e 
prins în tovărăşie. 
 „Todireşti-ul nu e un sat deosebit, deosebite sunt vremurile acestea şi 
deosebiţi sunt oamenii care îl locuiesc.” 
 Încheind circular acest film, ultimele secvenţe prezintă o panoramă a 
satului, oferind însă câteva detalii cu noile construcţii. 
 
Bicaz, cota 563 (1959) 
Regia şi scenariul: Mirel Ilieşiu 
Regizor secund: Erich Nussbaum 
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 Filmul se vrea a fi o prezentare a istoriei şantierului de la Bicaz. Chiar dacă 
se vorbeşte de o serie de detalii ce ţineau de configuraţia anterioară a locului, 
cadrele prezentate ne arată secvenţe ale muncii de şantier. Începută în ianuarie 
1959 pe valea Bistriţei, hidrocentrala de la Bicaz era unul din cele mai importante 
proiecte demarate în acea perioadă. Comentariul ne oferă date exacte asupra 
şantierului, a capacităţilor lui de producţie. cadrele se opresc asupra detaliilor din 
şantier, a îndeletnicirilor de pe şantier, oferind secvenţe de ansamblu şi speculând 
structurile geometrice ale utilajelor. Se urmăreşte traiectoria benei pentru turnarea 
cimentului, pentru ca mai apoi să se facă filmări din benă. 
 În această efervescenţă a muncii, entuziasmul constructorilor este una din 
componentele umane pe care filmul încearcă să o evidenţieze. 
 A doua parte a filmului portretizează pe unul din macaragii. Se prezintă 
secvenţe ale mâinilor în timp ce se vorbeşte de precizia gesturilor de care acest om 
trebuie să dea dovadă. Din dosarul acestui muncitor aflăm că e de fapt pilot de 
aviaţie, că e proaspăt căsătorit pe 23 august 1958. Colegii îl definesc ca fiind „băiat 
bun”. Secvenţe ale vieţii de şantier vin să ilustreze toate cele amintite în rândurile 
de mai sus. 
 Filmul se încheie cu un elogiu adus muncii acestor oamenii, accentuându-se 
capacităţile lor creatoare. „Constructorul e un sculptor al betonului”. 
 Ar mai fi poate de amintit aici utilizarea muzicii experimentale din sfârşitul 
filmului. 
 
Ogoare înfrăţite (1961) – Reportaj din satele colectivizate ale regiunii Braşov 
Scenariul şi regia: Stelian Penu (potrivit generic) 
Imagine: Carol Kovacs 
Producător: Studioul Sahia 
 Filmul se defineşte ca reportaj cinematografic în regiunea Braşov. 
 Începutul reportajului are loc în satul Moşaţi. De la o imagine panoramică 
a satului se trece la una realizată în centrul satului, de unde „totul ţi se pare mai 
înalt”. 
 Aici în centrul satului întâlnim noua panouri. De la imaginea de ansamblu 
a acestor panouri, camera îşi muta obiectivul pe ceea ce era scris pe aceste panouri. 
Era vorba de o punere în paralel a realizărilor din perioada premergătoare venirii la 
putere a guvernului democrat şi a acelora realizate în ultimii ani. Înainte în sat nu 
era dispensar, erau 15 chiaburi, 2 moşieri şi 19 pluguri de lemn. „Adevărul e scos 
la iveală de vremurile noi.” 
 În sat nu mai e nici un neştiutor de carte. Secvenţe cu şcoala dublează acest 
enunţ. Există de asemenea un dispensar şi o casă de naşteri. Biblioteca, plină de 
cititori, vorbeşte de „revoluţia culturală”. Iar toate aceste realizări vorbesc de 
nivelul de trai ridicat, de civilizaţie. 
 În 1961 a fost deschis şi un magazin de unde oamenii pot achiziţiona o 
gamă largă de mărfuri. Imaginile arată oameni alegând ţesături. Alţii privesc la 
maşinile de încălzit, se vorbeşte de achiziţionarea de scutere, de motociclete, de 
aparate radio. 
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 Media de vârstă a crescut de la 42 de ani la 62 de ani. Si asta pentru că 
există condiţii de viaţă noi, asemănătoare celor de la oraş. Zeci de familii şi-au 
cumpărat mobilă. Cadrele surprinse arată interioare ţărăneşti nou mobilate. 
 Copiii care merg la şcoală au acum posibilitatea de a urma cursuri liceale şi 
universitare. 
 Bogaţia acestor oameni vine din munca în cooperativă, cooperativă care 
are hambarele pline. Recolta de 2150 de kg la hectar e una din cifrele care se 
enunţă pentru a argumenta cele afirmate. Imagini ale culesului de porumb 
ilustrează comentariul legat de „răsplata hărniciei lor (a ţăranilor) şi a ajutorului dat 
de statul democrat popular.” 
 „Dezvoltarea multilaterală a gospodăriei” a făcut nu doar ca producţia să 
crească, ci ca ea să fie şi valorificată prin vânzarea produselor. 
 Producţiile ridicate se datorează cultivării raţionale a pământului, a folosirii 
tehnicii de cultivare intercalate (ex. Cultivarea fasolei între rândurile de cultură de 
porumb). Toate acestea s-au realizat aplicând „indicaţiile congresului al III-lea al 
PRM”. 
 Urmează o înşiruire de date legate de cantitatea de produse obţinută şi de 
cea care a fost pe urmă vândută. Din vânzarea producţiei de cartofi s-au obţinut 
40.000 lei. S-au vândut 30 de vagoane de porumb. Alte sume şi cantităţi de produse 
sunt enumerate în parte în funcţie de tipul de produs menţionat. Imaginile care 
ilustrează această prezentare de date, surprind scene la cules, de încărcare a 
camioanelor, de coordonare a muncii. 
 Satul dispune şi de livezi. „Aplicând indicaţiile partidului pentru mărirea 
fondului pomicol până în 1955”, oamenii muncii au plantat un număr ridicat de 
puieţi. A fost astfel redate agriculturii zone neproductive. În aceste locuri a fost 
plantată viţa de vie. 
 Se subliniază perseverenţa oamenilor, dar şi rolul mecanizării agriculturii. 
Imaginile deja clasice ale tractoarelor care ară, precum şi cele ale maşinilor de 
împrăştiat îngrăşăminte, sunt dublate de panorame ale câmpurilor cultivate. 
 Cuvintele cheie folosite sunt: voinţă, ambiţie, asalt, consecvenţă în 
aplicarea obiectivelor congresului al III-lea al PMR. 
 Şi sectorul zootehnic se bucură de atenţie. Se urmăreşte ameliorarea raselor 
locale de animale prin însămânţare artificială. Se organizează cursuri de instruire 
unde sluga de pe vremuri „foloseşte acum microscopul”. 
 S-a construit un cămin pentru copii. Producţia e depăşită în fiecare an, 
astfel încât tabla din centrul satului este o oglindă a satului. 
 La colectiva din Bod se face colectarea grâului şi a sfeclei de zahăr. 
Complexul de animale înfiinţat este amenajat ştiinţific. Se folosesc mulgătoare 
automate. Numărul de case a crescut. S-a construit şi un ştrand modern, ca urmare 
a „grijii faţă de oameni, faţă de nevoile colectiviştilor”. 
 La Hărman lacurile cu peşte au înlocuit mlaştinile. Scene de pescuit 
însoţesc aceste imagini. 
 Bunăstarea cooperativei agricole se răsfrânge şi asupra vieţii oamenilor. Se 
arată scene de plată a oamenilor, potrivit normelor pe care le-au realizat, se împart 
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produse. Statul acordă şi un ajutor pentru tinerele mame, precum şi colectiviştilor 
bătrâni. 
 Si toate acestea pentru că se manifestă „GRIJA FAŢĂ DE OM”. 
 Modul de construire a filmului este unul tipic reportajului. Discursul este 
întotdeauna ilustrat de secvenţe adecvate pentru procesele descrise. 
 
Peste dealuri şi coline (1963) 
Scenariul şi regia: Titus Mesaroş (potrivit generic) 
Imagine: Petre Gheorghe 
Film color. 
 Punctul de plecare al acestui film e călătoria în căutarea lui Eminescu. 
Filmările de început sunt realizate din mersul maşinii. Urmează un drum „până nu 
de mult plin de praf”. Povestea revizorului Eminescu e adusă în prim plan. Starea 
de plâns a şcolilor pe care poetul o descrie în rapoartele făcute erau atunci cauzate 
de „locaţia proastă” şi de administrarea defectuasă. Fosta şcoală din Tauşa evocată 
de Eminescu este de mult o amintire, pe care noul primar o evocă în reportaj. 
 În comparaţie cu starea de atunci, lucrurile s-au schimbat. Numărul de 
elevi a crescut ca „urmare a revoluţiei culturale”. În loc învăţătorului, acum în sat 
sunt 19 profesori. Şcoala are un nou sediu. 
 Cadre din timpul cursurilor vin să ilustreze un discurs legat de 
modernizare. O prezentare a bugetului şcolii şi a cadrelor didactice vin să ofere 
date precise legate de acestă dezvoltare. 
 Copiii participă şi la culesul recoltei din agricultură, ceea ce le conferă 
cunoştinţe multilaterale. 
 Dacă copiii de ieri abia puteau să bolborosească din abecedar, astăzi copiii 
învaţă franceza. 
 Profesorul de biologie e un pasionat colecţionar, preocupările sale venind 
în sprijinul educaţiei copiilor. 
 Mulţi din absolvenţii şcolii au urmat studii liceale şi universitare şi s-au 
împrăştiat în toată ţara. Doctorul din Hârlău s-a întors după studii acasă. Locul 
leacurilor băbeşti la care se apela înainte a fost luat de vizite preventive la 
domiciliu. Imagini surprinse în timpul consultaţiilor sunt prezentate în tot acest 
timp, acordându-se atenţie portretului doctorului. 
 Drumul reporterilor continuă. Paralela dintre drumul către Socola descris 
de Creangă în amintirile lui şi cel al drumului actual împletesc două componente 
discursive. Una e modernizarea care s-a produs, iar cealaltă vorbeşte de „setea 
ţăranului de a răzbi la civilizaţie”, prin educaţie. 
 În comuna Mosca există 2 şcoli unde învaţă 500 de copii îndrumaţi fiind de 
17 profesori. Copiii-pionieri cresc sub atenta supraveghere a profesorilor, a căror 
„devotament” vorbeşte de la sine. „Educaţia noilor generaţii în spiritul păcii şi 
prieteniei cu toate popoarele” este una din laturile definitorii ale educaţiei pe care 
aceşti copii o primesc. 
 Copiii participă şi la plantarea de copaci pe marginea drumului. 
 La dispensar campaniile de vaccinări previn bolile infecţioase. 
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 Şi situaţia intelectualului la ţară e alta, el nu mai este marginal. Existenţa 
televiziunii, a radioului, care „aduc cultură în fiecare colţ al ţării”, îi oferă 
suficiente deschideri. 
 Prosperitatea oamenilor şi a colectivei se vede şi în casele noi construite. 
 La Răducănei există peste 60 de intelectuali, situaţie datorată prezenţei 
liceului în sat. Aici nu doar că se învaţă, dar „se duce şi o luptă împortiva 
mediocrităţii”. Şcoala are şi o echipă de artişti amatori. Spre justificare sunt 
prezentate imagini ale montării uneia din piesele lui G. Vraca. 
 În Răducăneni există şi un spital. Soţia medicului este inginer agronom şi 
ţine cursuri de agrozootehnie cooperatorilor. Comentariul subliniază robusteţea 
intelectualilor care trăiesc la ţară. 
 „În două decenii de democraţie populară a crescut o intelectualitate nouă, 
ataşată nevoilor poporului”. 

Concluzii 

Dincolo de ingerinţele ideologice la care trebuiau să se supună producţiile 
cinematografice ale vremii, regăsim în structura narativă şi vizuală a filmelor 
vizionate încercări stilistice diferite. Dacă în filmele de actualităţi vocea 
comentatorului încearcă să inducă un discurs „obiectiv”, în alte realizări 
cinematografice discursul subiectivat a unor personaje-narator căută să emoţioneze 
spectatorii. Aceste personaje-narator sunt cel mai adesea constructe – idealizate a 
ceea ce se vroia prototipul noiilor clase aflate la conducerea ţării (a se vedea 
ţărănimea şi clasa muncitoare), care au un trecut de luptă de clasă comun şi care 
speră la un viitor comunist. Nu trebuie însă să uităm faptul că aceste filme sunt în 
primul rând filme de propagandă. 
 O serie de elemente vizuale cu un caracter repetitiv vin să completeze cel 
mai adesea aceste discursuri: imagini cu lanuri bogate de grâu, cu tractoare arând, 
cu muncitori în uzine sunt puse în antiteză cu imagini ale ţăranului asudând făcând 
munci manuale, a colibei în care era sortit să trăiască în regimul anterior sau a 
palatelor în care a huzurit vechea clasa conducătoare. Prezentarea antitetică nou-
bun / vechi-rău e prezentă în majoritatea filmelor. Cum era şi de aşteptat, sunt 
observabile de-a lungul anilor mutaţii ale modului de abordare. Trecerea de la o 
campanie de convingere a celor care nu sunt încă „convinşi” de justeţea 
programului comunist la o campanie de evidenţiere a rezultatelor şi reuşitelor 
perioadei parcurse de după schimbarea regimului era probabil de aşteptat. 
 Edificatoare sunt şi încercările de construire ale unei tradiţii istorice care să 
legitimeze autorităţile aflate la puterea. Chiar şi atunci când se fac referinţe la 
personalităţi politice antebelice, acestea sunt rareori prezentate vizual. Nu acelaşi 
lucru se poate spune şi de prezentarea liderilor politici ai noului regim. Un alt 
detaliu care ar fi de reţinut e acela al utilizării imediat după război a unor cadre din 
filmări antebelice sau reluarea unor cadre de la un film la altul. Acest fapt se 
datorează pe de o parte lipsei mijloacelor tehnice şi economice imediat după 
război, însă această reutilizare vine să suplinească şi cerinţe stilistice. Preluarea, 
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recontextualizarea şi reinterpretarea unor secvenţe filmice nu urmăresc decât o 
adaptare a discursului naţional antebelic la cerinţele contextului politic postbelic. 
Însă utilizarea acestor cadre denotă şi o minimalizare a rolului realizatorului în 
favoarea colectivului de realizatori. 
 Această situaţie se va schimba încetul cu încetul. Înfiinţarea Institutului de 
Artă Cinematografică, a Televiziunii Române şi a Studioului de Filme Al.Sahia, 
vor contribui la un alt cadru de producţie, dar şi de receptare. Modernizarea 
technică, accesul recurent la imaginea filmată prin intermediul televiziunii, dar şi 
creşterea producţiei filmice, vor schimba modul de receptare. De acest lucru 
trebuie sa ţină seama strategiile de comunicare. 

Că mediile audio-vizuale rămân cu toate acestea modalităţi de influenţare a 
opinie publice e cât se poate de adevărat. Transmiterea în direct a „revoluţiei 
române” din 1989 e, de altfel, un caz adesea dezbătut în studiul mediilor 
contemporane. Cazul revoluţiei române s-a dovedit exemplar în contextul super 
mediatizării mondializante. 
 
 
 



 

PLAINER Zsuzsa 

Szent kötelesség vagy lépcsőházi felirat? 
A Csipkerózsika-vita elemzése 

A következő, az ún. Csipkerózsika-vitát elemző tanulmány azon a Stefano Bottoni 
és D. Lőrincz József által megkezdett elméleti „csapáson” kíván tovább haladni, 
amely a romániai magyar társadalmat sokszínűnek tekinti. E szerzők kutatásai 
bebizonyították, hogy a „magyarság egysége” mindössze az elit politikailag 
instrumentizálható szövege, hiszen a romániai magyar társadalmat egymással 
szembenálló, egymással versengő csoportok alkotják. A romániai magyar irodalmi 
lapokban 1978 és 1979-ben zajlott irodalmi vita elemzése egyrészt ezt a versengést 
próbálja bemutatni a magyar irodalmi mező különböző szereplői között, másrészt 
kiegészíteni igyekszik Bottoni és D. Lőrincz elméleteit; írásaikban mindketten 
versenyről beszélnek1, azonban tanulmányaikból hiányzik, vagy csak elnagyoltan 
rajzolódik meg az ellenfél alakja, az antropológiai „másiké”: D. Lőrincz pontosítja 
ugyan, hogy a nemzetépítés diskurzusa csupán domináns beszédmódja a romániai 
magyar elitnek 1989 előtt, de elemzésében a kulturális mezőnek csupán egyetlen 
olyan csoportját említi (a filozófus Bretter Györgyöt és tanítványait), és azt is csak 
néhány sorban, amely egy a nemzetépítés nagy, magasztos diskurzusától eltérően 
szól a társadalomról; a Földes – Sütő konfliktust elemző Bottoni tanulmányában a 
hangsúly Sütő alakjára esik, ennek rendelődik alá Földes pozícióinak rendszere, 
életútjának alakulása. A Csipkerózsika-vita alábbi elemzése e szemléletmód 
kiegészítésére tesz kísérletet, hiszen figyelni igyekszik a vitában kirajzolódó 
mindkét, irodalommal és nemzetépítéssel kapcsolatos álláspontra és a mögöttük 
meghúzódó erőforrásokra. 

A nagy beszélyek 

A romániai magyar irodalmi mezőben annak kialakulása óta többféle, gyakran 
egymással szembenálló elképzelés létezik az irodalom és a társadalom, a művészet 
társadalmi-politikai-nemzeti célokra való felhasználásáról. A két világháború 

                                                 
1 Bottoni, Stefano: A hatalom értelmisége az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy Korall, 
2004.12; D. Lőrincz József: Az átmenet közéleti értékei a mindennapi életben Pro Print: Csíkszereda, 
2004. Jóllehet, a romániai magyar elit versengése, nem központi témája D. Lőrincz József könyvének, 
de az elemzés mégis azon kevesek egyike, amely a nemzetépítést domináns diskurzusként azonosítva 
be, kihangsúlyozza az erdélyi magyar kulturális mező sokszínűségét.  
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közötti korszakban talán Kós Károly irodalmi munkássága és irodalompolitikája 
képviselhetné az egyik elképzelést, melynek lényege a kisebbségi irodalmi 
intézmények és a kisebbségi témákkal foglalkozó művek (például erdélyi regény) 
létrehozása.2 Egy másik szemléletmód a Kuncz Aladáré volna, kinek francia 
hadifogságáról szóló regényéből, a Fekete kolostor-ból hiányzik bármiféle, a 
kisebbségi társadalomra vonatkozó utalás.  

Az ötvenes években a szocialista-realista irodalomszemlélet válik a 
kulturális mező uralkodó diskurzusává. E propagandisztikus irodalompolitika a kor 
társadalomszervező elvének megfelelően egy újfajta rendiséget, a származáson 
(munkás vagy proletárcsalád) alapuló politikai tőke primátusát hirdeti.3 Ez egyrészt 
meghatározza az elfogadott vagy hallgatásra ítéltett szerzők kilétét, azaz 
kanonizálja az irodalmi jelent és az irodalmi hagyományt, másrészt kijelöli a 
művek megírásának technikáit: a pozitív és negatív hősök „osztályhelyzetét”, a 
cselekmény menetét, amelyben a politikai pedigré szempontjából negatív (például 
nagybirtokos) szereplőknek el kell bukniuk, vagy legalábbis le kell vonniuk a 
tanulságot, míg a munkások, parasztok elnyeri méltó helyüket a szép új világban. 

A korszak irodalmi másikját azon szerzők csoportja alkotja, akiket később, 
a hatvanas-hetvenes években első Forrás nemzedékként határozott meg a romániai 
magyar irodalomtörténet4, jóllehet, az ötvenes években a kolozsvári Bölcsészkar 
magyar szakáró járó fiatalok különböző korúak, írói-költői-kritikusi indulások sem 
esik teljesen egybe (Balázs szerk., 2001), egyetlen közös vonásuk – 
szemléletmódjukon kívül – hogy nagyrészük a Kriterion által 1962-ben indított 
elsőkötetesek számára kitalált Forrás sorozatban jelentkeznek először.5 E 
szemléletmód lényege a kor ál-népies irodalmának elutasítása, és olyan szerzők 
megismerése, akiket az akkori irodalompolitika mellőzött: a kommunista József 
Attila helyett a freudista kései írások szerzőjét, a polgárinak címkézett Babitsot, 
akiről az akit mindössze egyetlen mondatot ír az akkori akadémiai 
irodalomtörténet, Szabó Lőrincet, az avantgarde-okat6. Azonban e saját hagyomány 
nemcsak olvasási szokásokat és irodalomszemléletet jelent, hanem – Bourdieu7-vel 
szólva (Bourdieu, 1986) – irodalmi pozíciók megszerzését is: egy alkotói (írói, 
                                                 
2 Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. H.n., é.n. 
3 Szabó Márton: Szocialista refeudalizáció. Ideológiai zsákutcák, társadalmi ellentmondások. In: 
Diszkurzív térben. Scientia Humana: Budapest, 1998. 97–126. 
4 Kántor Lajos: Korszakváltás. Kritikák, tanulmányok. Kriterion: Bukarest, 1979. 
5 „Első Forrás nemzedék” alatt általában Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Hervay Gizella, 
Szilágyi István, Lászlóffy Csaba, Bálint Tibor, Veress Zoltán költők, írók, illetve Szilágyi Júlia, 
Kántor Lajos, Láng Gusztáv irodalomkritikusok nevét szokás érteni. E nemzedéki megközlelítés 
azonban, ahogy azt maguk az alkotók is elismerik, irodalomtörténészi konstrukció, hiszen a romániai 
magyr irodalomban számtalan olyan alkotó létezett, aki – a Forráshoz hasonlóan – az 
irodalomközpontú szemléletmódot képviselte, noha nem volt Forrás-szerző: Bodor Ádám, vagy 
később Balla Zsófia, Bogdán László, Mózes Attila. Az azonban megkérdőjelezhetetlen, hogy e 
csoport tagjai voltak az elsők, akik az ötvenes évektől kezdődően az irodalom esztétikai 
függetlenségét képvisleték.  
6 Balázs Imre József (szerk.): Balázs Imre József (szerk.): Vissza a forrásokhoz. Polis: Kolozsvár, 2001. 
7 Bourdieu, Pierre: Cele două pieţe ale bunurilor simbolice [A szimbolikus javak két piaca]. In: 
Economia bunurilor simbolice [A szimbolikus javak gazdaságtana]. Meridiane: Bukarest, 1996. 
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költői, kritikusi) magatartást, mely megpróbálja elfogadtatni, elismertetni magát a 
korabeli irodalmi sajtóban. A visszaemlékezések szerint kezdetben, az ötvenes 
évek második felében, a hatvanas években ez új írások közlése nem volt 
problémamentes. A szabadverseket író, a „vonalas” irodalom által használt 
leszármazás-alapú kategorizáció által „lejártnak”, „polgárinak” nevezett 
irodalmárokat az ötvenes években, és azután a szocialista-reakista szemléletű 
szerkesztők nem, vagy alig akarták közölni az irodalmi sajtóban8. 

A „vonalas” irodalomszemlélet ellenkezése nemcsak az 
államkommunizmus akkori ideológiájától való formai-stilisztikai jellegű 
különbözésnek szól, hanem a „Forrás-nemzedék” alkotói magatartásának, amely 
tagadja, hogy az irodalomnak kötelezően ki kellene szolgálni bármiféle irodalmon 
kívüli ideológiát: 

 

„1959-ben volt egy nagy hadjárat az akkori fiatal költők ellen, 
amiben ő [a szabadverseket író Lászlóffy Aladár] volt a főbűnös. 
Egyébként akkor én is megkaptam a magamét. Az Ifjúmunkásban 
elmondtak életidegennek, befelé fordulónak, hermetikusan 
elzártnak, sőt impresszionaistának is, ami akkor a legnagyobb 
sértés volt. Olyan bűneim voltak, hogy Apollinaire-t olvastam és 
ebből arra következtettek, hogy nem szeretem a munkásosztályt.9” 
 

A Csipkerózsika-vita idejére, azaz a 70-es évek végére „műközpontú” 
irodalomszemlélet képviselőinek egy része tekintélyes pozíciókat „birtokol” az 
irodalomi mezőben: szerkesztők, kritikusok lesznek, a „vonalas” 
irodalomszemlélet helyét pedig fokozatosan a nemzetépítő diskurzus veszi át. Ez 
az átmenet fokozatosan történik: a kisebbségi szerzők, nyelvi-kulturális 
meghatározottságuk révén a magyar kisebbség helyzetét, problémáit jelenítik meg 
az uralkodó szocreál irodalompolitika követelményei szerint megírt műveikben, 
így az államszocializmus művészetfelfogása számukra már a kezdetektől etnikai 
színezetet kap, hiszen „az én népem”-mel10 való foglalkozást jelent.11 

                                                 
8 Balázs Imre József (szerk.) i.m.; Kántor Lajos i.m. 
9 Huszár Sándor: Sorsom emlékezete. Vallomások egy bűntelen nemzedék elkárhozásáról. Kriterion: 
Bukarest, 1982. 289. 
10 Biró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák. Elemzések a romániai magyar társadalomról. Pro 
Print: Csíkszereda, 1995. 
11 Az a művészi magatartás, amely hajlamos az irodalmat közösségi célok megfogalmazására 
„használni” feltételezhetően a két világháború közötti korszakra is visszavezethető: a 70-es, 80-as 
évek nemzetépítő elitje, vagy annak egy része 1945 előtt már iskolába járt, a népi kollégiumok 
tanítási stratégiája pedig tartalmazott némi hasonlóságot az államkommunizmus ideológiai 
rendszeréével: a kollégiumokban a nép felé fordulást nemcsak a népszolgálat és az értelmiségi 
felelősség mint eszme kötelező erejűvé tétele jelenti, hanem – a kommunizmus első korszakához 
hasonlóan – egy sor olyan társadalmi gyakorlatot is, amely szakítani hivatott az íróasztal mellett ülő, a 
társadalmat nem ismerő értelmiségi szereppel: a népi kollégiumokban ilyen volt a falukutatás, nyári 
iskolák, kulturális programok szervezése a falusiak számára. Lásd erről Sütő Sütő András: Sárkány 
alszik veled. Beszélgetések könyve. Szépirodalmi Könyvkiadó: Budapest, 1991 vagy Bertha Zoltán: 
Sütő András. Kalligram: Pozsony, 1995. 
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Feltételezhető, hogy a nemzetépítésként értelmezett kulturális politizálás 
elterjedését a 70-es években kialakult kisebbségi nyilvánosság-szerkezet mellett, 
amely lehetővé teszi e szemléletmód elterjesztését és az apró különbségek „nagy 
beszéddé” való összegyúrását12 a változó politikai környezete is elősegíti: a 70-es 
évek végére, az irodalmi vita idejére már láthatóvá, vagy inkább érzékelhetővé 
váltak a Ceauşescu-rendszer kisebbségpolitikájának hatásai (szakiskolai anyanyelvű 
oktatás, könyvkiadás, újabb magyar nyelvű lapok kiadása, magyar nyelvű rádióadás 
megszűntetése)13 így felerősödik az igény arra, hogy a kisebbségi társadalom (vagy 
legalábbis annak kulturális elitje) „a kisebbségi helyzetről” beszéljen.  

A vita maga 

A Csipkerózsika-vitában tehát, amelyre számtalan hivatkozás történik a 89 előtti 
irodalom kapcsán, 14e két, voltaképpen 1919 óta létező irodalomelképzelés csap 
össze. A vita kiváltója Sütő András a Korunk 1978/6-os számában megjelent, 
Csipkerózsika című írása, mely arra kérdez rá, miért nem jelenek meg a kisebbségi 
társadalom sajátos témái, helyzete a kortárs irodalmi művekben. Az írásra Panek 
Zoltán válaszol a Hét 1978/10-es számában; az impulzív hangulatú replikában a 
prózaíró kijelenti: egy sajátos kisebbségi értékrend „provinicálissá” válhat. Láng 
Gusztáv irodalomkritikus az Igaz Szó-ban megjelent válaszát követően Panek és 
Sütő irodalmi párbajához mintegy heten szólnak hozzá a Hajdú Győző 
szerkesztette irodalmi lapban valamint a Korunk hasábjain; a válaszok egyszerre 
beszélnek a két író konfliktusáról és az irodalomeszményekről, melyek szervesen 
összefonódnak írásaikban a nemzeti identitás témakörével.  

Ahhoz, hogy megértsük a vita fontosságát, érdemes részletesebben 
szemügyre vennünk annak két első, az irodalmi konfliktust kiváltó szövegét, 
meleyek a legradikálisabban fogalmazzák meg a vita témáit.  

Sütő a Korunk színházi tematikájú számában kijelenti, a 60-as években 
„dogma kötelékeit” megszaggató idők jöttek, azaz elmúlt az államszocializmus 
sztálnista korszaka, amely a szocialista-realizmus szigorú, merev szabályait 
érvényesítette az irodalomban. Ebben a korszakban  

 

„megjelentek a tiszta irodalom ministránsai, akik egy állítólagos 
esztétika szférájába emelkedve olyan ricsajos tohuvabohut csaptak 
jelentéktelen, kérészéltű szövegeik körül, hogy az az olvasó azt 
gondolhatta: itt van már a Kaánanán, betljesült a Minden, fecsegni 
lehet a semmiről.”15 
 

                                                 
12 Biró A. Zoltán i.m. 
13 Sütő András i.m. 
14 Cs. Gyímesi Éva: Honvágy a hazában. Esszék, interjúk, publicisztikai írások. Pesti Szalon: 
Budapest, 1993; Gáll Ernő: Számvetés. Komp-press, Korunk Baráti Társaság: Kolozsvár,1995; Gáll 
Ernő: Napló I. 1977–1990 Polis: Kolozsvár, 2003; Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom. Komp-Press: 
Kolozsvár, 1998. 
15 Sütő András: Csipkerózsika. Korunk, 1978.6. 444–446. 444. 
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Ez a felszínesnek bélyegzett esztétikai magatartás azonban nem vállalható, 
mert – fogalmaz metaforikusan az író – a 70-es évek végének romániai magyar 
társadalma – vélhetően a Ceauşescu-rendszer kisebbségpolitikája miatt – komoly 
kihívásokkal kell szembesülnie: 

 

„Miközben az élet kímélet nélkül állított valamennyiünket a 
választása parancsa elé: Párizst játszunk Mucsán, vagy 
szembenézünk itt és most saját életünkkel.” 
 

A szembenézés lehetséges formája – Sütő szerint – új, kisebbségi témával 
foglalkozó művek megírása lenne:  

 

„... nemzetiségi létünk ábrázolása dolgában hol az új Ábel, az új 
Kacsó Sándor-hangvétel, az új Sors és jelkép?”16 
 

A kisebbségi kérdés hiánya a korabeli irodalomban – az író szerint – egy 
újfajta irodalomszemlélet térhódításával magyarázható, amely a Gáll Ernő által 
megfogalmazott „sajátosság méltósága” azaz a kisebbségi létet a szimbolikus 
fölény tudatával viselő közösség gondjai helyett „ az ömegvalósítás, az 
egyetemesség számára lepárolt ízek-szagok” (idem) megjelenítésével foglalkoznak. 
Példaként a Bretter-tanítványokat hozza fel, akik mesterüknek mindössze formai 
jegyeit sajátították el, és nem „közéletiségét”. Irodalmi leltárának másik darabja, 
valamely, meg nem nevezett író munkája, aki művében – Sütő szerint elítélendő 
módon – James Joyce követőjének tartja magát. Az „egyetemesség” jelenléte az 
irodalmi művekben – véli az író – elhibázott, hiszen „Hely idő és körülmény marka 
nyomának valamiképpen az életművön is rajta kell lennie, különben megtévesztjük 
az olvasót.”17 

Értelmezve a Csipkerózsikát, elmondhatjuk, hogy annak lényege egy olyan 
irodalomeszmény megrajzolása, amely – szemben a „Forrás nemzedék” által 
képviselt „irodalomközpontúságon” alárendelődik a romániai magyar kisebbség 
nemzetépítési törekvéseinek. E szemlélet nemcsak azt igényi, hogy az irodalmi 
művek tematizálják a kisebbség helyzetét, hanem azt is, hogy e művekkel szerzőik 
mintegy „szolgálják” a saját társadalom „ügyét”. A „népszolgálatra” törekvő 
irodalompolitika azonban nemcsak leír, hanem előír, hiszen érvénytelennek tart, 
öncélú önmegvalósításra törekvőnek nevez minden másfajta elképzelést.  

Válaszában Panek Zoltán, aki a vita egyik szereplője szerint önmagára 
vontakozó utalásként fogja fel a Joyce-követést, kijelenti, hogy Sütőt „idegesíti” a 
„honi”, a „modern”, az „irodalom” és „az avantgarde általában”. Ugyanakkor azt is 
kijelenti, hogy  

 

„A sajátosság méltóságának hiábavaló hajszolása (ha valakinek 
nincs, az istentől sem szerezheti be) szerintem a beszűkülés felé 

                                                 
16 Sütő András i.m. 445 
17 Sütő András i.m. 445 
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vezetne, míg az egyetemességre való természetes törekvés 
mindenkor provinica-legyőző is.” […] hiszen a ’sajátos’ és az 
’egyetemes’ kizárja egymást.”18 

 

Amellett, hogy az írás számonkéri Sütőtől a Joyce-utánzónak minősített író 
megnevezését, hozzátéve, hogy – szerinte – az írót művei és nem 
magánnyilatkozatai minősítik, a válaszában megfogalmazódó állaspont szerint 
„Csipke Rozália többszörösen megcsalt-elvált hajadon”, ezért a helyi méltóság 
leginkább egy marosvásárhelyi lépcsőházi felirat által fogalmazódik meg hitelesen: 
Őrizzük meg egymás nyugalmát!19 A Sütőhöz hasonlóan érveket nélkülöző írás 
lényege egyrészt az előbbi által felállított irodalomszemlélet megkérdőjelezése, 
legfőképpen pedig annak elutasítása, hogy a „népszolgálat” lenne az egyetlen és 
egyedül érvényes művészetpolitika.  

Vitatémák és szereplők  

A továbbiakban megpróbálom bemutatni a Csipkerózsika-vitában előforduló két 
nézőpontot, és a hozzájuk tartozó témacsoportokat, majd igyekszem – a 
diskurzuselemzés egy elméletének20 (Foucault, 1991, a módszer alkalmazásáról 
pedig: Csigó – Kovács, in. Sík, 2000) – megfelelően megkeresni a tematikus 
mezők közötti hasonlóságokat, így azonosítva be a diskurzusban elfoglalt 
szimbolikus pozíciókat. A vitában résztvevő csoportok leírása – az irodalmi mező 
sokszínűsége miatt – némileg problematikus, hiszen az irodalom természetéről 
szóló diskurzív összecsapásban különböző korú, különböző műfajban 
tevékenykedő szerzők vesznek részt, így azok egymás mellé helyezése mindössze a 
vita kontextusában értelmezhető. Így – az elemzés módszertani logikájának 
megfelelően – két szövegtípust különíthetünk el: a nemzetépítők illetve az 
„irodalomközpontúak” hozzászólásait.  

 
1. nemzet és irodalom 
Jóllhet, a nemzetépítők szövegeinek nagyrészében megfogalmazódik az az 

állítás, amely szerint szükséges és fontos egy, az irodalom kérdéseiről folytatott 
eszmecsere, ezt állítja maga Sütő is, aki Paneknek adott válaszában árnyalja 
nézeteit, fontos megjegyezni, hogy ez a diskurzus az irodalmat és a nemzeti 
identitással való „foglalkozást”, amely e vitákban szorosan összetartozóként jelenik 
meg, kötelezőnek tartják. E felfogás szerint az író kötelessége alkotásaival a 
közössége céljait megjelentíteni, a nemzeti identitás pedig – a szövegek szerint – 
primordiális kötődés, így az ehhez való jog megkérdőjelezhetetlen. Ennek 

                                                 
18 Panek Zoltán: Írjon ön is írül. A Hét, 1978. 35. 
19 Panek Zoltán: i.m. 
20 Csigó Péter – Kovács Éva: Európai integráció és/vagy kisebbségpolitika? A román-magyar 
alapszerződés sajtóvitája. In: Sík Endre (szerk.): Diskurzusok a vándorlásról. MTA 
Politikatudmányok Intézete: Budapest, 2000; Foucault, Michele: A diskurzus rendje. Holmi, 1991/7, 
868–889. 
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bizonyítéka, hogy a kisebbségi helyzetre vonatkozó szövegrészeikben érvek nélkül, 
mintegy kinyilatkoztatás-szerűen jelennek a nemzetre és a kisebbségre vonatkozó 
állítások:  

 
„Egy nemzet és nemzetiségi irodalom egészétől azonban joggal várhatjuk 

el, hogy műveinek összességével közösségének és korának alapvető emberi 
tartalmait szólaltassa meg.”21 

 
Vagy: 
 
„[A nemzeti lét] természetes következménye annak a világméretű harcnak, 

amelynek célja a planetáris nemzeti egyenjogúság megteremtése.”22  
 
A nemzetépítés, vagy a kisebbségi identitás témái nemcsak kötelezőek, 

hanem „szakrálisak” is, ezekről nem lehet ironikusan fogalmazni:  
 
„megértem Sütő András aggodalmát, sőt haragját […]. Sütő azt mondja, 

amikor a cigányprímás ki van terítve a szobában, az ablakban ne legyen tökfilkó.”23  
 
2. „egyetemes” vagy „sajátos”: az irodalmi mezőben megszerezhető 

pozíciók rendszere: ahogy azt Bourdieu megfogalmazza24, az irodalmi mező, a 
társadalmi mezőhöz hasonlóan egymásnak alá- és fölérendelt pozíciók összessége: 
a mezőben elfoglalt hely azt mutatja, milyen „jogosítványokat”, elismeréseket, 
díjakat, minősítéseket, erőforrásokhoz (műveinek közlését, a közlés lehetőségeit) 
való hozzáférést szerzett meg egy-egy szerző. A nemzetépítők diskurzusaiban ezek 
a pozíciók főként a két, egymással a vita során szembekerülő író, Panek és Sütő 
szerepét, a mezőben elfoglalt helyét próbálják meghatározni. A hozzászólólók egy 
része egyetért abban, hogy Sütő nem tisztázza kellőképpen az „avantgarde” 
fogalmát, és ez valóban félreérthető, másrészt mindannyian úgy érzik, „le kell 
mosniuk” az íróról a provinicializmus bélyegét. (ezt teszi második, árnyaltabb 
hozzászólásában maga Sütő is). E téma megfogalmazásakor kiderül, hogy a Panek 
által „proviniciálisnak” mondott értékekekkel, de tágabban, a kisebbségi 
társadalom sajátos témáival, irodalmi és társadalmi képviseletével foglalkozó írói 
szerep egy általános, világirodalmi értékrend szerint is érvényes magatartás. 
Azonban a Panek által felállított kategóriarendszer (egyetemes-sajátos, 
világirodalmi-magyar) e szövegekben is elfogadottá válnak, ezzel magyarázható, 
hogy a nemzetépítők érveiket és ellenérveiket is e kategorizáció szerint építik fel: 

                                                 
21 Szőcs István: Madárnyelven vagy magyarán. A sajátosság kérdéséről. Igaz Szó, 1978.10. 447–466. 
462. 
22 Szász János: Sajátosság és egyetemesség. Igaz Szó, 1978.10. 461–464. 462. 
23 Bajor Andor: Válasz Láng Gusztávnak. Igaz Szó, 1978.11. 458–460. 460. 
24 Bourdieu, Pierre: Cele două pieţe ale bunurilor simbolice [A szimbolikus javak két piaca]. In: 
Economia bunurilor simbolice [A szimbolikus javak gazdaságtana]. Meridiane: Bukarest, 1996. 
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 „[Amit Sütő hirdet, az a]nemzetiségi emberség, honi európaiság”25  
 
Vagy: 
 
„Sütő András irodalmunk legeurópaibb alkotója”26 
 
Vagy:  
 
„Magyarán és nyíltan: azt állítani, Sütő Andrásról, hogy ő a nemzetiségi-

vidékies betokosodás prófétája, enyhén szólva durva túlzás […] Mert Sütő András 
volt az, aki a leutóbbi időben írt három nagy drámájának hőseit az egyetemes 
művelődéstörténet nagy neveiről keresztelte el.”27  

 
 
3. A vita elhallgatása. A nemzetépítő diskurzusban fontos szerepet kap 

annak kimondása, hogy a vita veszélyzeteti a „magyar identitást”. 
 
„S mi az alant való torzsalkodásban egymás szájából vevén ki a Szót és 

Igét […] elveszíthetjük a népben, nemzetiségben, anyanyelvben […]való élés és 
gondolkodás fogalmát.”28 (Igaz Szó, 1978/11: 389) Farkas 

 
Vagy:  
 
„El kell kerülni az irodalmi botrányt, hogy a galerik tapsoljanak.”29  
 
Az „irodalomközpontú” diskurzusaiban az előbbiekhez hasonló témák 

jelennek meg. 
1. a nemzeti identitás mint a szabadság kifejezője: míg a nemzetépítő 

diskurzus számára kisebbségi identitás megkérdőjelezhetetlen szent kötelesség, az 
„irodalomközpontú” szövegekben az a szabadság, a szabad választás lehetőségét 
jelenti. Annak, hogy egy-egy mű, vagy szerzője szolgálja-e a közösséget, feltételei 
vannak: ez csakis akkor elfogadható magatartás, ha a „népszolgálat” összhangban 
áll azokkal az esztétikai elvekkel, melyek a műalkotások kizárólagos feltételei. 
Értelmezve ezt a gondolatsort az „irodalomközpontúak” voltaképpen azt tagadják, 
hogy a „nemzetiségi ügy” „egyetemes” kérdés lenne: inkább olyan identitásforma, 
amely az adott társadalmi kontextusban nyer értelmet.  

 

                                                 
25 Balogh Edgár: Régi vita – új vita. Igaz Szó,, 1978.10. 387–388. 387. 
26 Bajor Andor i.m. 458. 
27 Szőcs István i.m. 468. 
28 Farkas Árpád: Egy fölöslegesnek tűnő vitához. Igaz Szó, 1978.11.389–390. 389. 
29 Rácz Győző: Nyílt levél az Igaz Szó szerkesztőségéhez a vita erkölcséről és szabadságáról Igaz 
Szó, 1978.10. 381–386. 335. 
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„[Ha a nemzetiségi irodalom] színvonaltalan, az eredmény a szellemi 
kielégületlenség lesz.” […] Irodalmunk ihletője a társadalmi nemzetiségi lét. Az 
elkötelezettség azonban csakis akkor vállalható, ha a művészi önmegvalósítást nem 
gátolja, hanem segíti. [Hiszen a nemzetiség ] lételeme a demokrácia.” 30  

 

2. „egyetemes” és „sajátos” egy másik olvasatban. E témát az 
„irodalomközpontú” diskurzus többféleképpen is megközelíti. A hozzászólásokban 
egyrészt utalnak az ötvenes évek korábban már említett versengéseire az első 
„Forrás nemzedék” elfogadásáért, hiszen elsősorban ők azok, akiket az 
„avantgarde” címkéjével illetnek a nemzetépítő diskurzusban. Az összetett, 
gyakran a marxizmus szókincsét használó szövegek kijelentik, hogy az ötvenes 
évek irodalmi vitáinak tétje, elsősorban Szilágyi Domokos és Lászlóffy Aladár 
elismertetése volt, amely a Csipkerózsika-vita idejére megvalósulni látszott. A 
korábban sokak által gyanakvással fogadott írók, költők beváltották a hozzájuk 
fűzött reményeket, hiszen e szerzők és a hozzájuk hasonló alkotók jelentkezésével 
megváltozott az irodalomról való gondolkodás. A következő, kódolt szövegben 
(„megdőlt a dogma építménye”) vélhetően arra történik utalás, hogy az 
„avantgarde szerzők” irodalmi mezőben elfoglalt pozícióját az legitimálja a 
leginkább, hogy szembeszálltak az ötvenes évek „vonalas” irodalomszemléletével, 
amely 1978-ra, a vita idejére elvesztette értékét. 

 

„A ‘modernek’ csak esztétikai elveket hangoztattak, mert nem volt másra 
lehetőségük, de ettől megdőlt a dogma építménye”31  

 
Ugyanakkor az irodalmi értékrend kijelölése nemcsak egyes szerzők vagy 

„stílusok” megjelölésével történik, hanem az előzőekből már ismert „sajátos” – 
„egyetemes” ellentétpár segítségével, amelyből ez előbbit – ha Panek szövegénél 
finomabb eszközökkel is – elszigetelő erejűnek, bezárónak és bezárkózónak tartják. 
E szövegek szerint egy irodalomhoz, kultúrához való kötődés nem kényszer, 
hanem választás révén alakul ki, azonban e szerződéses viszonyt a kultúra és az 
olvasó között bármikor újra lehet gondolni, ha az nem felel meg az olvasó 
elvárásainak. A „sajátos” értékek pedig az „egyetemes” függvényében, ahhoz 
viszonyítva nyerik el helyüket.  

 
„Az irodalom dolga tehát egy olyan műveltség kibontakoztatása, amely 

jóllakatja az egyetemesre éhezőt is. Hogy otthonában találja meg mindazt, amiért 
eddig idegenbe kellett mennie. [A mai irodalomban azonban] érzelmes értékrend 
uralkodik, lebeszélni igyekezvén mindannyiunkat arról, hogy harminckét tornyú 
városokat is látogassunk – nem utolsó sorban a magunk két, vagy csak egyetlen 
tornyának pontosabb megismerése végett.”32  

                                                 
30 Láng Gusztáv: Egy régi vita kísértete. Széljegyzetek Balogh Edgár: Az őszinte Korunk-kép és Sütő 
András Csipkerózsika című cikkéhez. Igaz Szó, 1978.9. 254–261. 256, 261. 
31 Láng Gusztáv i.m. 254. 
32 Láng Gusztáv i.m. 261. 
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A szövegekben az „egyetemes” – „sajátos” ellentétpár az akkori romániai 

magyar irodalmi mező szereplőinek említése nélkül is megjelenik: az ilyen 
szövegek világirodalmi művek felsorolásán keresztül próbálnak meggyőzni arról, 
hogy a a művek keletkezésének körülményei és „valóságvonatkozásaik” alapján 
értékük nem határozható meg:  

„Sütő Andrásnak példázzam-e, hogy az elvont térben megvalósult 
műalkotás nem holmi neoavantgarde torzszülött – hanem A vihar, a Gulliver, a 
Faust második része, a nemzeti irodalmak reprezentatív világa? Az ember 
tragédiájáé, amely aligha gyöngébb a Bánk bánnál, – s talán magyarságában sem 
alávalóbb. […] nehéz lenne bebizonyítani, hogy A négyökrös szekér rosszabb vers 
volna, mint az Akasszátok fel a királyokat! – pedig az fontosabb témáról szól.”33  

 
3. Vita a vitáról.  
 
E szövegekben közvetlen, vagy közvetett módon több utalás is történik 

arra, hogy a kisebbségi irodalom esztétikai elveiről lehet polemizálni, hiszen „jobb, 
ha ütköznek a vélemények, mint az egység látszatát kelteni.”34  

A diszkurzív pozíciók rendszere 

Összehasonlítva a két oldal témáit, két dolog válik fontossá: az első a nemzeti 
identitás és a kisebbségi irodalom szoros, ugyanakkor homályos (hiszen nincs rá 
magyarázat a szövegekben) összefonódása: az irodalom kapcsán, bárhogy is 
képzelik el azt a szövegek, „népszolgálatnak” vagy csakis esztétikai elvek szerint 
formálódó „szabad művészetnek” valahogy mndig felmerül az identitás témája. A 
szövegek, ha néhol csak utalások szintjén is, de az irodalmi vita kapcsán a 
kisebbségi identitásnak is igyekeznek valamilyen jelentést adni. Ez – 
feltételezhetően – a korabeli kisebbségi diskurzus sajátosságaival magyarázható: a 
70-es évek Romániájában a a román és magyar kulturális mezőt nagyrészt 
bölcsészek dominálják, ők tematizálják az etnikai-politikai történéseket is, így 
természetes, hogy a társadalomról való beszéd számukra összekapcsolódik a 
szakmaisággal. Másrészt figyelemreméltó, hogy a nemzeti identitás esetében, 
melynek különböző jelentéseket adnak a különböző diskurzusok, mindig egyes 
szám használatos: a kisebbségről beszélnek, a nemzeti idetitásról, nem pedig 
nemzeti identitásokról vagy a kisebbségi társadalom bizonyos csoportjairól, akik 
elfogadják e kategóriák jelentését. Úgy tűnik, mintha e diskurzusok számára a 
társadalmi és kulturális törésvonalak gondolatát nem lehetne kövtekezetesen 
végiggondolni. 

A „sajátos”- „egyetemes” dichotómia esetében a diskurzusok 
összeolvadása bonyolultabb képletet mutat. Az, hogy a két csoport kizárólagos 

                                                 
33 Deák Tamás: Napfoltos vita. Igaz Szó, 1978.11.464–466. 465. 
34 Kántor Lajos: A magunk mindennapi revíziója. Korunk, 1979.1–2. 37–40. 38. 
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érvényű irodalom-koncepciókat fogalmaz meg, azt állítva – egyfelől – hogy az 
irodalom dolga a „népszolgálat”, másfelől pedig, hogy a „tiszta esztétikai elvek” 
„megjelenítése” lenne, a kulturális mező diskurzusainak „ortodox” jellegével 
magyarázható35. A kulturális termékek előállítói és forgalmazói szerepek lényege 
az önálló, más alkotókkal össze nem hasonlítható nézetek megfogalmazása, amely 
a művészi autonómia „mutatója”. 

Ha az elemzéss végső célja a szimbolikus pozíciók megalkotása, a 
szövegek olvasása nyomán egyetlen ilyen körvonalazódik: a „megnevezőké”, akik 
feltételezi, hogy az általuk képviselet nézeteket az egész társadalom osztja.  

Szövegek és körülmények 

Jóllehet, az elsősorban Panek és Sütő konfliktusaként megjelenő vitában az 
intézménypolitikai és a személyes mozzanatok összefonódnak, talán nem 
érdektelen annak számbavétele, hogyan szervezi át a diszkurzív versengés az 
irodalmi mezőben elfoglalt pozíciókat. Habár Bourdieu szociológiai modellje, 
amely a kulturális mezőt autonómnak tételezi, olya entitásnak, amely nincs 
alárendelve politikai, etnikai vagy gazdasági céloknak,36 nem másolható át egy, az 
állammkommunizmus időszakáról szóló elemzésbe, de ez nem zárja ki azt, hogy a 
kiragadjuk és új kontextusba helyezzük a modell egyes elemet. Egy ilyenfajta 
kísérlet jogosultságát az is alátámaszthatja, hogy Katherine Verdery ugyanilyen 
módszerrel elemzi a 80-as évek romániai román kulturális mezőjét.37 Könyvében 
Verdery átveszi a Bourdieu-i modell egyik központi kategóriáját, az irodalmi 
mezőt mint pozíciók rendszerét, melynek értelmében egy szöveg megírása, 
megjelentetése valamilyen helyet jelöl ki szerzőjének e társadalmi térben; olyan 
helyet, ami a szerzőt és szövegét értékelő kritikákban, irodalmi díjakban, újabb 
szövegek közléshez való segítésben, vagy annak megakadályozásában tárgyiasul. E 
modell szerint tehát az elemzésnek nemcsak magukra a szövegekre, és az azok 
diszkurzív értékére érdemes figyelni, hanem feltárni a hozzájuk kapcsolódik 
erőforrások, és azok eloszlása mentén kialakuló pozíciók rendszerét is. 

Az erőforrások kapcsán a Korunk Csipkerózsika-vita ürügyén kialakuló 
szerkesztői politikájára érdemes figyelnünk, amelyről így ír naplójában az akkori 
főszerkesztő, Gáll Ernő38: 

 
„Kántor […] minden fenntartás, megfontolás nélkül le akarta adni Panek 
hetvenkedő, de lényegében helyes álláspontot elfoglaló cikkét Sütő ellen, amelyben 

                                                 
35 Bourdieu, Pierre: i.m. Cele două pieţe ale bunurilor simbolice [A szimbolikus javak két piaca]. In: 
Economia bunurilor simbolice [A szimbolikus javak gazdaságtana]. Meridiane: Bukarest, 1996. 
36 Bourdieu i.m.; Bourdieu, Pierre: A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről. 
Napvilág Kiadó: Budapest, 2001. 
37 Verdery, Katherine: Compromis şi rezistenţă. Cultură şi identitate naţională în România lui 
Ceauşescu. Editura Humanitas: Bukarest, 1994. 
38 Gáll Ernő: Napló I. 1977–1990 Polis: Kolozsvár, 2003; Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom. 
Komp-Press: Kolozsvár, 1998. 
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persziflázsszerűen banalizálja a sajátosság méltóságát. [...] Szilágyi Julika szintén 
felületes és felelőtlen olvasás mellett a leadás mellett foglalt állást. […] 
Elhatározatam, Domokos Gézával és [Balogh] Edgárral egyetértésben–, hogy nem 
adom le Panek cikkét. Indok: nem támogatok egy hetvenkedő vitastílust, különösen 
egy olyan sajátos helyzetben lévő emberrel kapcsolatban, mint Sütő. […] 
Bukarestben látogatás Szász Jánosnál, aki „felháborodottan” kommentálja a Panek 
– Sütő – Koruk-ügyet. Szász annyiban ad neki [Paneknek] igazat, hogy Sütő újra 
elhatárolja magát, ismét lelepelzi a „moderneket”, a nem elkötelezetteket, stb. Ő 
leadta volna a cikket. […] 
 […] Közben kibontakozott a Sütő-Panek vita, kiszélesedett, és áttevődött 
az Igaz Szóba. […] Érdekes, és meggondolkodtató, hogy (Tánczos Gábor 
megfigyelése szerint is) az ifjúság általában Panek-párti, […] ők az exkluzivizmust, 
a letolást ésa kizáró hangot utasítják el. Ezt meg lehet érteni, és el lehet fogadni, 
ami viszont aggasztóbb, az az, hogy nem honorálják Sütő szerepét s ennek 
jelentkezését a Csipkerózsikában.” (Gáll, 2003: 32–37.) 

 
A fenti szövegrész alapján nehezen dönthetjük el, a „sajátosság 

méltóságát” ért diszkurzív támadás, Panek írásának ironikus hangvétele netán a 
Sütőt mint a korszak ikonikus nemzetépítő figuráját ért sérelem késztette a 
főszerkesztőt arra, hogy visszautasítsa a replika közlését. Figyelemreméltó 
azonban, hogy Sütő vitára késztető írása, ahogy azt a hozzászólások nagy része is 
elsmeri, sem kevésbé mentes a radkiális kijelentésektől, hiszen (például) az 
„avantgarde-okat” „Párizst játszani Mucsán” jelzővel illetni, semmiképpen sem 
hízelgő minősítés. Ami ennél talán figyelemreméltóbb, hogy – egyrészt – Gáll 
Ernő álláspontjával nem mindenki ért egyet, ahogy az a fenti szövegből is kiderül, 
sőt, Hajdú Győző, az Igaz Szó akkor szerkesztője felismeri a konfliktusban rejlő 
lehetőségeket, és vitára szólítja fel a korszak meghatározó irodalmárait mindkét 
táborból. 39 Ez azt bizonyítja, hogy az irodalom természetéről folytatott diszkurzív 
összecsapás fontos a kulturális mező szereplői számára, hiszen – vélhetően – rejtett 
vagy nyílt formában addig is létező nézetkülönbségeket „csatornáz be”.  

Összegzés 

A Csipkerózsika-vita diszkurzív elemzése azt hivatott igazolni, hogy a kisebbségi 
diskurzusok „centrumának” tekinthető irodalmi mező 89 előtt sem volt egységes. 
Az elgondolás, amely szerint az irodalomnak kötelezően alá kellene rendelődnie a 
nemzetépítésnek, illetve, hogy az író célja a „népszolgálat” lenne, már a 70-es 
években sem volt az egyetlen lehetséges elgondolás. Ahogy az az 
„irodalomközpontúság” diskurzusából is kiderül, az író szerep célja nem az etnikai-
nemzeti csoport, a közösség iránti felelősségválallás, hanem a nemzetépítés 

                                                 
39 A szövegek egy részéből, például a „nyomatékosan megkértek arra, hogy a vitában csak érveket 
sorakoztassak fel” – típusú gyakori megszólalások arra engednek következtetni, a szövegek 
szerkesztői felkérésre íródnak.  
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diskurzusa által „individualistának” bélyegzett „önmegvalósítás”: minden igazi író 
a magánüdvösséget kergeti, és abban a közét, ahogy az egyik hozzászólás 
fogalmaz. Ez persze nem jelenti azt, hogy e szemlélet képviselőinek ne lennének 
értelmiségi habitusai: az irodalomközpontúságot hirdetők nagyrésze a 90-es évek 
elején közéleti-politikai szerepet vállal az új kisebbségi szervezetekben, de ezt – a 
nezómzetépítőktől eltérően – nem szépirodalmi, kritikai munkáik által teszik. 
Ugyanakkor fontosnak tűnik kiemelni azt is, hogy az „irodalomközpontúság” hívei 
nem tartoznak a kisebbségi kulturális mező marginális csoportjaihoz: 
lapszerkesztők, egyetemi tanárok, írók, költők, kritikusok, az irodalmi munkáik 
révén az irodalmi élet meghatározó szereplői, diszkurzív megnyilatkozásaik sem 
korlátozódnak a Csipkerózsika-vita idejére. 
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Ovidiu PECICAN  

Trei eseuri. 
Despre relaţia dintre istorie şi antropologie 

I.  
Istoria ca provocare.  
Între scrisul istoric şi antropologie 

Nu cu multe numere în urmă, revista americană History and Theory închina un 
grupaj substanţial de texte unui remarcabil gânditor din perimetrul istoriei: Hayden 
White. În România nimeni nu a dedicat încă prea multă atenţie celor două lucrări 
fundamentale ale sale, Metahistory şi The Form of the Content – apărute cu nişte 
decenii în urmă –, ca să nu mai pomenesc de celelalte eseuri publicate de ilustrul 
teoretician. Şi e cu atât mai regretabil că s-a întâmplat astfel, cu cât Metaistoria lui 
Hayden White a adus istoriografiei servicii de tipul şi calitatea celor pe care, la 
rândul său, Mimesis-ul lui Erich Auerbach le aducea literaturii. Pornind de la 
investigarea formei discursului literar şi, respectiv, istoriografic, amândoi autorii 
ajungeau să schiţeze căile pe care le ia gândirea (artistică, în primul caz, istorică, în 
cel de al doilea) atunci când încearcă să reflecteze asupra lumii cu intenţia de a o 
reda cât mai fidel. Încadrarea într-un orizont al realismului le era proprie ambilor, 
demersurile lor completându-se fericit în ansamblul unei tentative mai largi a 
gânditorilor sec. al XX-lea de a vedea cum şi cât poate fi cunoscută lumea prin 
literatura beletristică şi cea istorică. Aceleiaşi întrebări încerca să îi răspundă, de pe 
o altă poziţie, şi Gustav Renée Hocke. În două dintre cărţile sale, acest autor se 
interesa de viziunea asupra lumii a plasticienilor manierişti (Lumea ca labirint1), 
respectiv de Manierismul în literatură2. Nu îmi este pe deplin limpede cât de 
relevante pentru teoria cunoaşterii pot fi rezultatele la care ajunge un asemenea tip 
de demersuri, vizând poetica discursului realist ori cea a discursului manierist 
pornind de la o abordare stilistică. Dar aportul lor la cunoaşterea modului de a simţi 
şi gândi al omului este identificabil fără mari eforturi. 
                                                 
1 Gustav Renée Hocke, Lumea ca labirint. Manieră şi manie în arta europeană. De la 1520 până la 
1650 şi în prezent, traducere de Victor H. Adrian, prefaţă de Nicolae Balotă, postfaţă de Andrei Pleşu, 
Editura Meridiane, Bucureşti, 1973. 
2 Idem, Manierismul în literatură. Alchimie a limbii şi artă combinatorie esoterică. Contribuţii la 
literatura comparată europeană, în româneşte de Herta Spuhn, prefaţă de Nicolae Balotă, Editura 
Univers, Bucureşti, 1977. 
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Ceea ce se constată este că, prin miza lor problematică, lucrările pomenite 
se plasează dincolo de câmpul tematic şi metodologic specific în care au fost 
concepute. Ele transcend cumva stilistica, depăşind şi interesul pentru literatură ori 
istoriografie. Adevărata lor valoare transpare abia dacă sunt situate în linia 
investigaţiilor antropologice, fiindcă mecanismele de care se interesează vorbesc 
despre structura interioară a omului occidental, poate chiar a omului în general. 

Ceea ce aş dori să subliniez aici este prezenţa unui gânditor din domeniul 
istoriei istoriografiei şi al teoriei istoriei alături de stilisticieni în ancadratura 
deschisă de antropologia culturală. Acesta nu este un caz unic ci, dimpotrivă, unul 
din ce în ce mai des constatabil. 

După breşa operată de istoricii francezi de la Annales, atât cei din prima 
generaţie (Marc Bloch şi Lucien Febvre), cât şi cei dintr-a doua (Fernand Braudel, 
Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff ş. a.), receptaţi în România încă din 
anii ‘80, istoriografia noastră a început să se îndepărteze progresiv de viziunea 
tradiţională, care oscila între romantism şi pozitivism. S-au tradus lucrări ale lui 
Raymond Aron, Michel Foucault, Paul Veyne şi Alain de Libera3 care, toate, pun 
întrebări cu privire la meseria celui care investighează trecutul. S-a clarificat astfel 
un lucru fundamental: anume, că istoria nu mai poate fi redusă la faptul politico-
militar ori diplomatic, şi nici la marile figuri din fruntea mulţimilor. De la viaţa 
cotidiană din trecut şi până la istoria civilizaţiei, a descoperirilor ştiinţifice, a 
ideilor, a gesturilor şi sentimentelor, istoria şi-a lărgit enorm spectrul în direcţii care 
anterior păreau sortite unor alte abordări. S-a reelaborat alianţa dintre discipline, 
scrisul istoric profitând masiv de achiziţiile metodologice ale sociologiei, 
etnologiei, politologiei, eticii chiar. Toate acestea au situat istoria în sfera 
antropologiei culturale, presupunând alte mize, alte interogaţii, alte genuri de 
discurs. Aşa-zisa „istorie umană” a migrat către zone care anterior păreau anistorice 
sau, în orice caz, interzise investigaţiei istorice. 

Anii ‘90 au adus nu doar o abundenţă de noi traduceri, ci şi spargerea 
monopolului – tradiţional – francez din cultura noastră. Au apărut, de pildă, două 
traduceri esenţiale din Carlo Ginzburg4 şi cartea lui Peter Burke despre Istorie şi 
teorie socială5. Italienii şi britanicii intră astfel, măcar virtual, în atenţia experţilor 
şi a unui public cultivat mai larg. Marii absenţi rămân însă, de pe continent, 
germanii şi ruşii (Gurievici, de pildă), iar de dincolo de ocean, americanii notorii 
(ca Jackson-Turner)6. 
                                                 
3 Alain de Libera, La Querelle des universaux. De Platon a la fin du Moyen Age/ Cearta 
universaliilor. De la Platon la sfârşitul Evului Mediu, Timişoara, Ed. Amarcord, 1998; Idem, La 
Mistique Renane/ Mistica renană, Timişoara, Ed. Amarcord, 1999. Idem, Penser au Moyen Age/ 
Gândirea Evului Mediu, Timişoara, Ed. Amarcord, 2000. 
4 Carlo Ginzburg, Istorie nocturnă. O interpretare a sabatului, Iaşi, Ed. Polirom, 1996; Ibidem, 
Brânza şi viermii. Universul unui morar din secolul al XVI-lea, Bucureşti, Ed. Nemira, 1997. 
5 Peter Burke, Istorie şi teorie socială, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999. Emmanuel Le Roy Ladurie, 
Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1992. 
6 Câteva notabile excepţii: Keith Hitchins, Katherine Verdery, şi Irina Livezeanu, toţi trei însă 
cunoscuţi deja în România încă din anii ‘70 şi ‘80, când îşi desfăşurau aici cercetările. Stephen 
Fischer-Galati, Frederick Kellog, Nicholas Nagy-Talavera ori Kurt W. Treptow îşi leagă şi ei, fiecare 
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Cu toate aceste opţiuni incomplete, deschiderea către o istorie tot mai 
apropiată de antropologie s-a produs şi în scrisul istoric românesc. A apărut astfel o 
nouă generaţie istorică, preocupată de mentalităţi şi sentimente, de impactul 
calamităţilor naturale asupra devenirii societăţilor, dar şi de istoria ideilor ori de cea 
corporală. Purtătorul de cuvânt al acestei noi istoriografii pare să fie specialistul 
Lucian Boia, profesor la Universitatea din Bucureşti, autorul mai multor sinteze 
printre care, cea mai cunoscută, Istorie şi mit în conştiinţa românească, a cunoscut 
un amplu succes de public7. Alături de el însă – şi chiar înaintea lui – au existat alţi 
câţiva maeştri ai noii maniere de abordare a trecutului: Al. Duţu din Bucureşti, 
Pompiliu Teodor de la Cluj şi Al. Zub de la Iaşi. În timp ce primul prefaţa, antologa 
şi prezenta în mai multe rânduri direcţiile ilustrate în perimetrul francez de Şcoala 
Analelor, ceilalţi doi făceau cunoscute – în presă ca şi în volume – traseele urmate 
de scrisul istoric autohton în trecut şi în prezent, dar şi noile tendinţe din Occidentul 
istoriografic. 

Noii istorici au început să frecventeze domenii cum este cel al imagologiei, 
al istoriei orale ori cel al mentalităţilor. Investigaţiile lor, care abordau noi tematici, 
mai puţin frecventate anterior, au fost, totodată, novatoare şi pentru metodologiile 
aplicate. Dar o abordare cu deschidere către dimensiunea antropologică a istoriei se 
observă chiar şi la specialiştii care atacă domenii mai curând tradiţionale, cum este, 
de pildă, cazul istoriei economice. 

 
O altă direcţie fertilă de cercetare, cea ale cărei prime beneficii le aducea în 

România Claude Lévy-Strauss, rămâne explorată – destul de superficial – doar pe 
latura structuralistă, nu şi pe cea antropologică. Odată moda structuralismului 
trecută, puntea aşezată de el a rămas suspendată în gol. Aceasta deşi de atunci 
încoace, antropologia culturală a făcut paşi semnificativi înainte, aducând 
importante sugestii metodologice şi achiziţii factice la îndemâna istoricilor. Într-o 
sinteză elaborată pornind de la o asemenea experienţă, Bogdan Murgescu acordă 
spaţiu de tratare cvasi-exclusiv, în maniera lui Fernand Braudel, „structurilor 
comparate” şi „articulaţiilor funcţionale” ale trecutului autohton8. Din păcate, cazul 
este oarecum izolat, ecemplul istoricului bucureştean nefiind urmat. 

Nimeni nu şi-a propus încă, de pildă, să investigheze sistematic „formele şi 
conţinuturile identitare (discursurile, ideologiile, miturile, ritualurile, ca forme 
culturale şi ca acţiuni simbolice producătoare de sensuri), prin care politicile 
identitare construiesc realitatea socială şi însăşi identitatea actorilor implicaţi în 
aceste politici, constituite şi constitutive prin praxisul social”9. La fel, paradigma 

                                                 
în felul său, numele de România, astfel încât, în traducerea anumitor autori, se constată preferinţa 
pentru cei cu relaţii în mediile specializate (editoriale ori/ şi academice) din ţară. 
7 Analiza acestui succes în ediţia a doua a lucrării, apărută la Bucureşti, Ed. Humanitas, 2000. Până în 
prezent s-au scos trei ediţii ale volumului în limba română, cartea fiind publicată şi în maghiară. 
8 Bogdan Murgescu, Istorie românească – istorie universală (600–1800), Bucureşti, Ed. Universitas, 
1999. 
9 Enikő Magyari-Vincze, Antropologia politicii identitare naţionaliste, Cluj-Napoca, EFES, 1997, 
p. 111.  
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simbolică în analiza politicului, aşa cum o concepeau Charles D. Elder şi Roger W. 
Cobb, se poate aplica într-o manieră convingătoare şi trecutului, nu doar 
prezentului. După Elder şi Cobb, realitatea e construită social, de-a lungul agregării 
ei fiind generate multe simboluri. Considerate de colectivitate drept semnificative, 
fiind împărtăşite de membrii comunităţii, simbolurile respective devin elementele 
caracteristice ale culturii politice. Actorii sociali individuali ori colectivi le 
utilizează ca „obiecte” asociate anumitor mituri ori convenţii, situându-se unii faţă 
de alţii prin intermediul lor10. „Abordarea politicului dintr-o perspectivă simbolică 
face posibilă reconstituirea «instrumentelor» (a simbolurilor) prin care, într-o 
societate, indivizii se raportează la politic, şi invers”11. 

Perspectiva simbolică în antropologia culturală presupune interesul pentru 
modalităţile prin care luptele pentru putere se reprezintă şi se derulează prin 
confruntări culturale. Studiile care urmează surprind această dimensiune, dând la 
iveală rolul esenţial jucat în modelarea realităţilor din spaţiul românesc mituri 
precum cel al originii troiene şi al celei romane a românilor, mitul originii 
tâlhăreşti, ca şi poziţionarea cruciaţilor, vlahilor, bulgarilor şi cumanilor, a 
maghiarilor şi românilor prin intermediul acestor construcţii simbolice. 

Din aceeaşi direcţie de investigaţie antropologică provine şi Clifford 
Geertz, care redefineşte conceptul de ideologie într-o viziune care îl face util şi 
legitimează utilizarea lui şi în câmpul istoriei politice medievale. Înţelegând prin 
cultură sistemul sensurilor formate istoriceşte, care orientează fiinţa umană, Geertz 
vede în ideologie un sistem cultural, anume sistemul simbolurilor interactive, al 
categoriilor, al semnificaţiilor, un rol esenţial revenind în acest context analizei 
procesului de simbolizare. El observă că ideologiile formale apar atunci şi acolo 
unde regulile tradiţionale, care modelau comportamentul şi gândirea oamenilor, îşi 
pierd valabilitatea. În aceste momente de criză a tradiţiei sistemul politic nu mai 
poate fi organizat şi controlat în mod direct prin tradiţiile moştenite, tocmai pentru 
că ele nu mai sunt acceptate ca valabile şi evidente. Ideologia trasează hărţile 
realităţii sociale problematice, asigură o viziune acceptabilă despre un scop colectiv 
şi asigură forţa morală necesară convingerii, mobilizării oamenilor în raport cu 
acesta. În acest sens, ideologia defineşte realitatea socială într-un mod angajat, ea 
este dimensiunea apologetică şi justificatoare a culturii, obiectivând printr-un stil 
viu, pregnant, sentimente morale şi motivând acţiunea colectivă12. 

Un cadru teoretic incitant pentru analiza limbii şi a discursului îl oferă 
consideraţiile lui Ralph Grillo cu privire la limbă considerată ca obiect al acţiunilor 
politice, cele ale lui Austin şi Kenneth Burke privitoare la limbă ca sursă a puterii 
politice, ori analiza practicii discursive întreprinsă de Ralph Grillo13. Tratarea 
textelor istorice ca discurs, luarea în considerare – împreună cu David Parkin – a 
faptului că orice discurs are, în afară de funcţiile cognitivă şi comunicativă, şi o 

                                                 
10 C. D. Elder, R. W. Cobb, The Political Uses of Symbols, Longman, 1983. 
11 Enikő Magyari-Vincze, op. cit., p. 95. 
12 Clifford Geertz, „Ideology as Cultural System”, în Interpretation of Cultures, New York, Basic 
Books, 1973, p. 87–233; Enikő Magyari-Vincze, op. cit., p. 96–97. 
13 Enikő Magyari-Vincze, op. cit., p. 120–121. 
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funcţie politică şi, respectiv, o dimensiune ideologică, sunt ipoteze de lucru ce pot 
modifica sensibil lectura întreprinsă până astăzi de către specialiştii formaţi sub 
semnul lui Clio. În acelaşi sens, se dovedeşte fertilă distincţia lui David Kress între 
discurs – ca mod de vorbire – şi text oral sau scris, acesta din urmă fiind văzut ca 
sistem al categoriilor14. 

Rămân, desigur, multe de spus şi observat, dar deocamdată pun punct aici, 
aşteptând evoluţiile anilor ce vin15. 

 
Post scriptum 

Între traducerile din literatura istorică a ultimelor decenii, relativ 
abundente, şi cele din antropologii culturali din cele mai recente direcţii – aproape 
inexistente –, scrisul istoric românesc se înnoieşte printr-un salt care devine deja 
perceptibil. Există însă şi o reflecţie metateoretică de aceeaşi anvergură? Răspunsul 
este, fără dubiu, negativ. În peisajul publicaţiilor istorice, numai Xenopoliana – de 
la Iaşi – îşi propune explicit o meditaţie cu privire la uneltele, ţelurile, motivaţiile şi 
discursurile istoricilor români. Nu degeaba, într-un articol apărut cu un deceniu în 
urmă, Sorin Antohi constata că întreaga istoriografie română conţine doar două 
tentative teoretice cu intenţii sistematice (a lui A. D. Xenopol şi a lui Neagu 
Djuvara). Retipărind, într-o ediţie recentă, cu consistente adaosuri, Generalităţile 
cu privire la studiul istoriei de Nicolae Iorga, nepotul său, istoricul bucureştean 
Andrei Pippidi includea în studiul său introductiv o referire la contribuţiile teoretice 
ale lui Hayden White. Aceasta însă la câtva timp după ce un tânăr istoric clujean, 
Ionuţ Costea, produsese o interogaţie sagace cu privire la istorie ca reprezentare sau 
întoarcerea în «paradisul pierdut»”16 În acest fel, cercul compact de tăcere din jurul 
altor contribuţii decât cele franceze era spart, îndreptăţind speranţa că în viitor 
meditaţia metaistorică va beneficia de sugestii mai consistente, venite din mai 
multe direcţii. Dar până la redimensionarea discursului istoriografic românesc la 
standarde euroatlantice efortul de cunoaştere a contribuţiilor străine, ca şi cel de 
înnoire proprie, mai are un drum de parcurs. 
 
 

                                                 
14 David Kress, „Ideological Structures in Discourse”, în T. van Dijk (ed.), Handbook of Discourse 
Analysis, vol. 4, London & New York, Academic Press, 1985, p. 26–42. 
15 Scris pentru volumul Enikő Magyari-Vincze, Ovidiu Pecican, Viorel Anastasoaie, Csilla Könczei 
(coord.), Breaking the Wall, Cluj-Napoca, EFES, 2003 şi prezentat la colocviul ale cărui acte au fost 
reunite sub titlul de mai sus, textul de faţă datează din 2002 şi a rămas până în prezent inedit în limba 
română. Post scriptum-ul a fost adăugat ulterior şi prezintă într-o primă formă idei dezvoltate ulterior 
în Ovidiu Pecican, Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1989–2005), vol. I, Cluj-
Napoca, Ed. Grinta, 2005. 
16 Ionuţ Costea, „Istoria ca reprezentare sau întoarcerea în «paradisul pierdut»” în Valentin Orga, 
Ionuţ Costea (coord.), Studii de istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2000, p. 9–15. 
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II. 
Ficţiunea trecutului. 
Sau trecutul ca ficţiune 

În romanul său Eaters of the Death17, ecranizat cu succes, cu câţiva ani în urmă sub 
titlul Al treisprezecelea războinic18, la puţină vreme după ce fusese republicat, 
Michael Crichton, cunoscut îndeobşte prin romanele sale ştiinţifico-fantastice 
(Jurassic Park, de exemplu) realizează un tur de forţă în ceea ce priveşte întâlnirea 
dintre mai multe culturi. Eroul lui, un tânăr arab devenit ambasador, este trimis 
dincolo de Ungaria, înspre părţile tătăreşti, la curtea unui principe inventat. Suntem, 
prin urmare, într-o lume de margine, deşi continentală, în inima Europei, unde 
civilizaţia arabă, cea creştin-occidentală, cea a mongolilor nomazi şi cea 
septentrională a vikingilor vin în contact unele cu altele. Normanzii pe care îi 
întâlneşte pe cursul unui fluviu – să fie el Dunărea? Volga? Donul? – sunt chemaţi 
acasă. Un rege din neamul lor, confruntat cu un inamic greu de descris, dar redutabil, 
are nevoie de ajutor. Se decide componenţa expediţiei cu ajutorul unei bătrâne 
vrăjitoare, expertă în „datul în oase” şi în interpretarea configuraţiilor de aparenţă 
aleatorie ce rezultă din practicile mantice specifice. Va fi un corp expediţionar 
alcătuit din treisprezece cavaleri, dintre care numai doisprezece pot fi vikingi. 

…Şi povestea se ţese mai departe cu pricepere şi într-un fel credibil, într-o 
lume care amestecă limbile, vorbind scandinavă, latină şi alte idiomuri barbare. 

Crichton nu oferă, de astă dată, o mostră de istorie contrafactuală ci, mai 
exigent cu sine şi cu cititorii lui, îmbină elemente din moştenirea culturală a 
nordului cu fapte istorice cunoscute din hinterlandul carpato-dunăreano-pontic, 
dând o lectură neaşteptată poemului Beowulf. S-au descoperit, cum se ştie, urme 
vikinge care par să trimită la zona românească a Mării Negre (şi din acest punct de 
vedere, un precursor al lui Michael Crichton în exploatarea acestui filon printr-o 
ficţiune beletristică este românul Florin Bănescu cu romanul lui Seminţele 
dimineţii, apărut la începutul anilor 80), iar universitarul danez de origine română 
E. Lozovan a publicat studii în care nu exclude influenţa culturală varegă din 
istoria românilor. 

Cu privire la călătorii arabi prin Dobrogea nu avem astăzi nici un dubiu. 
Unul dintre itinerariile arabe care include zona a fost publicat deja, iar memorialul 
de călătorie al lui Ibn Batutta beneficiază şi de o ediţie critică românească (vezi 
primul volum din excelenta colecţie îngrijită de Maria Holban, Călători străini 
despre ţările române). 

Pentru prezenţa tătară şi detaliile legate de aceasta – motiv fugar abordat în 
carte –, Carmen miserabile, cântecul de jale al monahului orădean de origine 
italiană Rogerius, rămâne sursa fundamentală, chiar dacă nu şi unică. 

                                                 
17 Publicat în 1976 de Alfred A. Knopf, Inc., 193 p., romanul a fost reluat în ediţie paperback în 1998 
de Ballantine Books, 278 pages. 
18 The 13th Warrior, produs de Touchstone Pictures, regia de John McTiernan, scenariul de William 
Wisher şi Warren Lewis, durata de 103 minute. În distribuţie: Antonio Banderas, Diane Venora, 
Omar Sharif. Lansat în 1999. 
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În fine, pentru triburile aluvionare care urmează încă, într-o indiviziune 
socială foarte apropiată de primitivism, o credinţă în Marea Zeiţă chtoniană, 
combinând-o cu elemente de totemism animalic şi cu identificarea cu ursul, o 
incursiune în volumele Istoriei credinţelor şi ideilor religioase ale lui Mircea 
Eliade, completată de lecturi din De la Zalmoxis la Genghis-Han de acelaşi autor 
se dovedeşte cât se poate de utilă, deschizând – de astă dată cu instrumentele 
gândirii critice şi ale erudiţiei – porţile unei lumi nebănuite, fascinante. 

Film, roman şi istoriografie, fantezie, erudiţie şi intuiţie – iată-le angrenate 
într-un du-te – vino artistic şi ştiinţific caracteristic unei întregi evoluţii a 
cunoaşterii. Mi s-a părut emblematic cazul de mai sus pentru ceea ce, nu o dată, 
izbuteşte – sau nu izbuteşte – medievistica să fie. 

Înotând prin acest curent aluvionar, când precar, când generos, specialistul 
în evul mediu ştie, cel mai adesea, care sunt limitele personale ale cunoaşterii 
proprii şi poate aproxima unde încep zonele de obscuritate. Este, până la urmă, un 
fel de a spune că, în fiecare dintre cazuri, fie că este vizitat de un prozator dornic de 
senzaţional şi culoare locală amprentată de patina timpului, fie de un investigator 
atent la toate detaliile, scrupulos şi precaut în faţa necunoscutului, evul mediu 
rămâne, în bună măsură, o ficţiune contemporană. Prin natura meseriei de 
reconstitutor al lumilor trecutului, istoricul nu are încotro şi este nevoit să 
completeze contururile invizibile dintre două puncte clare cu propria-i imaginaţie. 
Fortificându-şi ipotezele cu argumente preluate din cărţile colegilor ori 
predecesorilor lui, sau beneficiind de informaţiile suplimentare ţinute la dispoziţia 
lui de disciplinele auxiliare ale istoriei, el se iluzionează că poate obţine sub 
picioare un teritoriu mai ferm. Din păcate însă, viitorul aduce, iremediabil, noutăţi 
care lui i-au scăpat, chiar şi atunci când este vorba doar de modificarea unghiului 
privirii, a paradigmei ştiinţifice, a atitudinii faţă de faptul istoric. 

Iată de ce nu mi se pare nici inept, nici neaşteptat să ridic în faţa cititorilor 
chestiunea părţii de ficţiune a istoriei. Sub un aspect, ea se referă la trecutul însuşi, 
cu surprinzătoarele lui meandre şi volute, niciodată întru totul previzibile. Astfel, 
uneori, chestiunea trimite la dispariţii mai mult sau mai puţin documentate. 
Părelnice azi, ele erau cât se poate de clare şi de reale alaltăieri. A le ignora sau 
minimaliza importanţa nu este necesarmente o dovadă de înţelepciune, câtă vreme 
sunt elemente constitutive ale trecutului la care ne raportăm şi atâta timp cât ele 
continuă să ne spună ceva. 

În alte cazuri, vorbim – cu o mulţime de mărturii la dispoziţie – despre 
himere care nu au existat niciodată altfel decât ca adevăruri subiective, dezvoltate 
la nivelul conştiinţei. Ficţiuni în cel mai tare înţeles al termenului, aşadar, însă nu 
mai puţin nişte repere care au modelat în chipul cel mai palpabil cu putinţă 
configurarea realităţilor timpului. Un singur exemplu, în acest sens: mitul ţării 
preotului Ioan care a aprins imaginaţia, determinând fapte cât se poate de clar 
atestate. 

Pe versantul advers, ficţiunea interesează istoria scrisului istoric. Cred, 
astfel, că studierea imaginarului istoric trebuie înţeleasă şi ca trimitere la 
imaginarul istoriografic, unde este întotdeauna important ce viziune a agregat un 
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istoric, spre deosebire de altul, cu privire la viaţa de odinioară a societăţilor umane, 
în ce măsură interpretarea lui este personală sau împărtăşită de mai mulţi experţi, 
depăşind astfel stadiul de proiecţie subiectivă. 

Tot la acest capitol, pot fi înregistrate şi alte ficţiuni care au marcat mersul 
înainte al societăţii. Falsurile istorice, afirmaţiile fără acoperire documentară, 
reveriile ori profeţiile retroactive sunt un material niciodată cercetat cu suficientă 
atenţie. Fiind trecute la pasivul profesiei, ele nu pot fi, totuşi, ignorate, căci 
mărturisesc despre elanurile şi erorile acesteia, despre manipulare şi scăpare de sub 
control, despre calcul şi exaltare, despre vanitate şi umilinţă. Într-un cuvânt, ceea 
ce dezvăluie erorile nu este cu nimic mai puţin important decât ceea ce spun 
adevărurile, reuşitele, chiar dacă, în mod firesc, este vorba despre cu totul altceva. 

Nu este pentru întâia oară când dau târcoale dimensiunii ficţionale a 
istoriei. Unul din titlurile de cărţi publicate de mine anterior se referă strict la jocul 
dintre realitate şi imaginaţie: Realităţi imaginate şi ficţiuni adevărate în evul mediu 
românesc (2002). Explicându-l prin formularea „studii despre imaginarul 
românesc”, încercam să indic înspre care dintre laturile ecuaţiei trimiteam. Din 
păcate, în ciuda bunei primiri a cărţii de către marele public, întâmpinările de care 
volumul a beneficiat din partea specialiştilor nu au izbutit să lanseze o discuţie în 
marginea chestiunilor teoretice pe care o astfel de abordare le ridica. Observ acest 
lucru nu pentru a mă plânge de climatul, totuşi, prea puţin stimulativ, în care au loc 
aceste eforturi de a îmbogăţi cunoaşterea asupra trecutului şi aparatul conceptual şi 
metodologic cu care operează istoriografia română de astăzi. La urma urmei, nu 
altceva s-a petrecut în cazul monografiei lui Lucian Boia Pentru o istorie a 
imaginarului (ediţia franceză: 1998, ediţia românească: 2000), receptată, şi ea, mai 
mult prin recenzii de complezenţă ori descriptive. 

Am reluat discuţia într-o altă carte, Haşdeenii. O odisee a receptării 
(2003), unde am consacrat o întreagă secţiune a volumului – partea a II-a: 
„Imaginarul istoriografic” – acestei chestiuni care, pe alte meridiane, teoretizată 
altminteri, a pasionat condeieri de talia autorului Metaistoriei, Hayden White. 
Deocamdată, însă, discuţia despre imaginar în mediile istorice româneşti se 
încadrează, îndeobşte, în paradigma lansată de istoriografia franceză, prin Evelyne 
Patlagean ori Raoul Girardet. Cât despre istoricii istoriografiei, ei sunt, cu rare 
excepţii, prizonierii viziunii metodice, dar pedestre, a lui Eduard Fueter de la 
începutul secolului al XX-lea, tratându-şi materia pe curente, autori şi cărţi. A intra 
în laboratorul istoricului dincolo de aceste evaluări didactice ar însemna un 
reviriment pe care lectura din contribuţiile lui Alain de Libera, bunăoară (un 
elveţian, de astă dată!), nu l-au produs încă. 

N-aş vedea nici acum, cum n-am făcut-o nici cu câţiva ani în urmă, 
imaginarul, ficţiunea în opoziţie cu realitatea istorică. Departe de a se situa în afara 
acesteia din urmă, imaginaţia se exersează cu mijloace puse la dispoziţie de 
realitatea însăşi, la fel cum spaţiul oniric este populat, în principiu, tot cu obiectele 
vieţii noastre diurne, fie ele şi alungite ori metamorfozate ameninţător. Totodată, ea 
se desfăşoară în întreaga ei splendoare în ancadramentul de neocolit al realităţilor 
cotidiene, devenind, vrând-nevrând, un element al acestora. A vorbi, deci, despre 
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ficţiunea istorică înseamnă să te referi la o parte indubitabilă a trecutului şi, 
paradoxal, şi a prezentului, în pofida circumstanţei că acea parte pare să fie 
arbitrară, lipsită de formă ori cu contururile în continuă modificare. 

 
Găsesc potrivit, în contextul dat, să citez din Sorin Alexandrescu, autor 

care, la rândul lui, excerptează câteva gânduri dintr-un autor francez cunoscut şi la 
noi. O astfel de punere în abis subliniază, o dată în plus, dimensiunea ludică şi 
ficţională a demersului istoriografic, nemaivorbind de bucuria de a vedea două 
spirite afine reflectând asupra temei de care mă ocup aici. El pomeneşte: „… câteva 
subtile pagini scrise odinioară de Michel de Certeau. Din Renaştere încoace prinţii 
fac istoria, în timp ce istoricii, precum Machiavelli sau Guicciardini, s-au născut 
într-un spaţiu care dublează istoria reală, în acel teritoriu fictiv în care ei puteau da 
sfaturi sau critica pe prinţi şi comenta istoria fără a fi obligaţi să o şi facă, ori să 
şi-o asume: o atitudine în acelaşi timp critică şi ficţională. Prinţul se caracterizează 
prin faire l’histoire, istoricul prin faire de l’histoire, termeni dificil de tradus în 
limba română, dar astfel explicitaţi de Michel de Certeau: [istoricul] «pense le 
pouvoir qu’il n’a pas” şi «il joue au prince qu’il n’est pas; il analyse ce qu’il 
devrait faire le prince. Telle est la fiction qui ouvre à son discours l’espace ou il 
s’écrit. Fiction, en effet, que d’être à la fois le discours du maître et celui du 
serviteur, d’être permis par le pouvoir et décalé par rapport à lui». Nu altfel 
lucrează istoricul atunci când proiectează în trecut conflicte din prezent: «une mise 
en scène du passé». «Aussi le passé est-il fiction du present»”19. Istoricul 
„meditează la puterea pe care nu o are”, aşadar, şi „face pe prinţul care nu este; el 
analizează ce ar trebui să facă prinţul. Aşa este ficţiunea care deschide în faţa 
discursului lui spaţiul unde scrie el. Ficţiunea de a fi, de fapt, deopotrivă, discursul 
stăpânului şi al servitorului, de a fi îngăduit de putere şi decalat în raport cu 
aceasta”. Certeau crede că istoricul preia conflictele prezentului pentru a le drapa în 
scenografia trecutului, făcându-se artizanul unei „mizanscene a trecutului”. „La fel, 
trecutul este ficţiunea prezentului”20. 

Psihologic vorbind, lucrurile pot sta şi aşa, prezentul fiind „ficţionalizat” 
prin proiectarea în trecutul unde diverse personaje aflate în relaţii compatibile cu 
tipul de corelare sau opoziţie avut în vedere, dau o nouă viaţă vremurilor de 
odinioară. Dacă însă lucrurile s-ar reduce la atât, s-ar chema că istoricii nu fac 
decât să formuleze apropouri la modul de a fi al lumii şi vremii lor. Or, într-un 
asemenea caz, arta prozatorilor care, în mod inevitabil, şi istoricii sunt, ar merita, 
poate, aplauze; însă cunoaşterea vremurilor de odinioară nu ar înainta realmente. 

Dar discuţia lui Michel de Certeau se poartă şi într-un alt registru. În 
viziunea acestui autor, profesionistul cercetării trecutului nu pare să fie decât un 
aspirant la puterea politică privat de aceasta prin însăşi condiţia lui. Frustrat, pe de 
o parte, el este, pe de alta, şi beneficiarul situaţiei date, în măsura în care operează 

                                                 
19 Sorin Alexandrescu, Paradoxul român, Bucureşti, Ed. Univers, 1998, p. 11. 
20 În mod evident, citatele de mai sus reiau – în traducere proprie – fragmentele din Michel de Certeau 
incluse de Sorin Alexandrescu în fragmentul care îi aparţine. 
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în spaţiul ficţiunii narative, şi nu în cel al realităţii nemijlocit politice, fiind deci 
scutit de asumarea responsabilităţii pentru eventualele erori în schimbările sociale. 

Sfaturi, critici şi comentarii de natură politică riscau, la curtea principilor 
din vechime, nu doar istoricii, sau nu în primul rând ei. A da sfaturi – şi, în 
consecinţă, a comenta şi chiar a critica, implicit ori explicit – revenea, ca o 
obligaţie firească, vasalilor stăpânului feudal. Iar ca privilegiu – riscat, şi el –, acest 
triplu exerciţiu se regăsea şi în activitatea… bufonilor. 

Înţeles în maniera lui Certeau, istoricul s-ar situa, prin urmare, dincolo de 
clovnerie şi dincoace de participarea la luarea deciziilor. Situat, prin practica şi 
concepţiile tradiţionaliste ce vizează reconstituirea privilegiată a politicului, a 
aspectelor militare şi a evenimentelor diplomatice, mai degrabă în proximitatea 
vasalilor princiari, istoricul a devenit tot mai mult, în perioada gloriei şcolii 
franceze a Analelor şi ulterior, prin interesul pentru viaţa cotidiană, mentalităţi şi 
imagologie, gesturi şi sentimente, tot mai intim asociabil firii artiste a bufonului. 

Va câştiga, în vremurile care vin, istoricul vasal al politicianului sau cel 
care interpretează trecutul de dragul artei, al jocului, al plăcerii de a cunoaşte şi de 
a instrui? În ce mă priveşte, am optat demult. Ficţiunea trecutului sau poate trecutul 
ca ficţiune îmi pare o opţiune cardinală. Fără acest fundal, de unde s-ar naşte şi 
unde ar sfârşi nălucile cărora strategiile complicate ale prinţilor, până şi ele, 
încearcă să le dea viaţă şi realitate? 

 

Desigur, în lectura de mai sus, figura bufonului trebuie descifrată ca o 
codificare a tipului omului liber – în spirit, dar şi în acţiunile sale, adeseori riscate – 
în timpuri dificile, când puterea stă la mâna principilor, figuri prin excelenţă ale 
autorităţii politice întrupate într-un singur om. Este de remarcat însă că libertatea 
istoricului este una civică doar într-un plan secund. Esenţială pentru acesta este 
cealaltă „regalitate”: de a-şi alege subiectul, de a o investiga apelând după plac la 
metodologiile socotite cele mai nimerite, de a-şi exprima viziunea proprie şi, mai 
ales, de a acredita modul său de a vedea pe seama întregii comunităţi, dând chei de 
lectură originale lumii pe care omologii de odinioară ai prinţului socoteau că au 
croit-o în mod definitiv după chipul şi asemănarea lor. Puterea istoricului este însă 
cu atât mai mare. El poate stărui asupra unor detalii, a unor aspecte crezute 
marginale, neimportante, la data când ele se manifestau în forma prezentului, 
dându-le o pondere pe care nu păreau să o aibă, răsturnând spectacular percepţia, 
redistribuind accentele, îngroşând aici, omiţând ca nesemnificative modele de ieri 
dincolo... Şi până la urmă, dincolo de configuraţii materiale – aşezări, străzi, case, 
monumente – tot restul ansamblului rămâne să fie pus în valoare de istoric, nu de 
urmaşii principelui. Pe durata lungă, puterea îşi preschimbă natura şi se 
metamorfozează în chipuri greu de prezis. 

Imaginar ştiinţific şi imaginar pur şi simplu, creativitate şi conformitate, 
rigoare ştiinţifică şi subtilitate metafizică, abordări calitative şi investigaţii 
calitative, toate acestea – şi altele – intră ca ingrediente în reţeta bucătarului 
magician, a scamatorului care este istoricul. Desigur, ludicul aici are o altă 
altitudine şi importanţă decât zurgălăii pe care bufonul îi agită la picioarele 
tronului. Dar constituie nişte articulaţii care atrag atenţia asupra unui aspect 
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insuficient abordat încă al muncii de istoric: faptul că aceasta se integrează 
armonios şi deplin în umbra pădurii antropologice. Antropologia culturală pare 
instrumentul potrivit pentru o resituare a istoriografiei şi a demersurilor ei anexe 
într-un orizont care, rămânând ştiinţific, posedă deschiderile necesare şi pentru 
recuperarea raţională, într-un efort de cunoaştere adecvată, a dimensiunilor 
creativităţii, ficţionalului, a viziunii şi vizionarismului ştiinţific, a pluralităţii 
discursive şi a naraţiunii ca explorare. Ea nu respinge nici strădaniile de a pricepe 
demersul istoricului din perspectiva retoricii, semioticii, logicii, metafizicii şi 
dialecticii, rămânând permeabilă şi la alte interogaţii.  

Recunoaşterea versantului ficţional al istoriografiei înseamnă, în cele din 
urmă, povocarea la o meditaţie referitoare la dimensiunea antropologică a practicii 
istoriografice şi a relaţiilor dintre antropologia culturală şi studiul trecutului.  
 
 

III. 
Spaţiul ca un câmp simbolic al trecutului. 
Între antropologia culturală şi istorie 

Dezbaterea Darnton – Chartier21, care poate fi citită ca un turnir între istorie şi 
antropologie, între analiză şi decriptare, între explicaţie şi recodare, se lasă 
tălmăcită şi ca o dispută savantă între America şi Europa, între două tipuri de 
abordare istorico-antropologică, între două viziuni asupra raportului complex 
spaţiu – timp – subiectivitate, între două scenografii ale realului, între două 
prototipuri de narativitate. Dar dacă un schimb de idei între doi autori de studii 
istorice, între doi savanţi, conţine atâtea sugestii, ce mai poate însemna 
sistematizarea la care supune acest material colegul nostru?22 Nimic altceva, mi se 
pare, decât o selecţie personală, de urmat ori de abandonat, în funcţie de stringenţa 
interogativă resimţită de fiecare dintre cei de faţă. Cu riscul de a deveni pisălog şi 
didactic, voi selecta, la rândul meu, câteva puncte de atac. 

 
1. Spaţiu şi timp, sau despre realitate ca un câmp simbolic  
şi realitatea ca trecut 
B. Cohn, vede munca antropologilor derulându-se în spaţiu, în timp ce istoricii şi-o 
exercită pe a lor în timp23. El delimitează astfel teritoriile relativ devălmaşe a două 

                                                 
21 Este vorba despre dezbaterea stârnită de cartea lui Robert Darnton, Marele masacru al pisicii. 
Roger Chartier a angajat cu autorul un dialog pe tema întâlnirii dintre istorie şi antropologia culturală. 
22 Scris ca răspuns la un eseu al tânărului antropolog cultural Viorel Anăstăsoaie. Textul acestuia, 
prezentat iniţial în îngleză, în cadrul seminarului profesorului Sorin Antohi, pe când era masterandul 
acestuia la Central European University, a fost pregătit în versiune românească pentru o dezbatere 
organizată la Casa Tranzit din Cluj, în toamna anului 2002, avându-l pe co-referent Ovidiu Pecican. 
23 B. Cohn, An Anthropologist Among the Historians and Other Essays, Delhi, Oxford University 
Press, 1987, p. 42, apud V. Anăstăsoaie, The Darnton – Chartier Debate. History, Anthropology and 
“French” Cats, p. 2, text prezentat miercuri, 21 martie 20001, orele 18, Cluj, în cadrul conferinţei 
Dezbaterea Darnton – Chartier: istorie, antropologie şi pisici “franceze”, la Institutul pentru 
Antropologie Culturală.  
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specializări socio-umane într-o manieră riscată. O astfel de dihotomie nu este 
operantă în cazul istoriei orale dar, cu toate acestea, distincţia rămâne consemnată 
în pagină şi mă îndeamnă să reflectez la sugestiile ei. Întrebările care îmi vin, 
astfel, în minte sunt următoarele: este posibil studiul trecutului eludând reperele 
temporale şi constrângând istoriografia să devină naraţiunea descriptivă a unor 
fapte ordonate conform altui criteriu? este cu putinţă o antropologie care să eludeze 
tehnicile anchetei directe, a consemnării participative? ce anume devin disciplinele 
discutate în aceşti termeni şi care va fi noul raport stabilit între ele? 

Nu m-aş aventura prea departe în această direcţie de discuţie. Totuşi, 
câteva crochiuri de răspuns se impun. În ambele tentative de redefinire posibilitatea 
de înaintare este, cred, reală. Distanţarea de istoria tradiţional concepută ca o narare 
a faptelor politice prin integrarea vieţii umane în marile cicluri climaterice şi 
naturale, abstragerea de la concreteţea detaliului prin fuga în „durata lungă”, 
explorarea istoriei non-umane (a animalelor, de pildă, dar şi a unor obiecte, 
habitaturi, instituţii, serii cauzale), au de-cronologizat, într-o măsură considerabilă 
investigarea trecutului. Astfel, istoria a devenit, rând pe rând, în diverse doze, un 
apanaj al geografiei, o excrescenţă a economiei24, o suburbie a proxemicii, un caz 
particular al semioticii, al topologiei, al naratologiei. Tot la fel de bine, de-
cronologizarea de care vorbesc, văzută ca emancipare a discursului istoric de 
obsesia situării cât mai precise în timp, se poate produce şi prin microscopare, 
focalizarea pe detaliu, descompunerea complexului în simplu. Oare nu asta face 
însuşi Robert Darnton în Marele masacru al pisicii, atunci când dă o imagine 
asupra unei microzone sociale şi de mentalitate a secolului al XVIII-lea francez 
pornind de la răzbunarea, şi crudă, şi carnavalescă, a muncitorilor tipografi pe 
patronul lor, prin sacrificarea pisicilor casei? Dar psihoistoria americană, atunci 
când se străduie să descifreze îndărătul faptelor istorice subtila înlănţuire de 
impulsuri inconştiente ale indivizilor, nu tot către un asemenea rezultat se 
îndreaptă? Fiindcă procedând astfel, lăsarea în urmă a obsesiei datării semnifică 
deplasarea interesului istoric către esenţialul vieţii umane, dincolo de o ambianţă 
dată de reunirea unor condiţii contingente. 

Cât priveşte antropologia, aici cred că lucrurile sunt chiar mai vizibile, o 
abordare antropologică a trecutului fiind, de la Leroy-Gourhan încoace, de 
domeniul evidenţei. Reducând-o la cercetarea de teren, la abordarea frontală, deci 
la un set, totuşi, redus, de metode – fie ele şi la modă – oare nu riscăm să limităm 
excesiv traseele pe care îşi poate croi destinul această disciplină încă tânără şi de 
mare amplitudine programatică? Când un grup de istorici occidentali scrie O istorie 
culturală a gesturilor25, el revendică, aparent, pe seama sa, o zonă rezervată în mod 
tradiţional antropologilor, lingviştilor şi psiho-sociologilor26. Sau nu? Te pomeneşti 

                                                 
24 Economiile-lumi ale lui Em. Wallerstein sunt o noţiune care indică în cel mai sugestiv mod cu 
putinţă dependenţa dintre marile circuite economice şi evoluţia unor macrocontexte umane. Vezi 
lucrarea lui Sistemul mondial modern, Bucureşti, Ed. Meridiane, vol. I–II: 1992, vol. III–IV: 1993. 
25 Jan Bremmer, Herman Roodenburg, O istorie culturală a gesturilor, Bucureşti, Ed. Polimark, 2000. 
26 Ibidem, p. 13. 



TREI ESEURI 

 

259

că aceştia din urmă au îmbrăcat, pentru o vreme, haina istoricului, desfăşurându-şi 
cercetările dintotdeauna pe materialul recoltat din trecut. Aici lucrurile devin 
problematice, cauzând dureri de cap iubitorilor de distincţii nete. 

Astfel prezentându-se situaţia, distincţia între cele două dimensiuni 
cronotopice – spaţiu şi timp – cu conotaţiile lor de orizontalitate şi verticalitate, 
simultaneitate şi succesiune, apare întrucâtva abuzivă, cunoscută fiind 
interdependenţa celor două dimensiuni27. Rămâne să situăm pe mai departe, deci, şi 
istoria, şi antropologia, la întretăierea celor două axe, stabilind, eventual, că istoria 
este o naraţiune despre realitate ca trecut28, în vreme ce antropologia (cea culturală) 
este naraţiunea privitoare la realitate ca şi câmp simbolic. 

 
2. Câmp şi interpretare simbolică 
Cu aceasta ajung la comparaţia Geertz – Darnton, altfel spus, la cea dintre luptele 
de cocoşi din Bali-ul zilelor noastre, pe de o parte, şi marele masacru al pisicii din 
Parisul secolului al XVIII-lea, pe de alta. Se poate stabili o corespondenţă între cele 
două fapte – culturale, adică antropologice, însă şi istorice – în temeiul constatării 
că atât Geertz, cât şi Darnton le interpretează ca pe nişte câmpuri de acţiune 
simbolică. Această sintagmă este susceptibilă să fie interpretată în două feluri: mai 
întâi, ea se poate referi la faptul că jocurile războinice de cocoşi, ca şi masacrarea 
pisicilor sunt expresia unor nevoi specifice, pe care simpla luare ca atare a faptelor 
nu le poate explica. De aici ar rezulta necesitatea decriptării din perspectiva 
simbolologiei a faptelor luate în discuţie, iar rezultatul acesteia ar fi accesul 
cercetătorului (şi al publicului său) la realităţile ocultate, la semnificaţiile profunde 
ale acestor întâmplări, evenimente, considerate tegumentare, simple manifestări 
fenomenologice, codificate, indirecte, ale unei esenţe acute, stringente. La acest 
nivel, fapta însăşi este privită ca simbol. În al doilea rând, la un alt nivel, 
constituirea faptelor analizate în câmpuri simbolice poate fi înţeleasă şi ca o 
operaţiune de simbolizare, de aşezare în cheie simbolică – aşa cum ai opera cu 
hârtia de turnesol într-o analiză chimică, în tentativa de a obţine un răspuns 
cromatic la nevoia de a şti dacă soluţia respectivă este un acid sau o bază – a 
faptelor evocate. De astă dată, cum se poate uşor observa, fapta în sine nu mai 
este simbolică, doar considerarea ei ca atare făcând-o să apară astfel. Caracterul 
simbolic ar rezulta din demersul cognitiv al savantului, angajându-l, prin aceasta, 
doar pe el şi pe cei care îl urmează. Al doilea înţeles nu îl exclude pe primul, cum 
nici acesta nu îl elimină pe cel secund. Totuşi, cele două nu sunt neapărat şi 
convergente ori complementare, adică nu luminează prin două fascicule acelaşi 
obiect şi nici nu se completează în dezvăluirea lui. Pur şi simplu, ele trimit o dată 
la faptul evocat, iar a doua oară la capacitatea de imaginare a celui care 
investighează faptul. 

                                                 
27 Peter Burke, Istorie şi teorie socială, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999; M. I. Finley, Uz şi abuz de 
istorie, Bucureşti, RAO, 2000, p. 132–156. 
28 Vezi pentru definirea istoriei ca naraţiune Paul Veyne, Cum se scrie istoria, Bucureşti, Ed. 
Meridiane, 1999. 
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Aparent, seria de fapte antropologice şi istorice constituită prin alăturarea 
luptelor de cocoşi din Bali cu masacrul pisicilor maestrului tipograf parizian este 
funcţională, stă în picioare, permite concluzii viabile. Şi este astfel pentru că, pe de 
o parte, faptele înseşi pot fi descifrate ca nişte expresii simbolice ale altor realităţi 
(subiective, dar şi de natura relaţiilor sociale), iar pe de alta, pentru că grila 
simbolică de lectură permite unele insight-uri în imaginaţia ştiinţifică a autorilor 
sau, eventual, în imaginarul ştiinţific al respectivei direcţii de cercetare din cadrul 
disciplinei în care ei se ilustrează.  

Dar ce ne facem, de pildă, dacă lărgim seria faptică la care ne raportăm 
prin introducerea evocării – citată de David Prodan în Răscoala lui Horia29 – 
răbufnirii ţărăneşti din Crişcior, de la 1784 de către preotul reformat Andrei 
Jancso? Acolo violenţa se exprimă în forme specifice, „pure”, de o brutalitate 
absolută, continuând, totuşi, să se încadreze în seria faptică Geertz – Darnton. Iată 
o mostră de text (şi cer îngăduinţă pentru violenţa pe care o exprimă, de natură să 
tensioneze şi să încarce emoţional cititorul până astăzi, după atâta vreme, ca şi 
pentru desemnarea foarte directă a celor implicaţi, care ar putea jigni fără voie, 
peste timp, pe oricare dintre cei ce citesc). „Pe Andrei, Toma şi Samuel Kristyori 
i-au omorât cu securile, cu bâtele, cu parii, după multe chinuri. Pe Ioan Kristyori, 
după ce l-au zdrobit crunt la un capăt al satului, l-au târât pe jumătate mort, de 
picioare, peste dealuri, pietre, văi până la biserica reformată, care era la celălalt 
capăt al satului. Cât timp l-au târât, l-au bătut, l-au lovit într-una. Aci răzimându-se 
de latura bisericii, a grăit cu amar: lăsaţi să mă razim de casa Domnului, de Casa în 
care am preamărit pe Domnul Dumnezeul meu. De acolo a privit până când ţiganii 
puşi de săteni i-au săpat groapa. Isprăvind, ţiganii l-au dezbrăcat gol, l-au aruncat 
încă nefiind mort în groapă, iar peste el pe cei trei morţi, după ce i-au dezbrăcat şi 
pe ei goi, aruncând pământ peste ei”. Ce fel de interpretare simbolică mai este 
posibilă aici? Cred că o anume ritualizare a violenţei, o anume gradare şi sincopare 
a brutalităţii radicale, ca şi proximitatea sacrului în raport cu victima pot fi decelate 
aici cu destulă precizie. O antropologie a gestului nu este nici ea respinsă de la 
ospăţul hermeneutic. Dar cine ordonează elementele rituale, cine este responsabil 
de retorica gestuală şi cine gradează succesiunea faptelor: protagoniştii acestora, 
sau naratorul oripilat (istoric-participant şi antropolog improvizat)? Dacă 
instrumentele de lucru istorico-antropologic funcţionau în cazul violenţei dintre 
două animale (cocoşii), ori a celor umane exercitate asupra animalelor (masacrul 
asupra pisicilor), de ce le-am pretinde mai puţin în cazul celor dintre mai mulţi 
oameni? Şi apoi: unde ne oprim cu asemenea abordare simbolică şi culturală? Unde 
se termină munca istoricului, unde a antropologului şi unde intră în scenă filosoful? 
Fiindcă, da, şi filosoful are aici un cuvânt de spus. Este destul să invoc meditaţiile 
insistente ale lui Emmanuel Lévinas cu privire la raporturile dintre eu şi celălalt, ori 
să amintesc de Tratatul despre moarte al lui Vladimir Jankélévich30 şi Sentimentul 

                                                 
29 David Prodan, Răscoala lui Horia, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979, p. 290–291. 
30 Vladimir Jankélévich, Tratatul despre moarte, Timişoara, Ed. Amarcord, 2000. Idem, Iertarea, 
Iaşi, Ed. Polirom, 1998.  
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tragic al vieţii de Unamuno31, pentru a da o idee despre tipul de demers filosofic 
chemat să se pronunţe în atare situaţii. Cât despre teologii precum Nikolai 
Berdiaev32 ori Vladimir Soloviov – din sfera ortodoxiei –, Karl Barth, Paul Tillich 
ori Rudolf Otto (din zona Reformei) ar avea şi ei, desigur, ceva esenţial de spus. 

Rezultă de aici mai multe lucruri, mi se pare: întâi, ceva arhiştiut, anume că 
depinde ce şi cum întrebi pentru a şti ce răspuns vei primi. În al doilea rând, apare 
cu pregnanţă densitatea epistemică ce înconjoară, tot mai mult, pe măsura tatonării 
progresive din ce în ce mai amănunţite şi mai dinamice, obiectul de studiat, lumea 
şi viaţa în manifestările lor proteice. O dată mai mult apare ca o stringentă 
necesitate sistematizarea tipurilor de cunoaştere, ordonarea rezultatelor parţiale, 
cooperarea dintre discipline şi mai ales utilizarea în mai multe arii de cercetare a 
aceloraşi instrumente de lucru. Ar putea fi antropologia tocmai textura, suficient de 
laxă, dar şi satisfăcător de densă pentru a nu se risipi, care să cuprindă armonic 
demersuri atât de diferite, deşi înrudite, cum sunt cele de mai sus? Este un fel de a 
relansa întrebarea dacă antropologia tinde să devină o specialitate riguroasă şi 
trainică, înălţată în jurul câtorva axiome şi a unui cod ştiinţific propriu. Sau poate 
că antropologia va asuma tot mai mult dimensiunea „imperialistă” care i se oferă, 
de matrice germinativă ori de ancadratură epistemică pentru toate celelalte 
discipline socio-umane. Rămâne să vedem dacă este de diagnosticat aici un impas 
sau o etapă de creştere. Pentru că nu poţi fi în acelaşi timp şi partea, şi întregul. 

                                                 
31 Miguel de Unamuno, Sentimentul tragic al vieţii, Iaşi, Institutul European, 1995.  
32 Nikolai Berdiaev, Destinul omului în lumea actuală, Chişinău, Ed. ABCDava, 1993.  
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DEMÉNY Enikő 

Interdisciplinarity and Knowledge Production in the Age of 
Biotechnology: The Case of Anthropology and Bioethics 

“Genetics knowledge, discourses, and practices are too 
important, too determinative, to escape critical study…. Genetics 
needs anthropology to help fashion its questions and to make sense 
of its results. And anthropology, if it is to be meaningful to the real 
lives of real people, … needs to engage with the powerful 
discourses and practices that make up contemporary genetics.”  

Alan H. Goodman1 

 
 
The impact of biotechnology on all living things is an interdisciplinary inquiry into 
some of humanity’s most fundamental questions: Who are we? How do we live 
together? How do we relate to the biosphere, to the rest of the living world?2 Many 
current debates on the various implications of biotechnology are framed in the 
context of bioethics discourse. In this paper I will formulate and try to answer 
questions such as: Why does bioethics has more voice in this field than social 
sciences in general, and anthropology or ethnography in particular? What kind of 
disciplinary or gendered power relations shape the production of knowledge and 
the practices of legitimisation in this field? How does anthropology react to the 
current changes in knowledge production? Choosing this interdisciplinary field of 
knowledge production as an object of inquiry offers an opportunity to investigate 
how traditional theories are challenged to evolve in new directions as a response to 
techno-scientific developments of our times. It also allows us to study patterns of 
knowledge production, to examine hierarchies of knowledge and expertise, as well 
as the possibilities of interdisciplinary/transdisciplinary practices. The lenses that 
guide my analysis are gender and feminist theory as well as critical social theory. 
These theories are useful in revealing hidden power relations in knowledge 
production and in the creation of expert discourses and normative frameworks. 

I will argue that anthropological expertise should have its role in those 
interdisciplinary settings where important decisions are made as it concerns the 

                                                 
1 Godman, 2007, p. 229. 
2 See more about this in Habermas, 2003; Fukuyama, 2002; Brodwin, 2001; Rifkin 1998.  
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present and future of biotechnological applications. Not only the public control of 
and over these technologies would increase with the engagement of anthropological 
expertise, but anthropology too could benefit from this involvement. If we take into 
account that the decisions that are to be taken about biotechnology’s present and 
future can deeply affect central notions of our “culture”, such as the concept of 
nature, human, kinship, family, identity, subject, and the relationship between 
them, social science in general, and anthropology in particular, should 
meaningfully contribute to the outcomes of the debates on these issues.  

The context of knowledge production 

Many analysts have noted that fundamental changes are taking place in the 
ways in which scientific, social and cultural knowledge is produced.3 Other 
analysts are sceptical about such affirmations and claim that actually nothing 
genuinely new is happening.4 However, it is not difficult to observe that, for 
example, the interactions between science and technology, on the one hand, and 
societal issues on the other hand, have intensified, and the issues at stake are 
increasingly becoming public ones. These developments pose an 
unquestionable challenge to the process of knowledge production, which will 
inevitably affect social sciences too. 

One has not to be a science and technology expert to realise and admit that 
biotechnology, together with nanotechnology, information technology and 
cognitive science, often named as „converging technologies”, constitute a virulent 
field of knowledge production. In this field, the knowledge generated by various 
„sciences” is applied, and the resulting „technologies” have various impacts on the 
individuals, families, society, environment, and so on. But this is not supposed to 
be a unidirectional impact. According to current „knowledge politics”, “society” 
shall influence, through „deliberative processes” what type of knowledge and what 
kinds of technologies should be developed.5 As Schmidt notes, shaping knowledge 
became a central element for „building society” and an unrestricted production, 
diffusion and use of new knowledge is regarded as no longer feasible. Knowledge 
shall be regulated and restricted, fostered and funded, and side–, long-term and 
accumulative effects have to be taken into account, possible risks have to be 
identified, and observance of ethical norms monitored (Schmidt, 2007, p. 313). 
                                                 
3 See for example: Gibbons et all, 1994; Thompson Klein, 2001; Nowotny et all 2001. Gibbons’ main 
idea was that the old paradigm of scientific discovery (Mode 1) – characterised by the hegemony of 
theoretical or, at any rate, experimental science; by an internally-driven taxonomy of disciplines, and 
by the autonomy of scientists and their host institutions, the universities – has been superseded by a 
new paradigm of knowledge production (Mode 2), which is socially distributed, application-oriented, 
trans-disciplinary, and subject to multiple accountabilities (Gibbons et all, 1994). 
4 According to Nowotny, not surprisingly those with most to lose are the most sceptical. Nowotny, 
2003, p. 179.  
5 “Knowledge politics” is a new field of political activity that has emerged during the last 40 years. It 
normatively defines and asses the specific type of knowledge that is deemed to be the most important 
and most desirable for the society (Stehr, 2005). 



INTERDISCIPLINARITY AND KNOWLEDGE PRODUCTION  

 

267

While ‘hard’ sciences provide knowledge for the development of these new 
technologies, other disciplines, such as bioethics, economics or social sciences are 
supposed to produce knowledge about these technologies: about their ethical and 
economic impact for example, or about their “societal robustness.” 

The issues of public engagement, relevance of knowledge and of 
accountability in relation to these developments are currently discussed in a 
number of social sciences disciplines.6 Besides (re)defining their position in 
relation to the above mentioned issues, social sciences have to face another 
challenge, that one posed by the shifting disciplinary boundaries. According to 
Gibbons, we are witnessing a new mode of knowledge production, which operates 
within a context of application, and in which problems are increasingly set in an 
interdisciplinary or transdisciplinary framework, rather than within a disciplinary 
one (Gibbons et all, 1994, p. vii). Indeed, interdisciplinarity and transdisciplinarity 
appear to be one of the most prized/acknowledged characteristics of current 
knowledge politics, both are highly valued and are seen as signals for post-
academic knowledge. Interdisciplinarity has become a key element in science 
policy and it is regarded by some analysts as beneficial not only for science, but for 
market economy and democracy too (Kleiber, in Thomson Klein, 2001, p. xiii). 

To can asses whether a practice is interdisciplinary or not there is 
necessary either a definition of interdisciplinarity, or a set of criteria that should 
characterise interdisciplinary practice. If we take a look on the growing literature 
on this topic we can find many (sometimes different) criteria for 
interdisciplinarity.7 Even if we take only a brief account of possible definitions and 
                                                 
6 See for this in Sociology: Burawoy, M. 2004; Calhoun, C. 2005; In Anthropology: Marcus, G. 2008; 
Eriksen, T. H., 2005; Rabinow, P., 1988; Enslin, E. 1994; Hale, Ch. R., 2006; Melhuus, M., 2002; 
Strathern, M. (ed.), 2000.  
7 By reviewing the literature on this topic, Schmidt identifies four types of interdisciplinarity: 
epistemological-, methodological-, ontological-, and problem oriented-interdisciplinarity (Schmidt, 
2007, pp. 318–321). According to Bowden we can speak about interdisciplinary practice if researchers 
with diverse backgrounds study the same topic with the same methods. In addition interdisciplinarity 
is characterised by a coherently integrated package of analytic resources other than is in disciplines, 
while multidisciplinarity is characterised by several disciplinary approaches held together by a staple, 
or working on a common theme but under different disciplinary perspectives (Bowden, 1995). Beck 
argues that interdisciplinarity requires that researchers must change their accountability rules and 
practice in new ways. (Beck, 1995). Thompson Klein emphasise unity, synthesis, integration of 
knowledge with regard to interdisciplinarity. She argues that “the modern concept of 
interdisciplinarity has been shaped …by attempts to retain, in many cases, reinstall historical ideas of 
unity” (Thompson Klein, 1990, p. 22). Schmidt agrees with Thompson-Klein that unity is one 
element of interdisciplinarity, but he mentions other two essential characteristics: non-reductionism 
and pluralism (Schmidt, 2007, p. 320). According to Petts et all, the various definitions amount to a 
spectrum: ‘at its weakest, interdisciplinarity constitutes barely more than co-operation, while at its 
strongest, it lays the foundation for a more transformative recasting of disciplines’. They use 
‘interdisciplinarity’ as a generic term for this spectrum (Petts, S. et all, 2006). Similar perspective is 
advanced by Strathern, who propose to replace the concepts of multi-/inter-/transdisciplinarity as 
defined by Nowotny with a continuum of increasing complexity and interpenetration but keeping 
‘interdisciplinarity’ as a generic term. For Strathern, discipline/interdisciplinarity is in fact itself a 
‘boundary object’ representing a continuum ‘from more disciplinary tradition at one end to more 
interpenetration of disciplines at the other’ (Strathern, 2007).  
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criteria of interdisciplinarity we can see that “interdisciplinarity” is a relational and 
socially constructed concept, whose actual content depends on agreed criteria, on 
how disciplines and multidisciplinarity are defined, so on. As studies carried out on 
concrete examples of knowledge production practices demonstrate, 
interdisciplinarity in practice can take various forms, with various results, and often 
processes of knowledge production labelled as interdisciplinary turn out to be more 
a kind of multidisciplinarity in practice.8 It seems that as easy is to prize 
interdisciplinarity, as difficult is to define its contours, and it is definitely less easy 
to practice it in an “authentic” way. The discrepancy between the use of 
interdisciplinarity as a catchword in current day knowledge politics, and the 
concrete practices of knowledge production bring us to the conclusion that we can 
not take concepts as interdisciplinarity or transdisciplinarity as self evident 
concepts and practices, but these knowledge production processes and practices 
shall be a subject of analysis and critical reflection.  

Bioethics, power and interdisciplinary knowledge production 

Bioethics occupies an important place in the field of knowledge about 
biotechnologies. Although a relatively new discipline, with its engagement in 
“policy” and “legal or regulatory” issues, bioethics had an amazing development, 
not only as it regards its influence on decision making processes but from the point 
of view of its institutionalisation too. Beside the discourses of risk assessment and 
intellectual property law, the discourse on bioethics gained a special relevance as 
an instrument for framing issues, ordering new knowledge, and (re)allocating 
power in issues related to biotechnology (Jasanoff, 2005, p. 28). “Doing bioethics 
is an exercise of power, and power should always be examined” states Professor 
Margaret Somerville, a high profile Canadian ethicist.9 In this section I will attempt 
to analyse bioethics’ discourse, by using the theoretical framework of gender 
literature on power and knowledge production, and the feminist and social science 
critique of bioethics. I will apply a Foucaultian approach to bioethics, viewing 
bioethics as a discourse and a set of practices embedded in relations of power.10  

The fact that bioethics has more voice, visibility and authority in the field 
of biotechnology related discussions than it has social science in general, and 
anthropology or ethnography in particular has been observed by many analysts.11 
Science, technology and society studies (STS) are another field that play an 
important role in the biotechnology related knowledge production. As in the case 
of bioethics, this is also claimed to be an interdisciplinary field of inquiry in which 
there are also represented a number of disciplines, such as philosophy, sociology, 

                                                 
8 About feminist practices of interdisciplinarity see for example Demény et all, 2006; about 
interdisciplinarity in anthropology see Marcus, 2008, p. 11, Strathern, 2007.  
9 Margeret Somerville quoted in Paula Park, 2003.  
10 For a similar approach to bioethics see for example Frank and Jones, 2003; Hoeyer, 2002. 
11 See for example Hedgecoe, 2004, p. 142; Everett, 2006, Fox, 1999. 
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political science, or anthropology.12 However, while bioethics became a discipline 
and even a profession, we can not say the same thing about STS studies. While 
bioethics got well beyond the academic field, and today dominates the discourses 
on biotechnology, STS remained mainly a academic endeavour, with less influence 
and visibility than bioethics. We shall ask than why does bioethics have more voice 
in this field than STS in general, another social sciences in particular? Why social 
and cultural issues do not have a more visible representation? What kind of 
disciplinary or gendered power relations shape the production of knowledge and 
the practices of legitimisation in this field? 

Bourdieu sees disciplinarity as a tool of hierarchisation among the fields of 
science (Bourdieu, 1989). The over-representation of bioethics in the 
biotechnology related discourses can be seen (also) as a result of the 
hierarchization of different bodies of knowledge, or disciplines, a hierarchization in 
which natural science, life sciences, medical science are in the upper part of the 
hierarchy while social sciences are in the lower part. This is also a gendered 
hierarchization, in which the ‘hard’ sciences, as well as technology are seen as 
masculine, while the so-called ‘soft’ sciences are feminised. In today’s word, 
characterised by the “rule of law”, the legal perspective has an increased prestige. 
Bioethics, by being closely related from its beginning with the medical field, and 
by becoming closer and closer to law and normative field, in other terms by 
positioning itself closer to the “harder” spectrum of the sciences, gained prestige, 
power and authority. STS is more closely related to social science field. Since STS 
is situated more closely to the “soft” part of the disciplinary hierarchy mentioned 
before it has less voice, less resources and less influence than bioethics.  

According to Kastenhofer due to the development of a techno-scientific 
culture the former hierarchical relationship between ‘hard’ and ‘soft’ sciences 
might be transformed into a hierarchy between techno-sciences and sciences for 
accompanying or policy support research (Kastenhofer, 2007, pp. 267–268).13 
What is interesting for us in relation to bioethics is the fact that bioethics is not 
only a discipline about biotechnology, as it is for example STS, but has the power 
to make possible (or impossible) certain applications of biotechnology by 
legitimising them (or not). This is why and how bioethics is connected with power. 

According to Foucault a discourse gains power when more people come to 
accept the particular views associated with that discourse as common knowledge. 
Within such a discourse it is established what is right and what is wrong, what is 
normal and what is deviant, which are those views, thoughts or actions that are 

                                                 
12 However, according to Bowden’s analysis in this case too “interdisciplinarity” is more a label, 
since the actual STS research relies upon disciplinary meta-narratives. Bowden, 1995, p. 72.  
13 This differentiation can be already observed during the evaluation of scientific projects submitted 
for EU funding. On the first round, the projects go through a scientific evaluation. After this a so 
called ethical evaluation took place. Ethics and science are strictly split in this evaluation process, 
during ethical evaluation no comments on the scientific part are accepted. However, from my own 
experience, I met cases where it was exactly the scientific conception of the project on gender related 
issues raised serious ethical concerns. 
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acceptable and which are not. Such discourse, being perceived as being built on 
some undeniable “truths”, comes than to define a particular way of seeing the 
world, and the particular way of life associated with such “truths” becomes 
normalised (Foucault, 1982a). 

Biotechnologies turn the traditional “facts of life” into matters of expert 
judgment and public debate and become a focus for political contests over such 
issues as the nuclear family or the relations between the sexes (Bodwin, 2001). As 
birth, illness, and death increasingly come under technological control, struggles 
arise over who should control the body and define its limits and capacities. At 
present bioethics has an important role in this process. Not only has ethics the 
power to define new subject positions, but, as Strathern notes, it seems to have the 
capacity to structure social expectations in such ways as to create new principles of 
organization (Strathern, 2000, p. 281).14 Bioethics discourse on biotechnologies 
seems to have indeed such power nowadays. The power Foucault locates in the 
power/knowledge complex it manifests itself in the “totalizing” effects of 
established discourse, which suppresses other ways of thinking, rendering them 
invisible. According to Foucault, however, there is neither a single locus nor an 
identifiable agent of power, yet power is at once constitutive of subjectivity and of 
possibilities of action and critique. Powerful discourse is a subtle form of power 
that lacks rigidity and other discourses can contest it (Foucault, 1982a). I will argue 
that anthropology should critically engage with such powerful discourses. 

Anthropology, biotechnology and bioethics 

Although a quite large number of publications demonstrate that the challenges 
posed by biotechnology have not left unmarked anthropologists’ interest, 
anthropology, as a field of scientific expertise, has only a marginal position and 
influence when it comes to policy decisions, public debates or societal regulation 
of the use of biotechnology.15 Anthropological contribution to biotechnology 
related fields can be subsumed either under the label of STS studies, and I would 
include here medical anthropology too, or under the classical anthropological 
topics, such as kinship for example, which have been re-though in the light of the 
challenges posed by the new biotechnologies.16 

One of the most influential calls from the part of anthropologists towards 
anthropological involvement in the field of knowledge production about 
biotechnology came in the form of a call for an anthropology of science and 

                                                 
14 Shore and Wright make a similar argument in connection with policy, which is seen as central 
concept and instrument in organizing contemporary societies. (Shore and Wright, 1999, p. 4, in 
Strathern, 2000, p. 281), while Phillips and Lynne in their article about biotechnology and governance 
bring to our attention the capacity of international organization, such as UNESCO, in representing the 
world in way that make populations governable (Phillips and Lynne, 2007, p. 119). 
15 However, Norway seems to be an exception on this respect. There anthropologists have more 
public voice than in other European countries.  
16 Just to mention few of them, see for example: Traweek, 1993; Franklin, 2001; Franklin and 
Roberts, 2006; Edwards and Salazar, 2008, Edwards 2000; Finkler 2001; Franklin and Ragone, 1998. 
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technology. It has been formulated by Michael Fischer, the co-author with George 
Marcus of the Anthropology as Cultural Critique, a book that substantially 
contributed to a paradigm shift in the anthropology in the 80s. Fisher explores new 
roles and challenges for anthropology posed by new technologies and maps four 
genealogies of the anthropology of science and technology. He expresses the need 
for an anthropology of science and technology that “attend to both cultural 
switches of the heterogeneous communities within with science are cultured and 
technologies are peopled, and to the reflexive social institutions within which 
…techno-sciences must increasingly operate” (Fisher, 2007, p. 539). According to 
Fischer anthropologists can play various “reality check” roles, by mapping the 
“city of phantasmagoria” out of which people construct “their worlds of anxiety 
and meaning”, and by revealing “the technologies of displacement, symbiosis, 
production, testing and marketing upon which the techno-sciences depend.” 
Fischer assumes a critical role to anthropology and argues that the “old mole” of 
critique requires two modifications to become appropriate for contemporary 
biotechnological settings. The first step ethnographers should make according to 
Fisher is to give up the outsider perspective for a collaborative, insider/outsider 
tension with the scientist-technologists of the techno-scientific worlds. The second 
thing that Fisher sees as important is the production of new social theory, which 
could provide at least partial meta-narratives for creative thinking about the 
structuring of the new techno-scientific worlds (Fischer, 2007). 

Marcus sees science and technology studies as a “veritable laboratory for 
alternative practices in ethnography”. Although he is uncertain with regard to the 
relevance of these efforts to other arenas of anthropological research and on “what 
terms the professional culture of anthropology will tolerate” these engagements, he 
has to admit that this kind of engagement is already happening (Marcus, 2008, p. 
6). Although he states that he finds “the crossovers and traffic between what has 
been done in anthropology and what is being done in techno-science to be the most 
stimulating direction of boundary blurring in the recent past”, he is “unwilling to 
predict that this is where some big future for anthropology… lay” (Marcus, 2008, 
p. 12). As we can see, Marcus is not so much a protagonist of these developments, 
but he only takes note on this as of something that is happening anyhow. 

These suggestions and directions can be seen as anthropology’s opening up 
to interdisciplinary engagements, but which opening up would not necessarily 
include an engagement with the powerful discourse of bioethics and policy. Since 
bioethics has such a great influence in the biotechnology field, we shall take a look 
now on what is the relationship between anthropology and (bio)ethics? 

Although feminist and medical anthropology contributed to bioethics by 
providing detailed ethnographic accounts of several biotechnological applications, 
mainstream anthropological discourse has not really engaged with bioethics 
discourse, rather it stayed at a critical distance to it, and except some critical 
remarks on its address did not show too much ambition to challenge this field.17 As 

                                                 
17 See more about anthropology and (bio)ethics in: Edel, M., Edel. A., 1959; Marshall, P. A., 1992; 
Kleinman, A. 1995; Muller, J. H., 1994; Turner, L., 2003; Konrad, M., 2007, Cohen, L., 1999. 
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Marshall notes, an examination of the bioethical literature reveals a remarkable 
absence of work by anthropologists and other social scientists. According to her, 
the increasing attention in some branches of bioethics to the importance of social, 
cultural, and historical determinants shaping the moral questioning could have been 
facilitated collaborative work between anthropologists and ethicists (Marshall, 
1992). However, up to now we can not observe an intense, systematic collaboration 
between these two fields of knowledge production, but only personal efforts for 
dialog and collaboration.18 

Many analysts tried to find the reason for this “distant relationship.”19 One 
of the reasons is the fear of “traditional” bioethicists from the danger of moral 
relativism. There are analysts, for example Parker, who claim that the integration 
of the philosophical and the empirical approach is both epistemologically and 
methodologically an impossible attempt, so no worth to try it (Parker, 2007). 
Marshall, relaying on the work of Fox, identifies one possible further reason for 
non-cooperation, namely the unique disciplinary training of each group. According 
to her neither anthropologists nor bioethicists have the “interdisciplinary 
competence” (Fox, 1990: 2) and the motivation to move easily between the 
analysis of social and cultural relationships, on the one hand, and philosophical and 
legal problems, on he other hand (Marshall, 1992, p. 57). Indeed, for any kind of 
collaboration openness toward other perspectives and approaches is necessary. In 
my view the two current lines of bioethics’ critique that I have briefly presented 
above, namely the feminist and the critical social scientists’ ones, could open space 
for collaboration between bioethics and anthropology, even if this will not result in 
one integrated theory or approach.20 I do not propose a merger of anthropology and 
bioethics, but, using the wording of Edel and Edel, a “working partnership which 
avoids any jostling for primacy, or quarrels over vested rights in either methods or 
problems” (Edel and Edel, 1959, p. 6). 

In the light of the scientific and societal changes, as many other social 
science disciplines, anthropology will have to re-define its role in the field of 
knowledge production. Fisher points out that the spread of new technologies and 

                                                 
18 See for exapmle Hoeyer, 2007. 
19 Hoeyer identified some reasons why anthropologists, and social scientists in general, were not 
eager to engage with bioethics. According to him the lack of philosophical interest might be related to 
a tendency among social scientists to employ either a deficit model (social science perspectives 
accommodate the sense of context that philosophical ethics lacks), a replacement model (social 
scientists have found the “right way” of doing ethics), or a dismissal model (ethics should be 
abandoned all together as a misconstructed veil of power) (Hoeyer, 2006). See also Fox, 1990. 
Furthermore, many anthropological journals published a number of articles that contest the invasion 
of ethics committees in their work. This also is not a beneficial situation for opening a dialog between 
these disciplines. 
20 Henrietta Moore propose a dialog between feminism, anthropology and psychoanalysis around the 
topic of subject formation. She points out that anthropology and psychoanalysis had difficulty since a 
long time in getting along due to the first field’s commitment to cultural diversity and the second’s 
focus on universal patterns. (Moore, 2007, p. 4–5.) This is very similar with anthropology and 
(bio)ethics. 
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their associated market redistribution of risks and benefits will require new forms 
of commentary and new forms of public consultation around the legitimacy of 
techno-scientific research and innovations (Fischer, 2001, pp. 374). 

I will argue that anthropological expertise would have its role not only in 
STS field, but on those interdisciplinary settings too where important deliberations 
and decisions are made as it concerns the applications of biotechnology. Not only 
would the public control of and over these technologies increase with the 
engagement of anthropological expertise, but anthropology, as discipline could 
benefit from this involvement.21 If anthropology’s visibility and influence will not 
increase, the space left empty by it might very soon be occupied by another, rapidly 
expanding branches of “knowledge production”, which promote quite different 
views about “humans” than social and cultural anthropologists do. 

The applications of biotechnology raise fundamental question about human 
existence. These are not only questions for some professional ethicists, or for the 
anthropology of science and technology. This “science and technology” that is 
employed in biotechnology might alter the “subject of anthropology”: the human 
being, its relationship and its environment. If I take into account the calls for a 
“global bioethics”, I see even more important anthropologists’ contribution to this 
field. At present, however, bioethicists far outnumber social scientists (including 
anthropologists) on government advisory committees and in different ethics 
committees where important decisions are made in relation with the future of 
biotechnological applications. However, in many cases it might happen that the 
kind of answers required by policy makers are the kinds of things that social 
scientists are better providing. Anthropologist should make a case for the relevance 
of their expertise in this field. 

Indeed, the implications of biotechnology are studied by other social 
sciences too. However, in more and more instances is admitted that what is often 
missing is the ethnographically documented cases studies about the application of 
various technologies. Hedgecoe notes that a number of policy makers at a number 
of different levels, over the past few years, complained about the lack of empirical 
evidence relating to topics such as human genetics or surrogacy, for example on 
how genetics tests affects lives here and now (Hedgecoe, 2004, p. 142). 
Anthropological contribution in such situations could than be extremely relevant. 

First, anthropology could provide insight on how social institutions work 
and might integrate and regulate new technologies, can document “what is actually 
the case against both the hype of promoters of the new technology and the 
cautionary tales, as well as fantasies of hope” (Fischer, 2001). Anthropology, 
according to Fischer, can function as check on the mechanisms of abstraction and 
universalization that frequently characterise the non-anthropological, non-cross-
culturally or cross-temporally comparative, social sciences, and hence can disrupt 
macro theoretical models (Fisher, 2007, p. 356). Secondly, if we take into account 

                                                 
21 Similar argument is developed by Monica Konrad. She examined the theorist’ role in seeking to 
engage a critically reflexive anthropology of bioethics. Konrad, 2007. 
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that bioethics discourse about biotechnology has the power to define new subject 
positions, engaging with this discourse should be a further terrain where 
anthropology, with a recently increasing interest in issues of subject formation, 
could impact upon bioethics. Although there is an emerging trend in anthropology 
that takes it axiomatic that societies or cultures do not determine the selves of their 
members, we can ask with Moore where does this approach leave “the interrelation 
between culture and self, and crucially, where does it leave the questions of power” 
(Moore, 2007, pp. 36–37)? 

In this paper I have argued for more engagement between anthropology 
and bioethics, the most powerful discourse about biotechnology at present. 
Anthropology should offer not only a ‘state of art’ description of the very 
challenging field of biotechnologies, but also a critical perspective on it. 
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SEPRŐDI Attila 

Asszisztált reproduktív technológiák és „az élet ajándéka”1 

„Az informatika és a biotechnológiai eljárások testünk 
újraalkotásának döntő eszközei. 

Ezek az eszközök a nők számára világszerte új társadalmi 
viszonyokat testesítenek meg és kényszerítenek ki. A technológiákat 
és a tudományos diskurzusokat részben úgy is értelmezhetjük, mint 
formalizálást, vagyis az őket alkotó képlékeny társadalmi 
viszonyok megfagyasztott pillanatait, de úgy is látnunk kell őket, 
mint a jelentések kikényszerítésének eszközeit. Eszköz és mítosz, 
készülék és fogalom, társadalmi viszonyok történelmi rendszerei és 
lehetséges testek – beleértve a tudás tárgyait – történeti anatómiái 
között átjárható a határ. Mítosz és eszköz valóban kölcsönösen 
alakítják ki egymást.” 

(Donna Haraway: Kiborg Kiáltvány) 
 
„Az érvelés a következő: minekutána azt sem tudni már, 

ki az anya, ő tényleg nem számít többé, az egész nemzedék 
(génération) az apa fejéből származik, nemcsak Jupiter ágyékából, 
de az agyából is, a Szentlélektől, nem pedig a szűztől.” 

(Jaques Derrida: Ki az anya?) 

 
 

Az asszisztált reproduktív technológiák fejlődése és terjedése a hatvanas évektől 
különös élességgel mutatott rá arra a kulturális kategóriarendszerre amely, 
legalábbis a nyugati kultúrkörben, az emberi reprodukcióról és rokonsági 
viszonyokról való gondolkodásunkat szabályozza. Ezen kategóriarendszer modern 
építményét a biológiában és orvostudományban alapozták meg, irónikus módon 
pontosan a biológia és az orvostudomány járul hozzá leginkább a felbomlásához. 
Az emberi reprodukció biológiai egyértelműsége a megtermékenyült petesejt 
szintjén, paradox módon, önmaga feloldódásához vezet. A mesterséges 
megtermékenyítés, in vitro fertilisatio és dajkaanyaság a reproduktív lehetőségek és 

                                                 
1 Jelen írás fogantatása Demény Enikő Family and Identity in the age of Genetics címmel tartott 
szemináriumához köthető, amelyre 2007-ben a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Europai 
Tanulmányok Karán belül működő Komplex Kultúrakutatás Magiszteri Program keretében került sor. 
A szöveges forma csupán az itt elhangzó rendkívül izgalmas beszélgetéseknek a továbbgondolására 
tett kísérlet, szerzője is leginkább gondolatkísérletként tekint rá, amelynek lehetőségét a szeminárium 
résztvevőinek és vezetőjének ezúton is köszöni. 
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döntések körét szélesítik ki, felvetnek azonban egy sor olyan, az emberi életre és 
emberi kapcsolatokra vonatkozó kérdést, amelyre nem adható biológiai alapon 
válasz. Tekinthető-e az élet úgynevezett biológiai kezdete társadalmi értelemben 
életnek és felruházható-e az ezen a szinten létrejövő bio-kémiai egyesülés emberi 
jogokkal? Megengedhető-e mesterséges úton létrehozott embriókon történő 
kísérletezés? Megengedhető-e préembriók mélyfagyasztásos tárolása későbbi 
beültetés céljából? Mekkora mértékben engedhető meg a préembrió genetikai 
állományába való beavatkozás, a baby-design? Válhat-e csere tárgyává a préembrió 
és ha igen milyen csereformák elfogadottak ebben az esetben (donáció, adás-vétel, 
ajándékozás)? Kihordhat-e valaki saját szüleitől származó gamétát, és ha igen 
milyen rokoni viszonyba kerül vele a megszületendő gyermek?  

A fenti és hasonló kérdések jóval túllépnek azon az orvosi-biológiai 
diskurzuson és praxison amely aktuálissá teszi a rákérdezést.2 Ezen 
technológiáknak köszönhetően új típusú „tárgyak” hatoltak be a társadalmi élet 
területére, zavaró testek, amelyekre a kulturális rendszer kategorizáló és 
klasszifikáló eljárásai nem vagy csak nehézségekkel alkalmazhatóak. Marilyn 
Strathern megfogalmazásában a kérdés arról szól, hogy hogyan lehetséges 
elgondolni egy új társadalmi, jogi, biológiai tárgyat, egy élő emberi embriót 
például, fejlődésének kezdeti fázisában, a szülő testén kívül (Strathern, idézi 
Haraway 1994) 

Dolgozatomban két egymással összefüggő problémakört szeretnék 
megvizsgálni. Az egyikhez a préembrió, mint lehetséges test, a másikhoz a 
dajkaanyaság intézménye szolgál kiindulópontként. Dolgozatom első része azzal a 
kihívással foglalkozik, amelyet a testen kívül élő embrió képvisel. Lehetséges 
testnek nevezem a préembriót, azt a jellemzőjét kiemelve, hogy bizonyos 
értelemben „elgondolása” előtt létezik, olyan „tárgyként,” amely nincs 
megnyugtató módon besorolva egy, a dolgok felosztását és megkülönböztetését 
elvégző, történetileg kialakult és kultúraspecifikus kategóriarendszerbe. A 
préembrióra elsősorban mint viták tárgyára gondolok, tárgyára azoknak a 
társadalmi erőknek, amelyek definiálására és kisajátítására illetve 
kommodifikálására törekednek. 

Amennyiben a préembrió sorsa nyitott marad az elgondolásra egyedülálló 
lehetőség nyílik azoknak az intézményeknek és diskurzusoknak az elemzésére 
amelyek részt vesznek és sajátos módon érdekeltek is ebben az elgondolásban. 
A dajkaanyaság kapcsán ezt a területet érintem. Amellett érvelek, hogy a 
dajkaanyaságot és ezen keresztül a rokoni kapcsolatokat övező diskurzív formációk 

                                                 
2 A reproduktív biotechnológiák alkalmazásának jogi leszabályozását előkészítő nemzeti és 
nemzetközi bizottságok tagjai morál-filózófusok, társadalomtudósok, orvosok és biológusok. Az 
egyik első ilyen bizottságot az Egyesült Királyságban hozták létre a 80-as években Mary Warnock 
oxfordi filozófus vezetése alatt. Sokatmondó, hogy a bizottság a kérdést elsősorban nem filozófiai-
etikai hanem szociológiai problémaként kezelte. „Time and again we found ourselves distinguishing 
not between what would be right or wrong, but between what would be acceptable or unacceptable.” 
(Warnock, idézi Franklin and Roberts 2006: 5). A reproduktív biotechnológiák Európában érvényes 
jogi normáiról ld. Langdridge and Blyth 2001. 
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elsősorban nem „az élet természetes tényein” alapuló nyugati reproduktív modell 
újraértékelésére törekednek hanem a dajkaanyaság által létrehozott kivételes 
helyzetek, (kulturálisan) veszélyes szituációk normalizálására. Ez a normalizálás, a 
tradícióba való visszaágyazás stratégiája a maga során reproduktív 
egyenlőtlenségek forrásává és fenntartójává válhat. Az „élet ajándékozásának” 
gondolata mentén próbálok megragadni egy ilyen konceptualizálási törekvést a 
dolgozat második részében. 

In vitro élet 

A préembrió története egy olyan orvosi technológia kifejlesztésével veszi kezdetét, 
amely a meddőség kezelésének ígéretes módszereként jelent meg a 70-es évek 
végén. Az in vitro megtermékenyítés a petesejt-érés hormonális ingerlését, az érett 
petesejtek sebészeti úton történő eltávolítását, méhen kívüli megtermékenyítését 
majd a méhbe való visszaültetését foglalja magába. Az IVF a testen kívül létező 
embrióval egy olyan entitás születését eredményezte amely nem sorolható be 
egyértelműen a természetesen létrejövő és mesterségesen létrehozott dolgok 
kulturálisan elhatárolt területeibe. Az így keletkező klasszifikációs rövidzárlat és 
következményei nem váltak rögtön nyilvánvalóvá, lévén hogy a technológia 
kezdetben csak partikuláris esetekben került alkalmazásra.3 A morális fenntartások 
nem is annyira a fogantatásba való mesterséges beavatkozás, hanem a préembriók 
manipulációjának lehetősége miatt jelentek meg. Ez egyrészt fizikai manipulációt 
jelent, az embriók mélyfagyasztásos konzerválását például vagy azt a lehetőséget, 
hogy egy harmadik személy, egy dajkaanya méhébe kerüljenek visszaültetésre. 
Másrészt a genetikai manipuláció különböző formái váltak lehetővé, a születendő 
gyermek nemének megállapítása és megváltoztatása például.4 Felvetődik ugyanakkor 
a préembriók kifejezetten kísérleti céllal történő manipulációjának lehetősége, 
amelyben elsősorban az őssejtkutatás érdekelt, lévén hogy a fejlődésének kezdeti 
fázisában levő emberi embrió még mindig az őssejtek legjobb alapanyagának számít. 
Ez a kutatási irány tekinthető talán a legígéretesebbnek de ugyanakkor a 
legvitatottabbnak is és itt jelennek meg talán a legnyilvánvalóbban azok a problémák 
amelyek a préembriók morális státusbizonytalanságából fakadnak.5 

A kérdés amely végülis megosztja a préembrió morális státusáról folyó 
vitát hasonló az abortusz kérdéséhez, a (társadalmi értelemben vett) élet kezdetére, 
                                                 
3 A petevezeték rendellenes elzáródását kezelték ilyen módon, a folyamatban pedig csak házastársak 
vettek részt.  
4 A nem-választásra elvileg csak olyan esetben kerülhet sor ha bizonyítottan nem-függően öröklődő 
betegség kiszűrése a cél. Ez természetesen nem zárja ki a visszaélések lehetőségét. Sharma hoz egy 
példát arra ahogyan a prenatális diagnózist és a nem-választást az indiai szülők saját preferenciáik 
érvényesítésére használják fel. Ez a preferencia Indiában a fiúgyermekeknek kedvez. (ld. Sharma 
2000) 
5 Egyfelől az őssejtekkel történő sejtszintű gyógyítás egy sor, jelen pillanatban gyógyíthatatlan 
betegség kezelését tenné elméletileg lehetővé. Másrészt őssejtek nyerése emberi embrióból a jelenlegi 
technológiai szinten ezen embriók pusztulásával jár együtt, ezt pedig sokan egyszerűen gyilkosságnak 
tekintik. Ld. pl. a Vatikán állásfoglalását ebben a témában (Communicationes 1987) 
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az élethez való jogra és az élet szentségére vonatkozik (Jacobus 1990: 21).6 A 
hasonlóság azonban korántsem tekinthető azonosságnak. A legjelentősebb eltérés 
az abortusz-problematikától abban áll, hogy a préembrió megjelenése erőteljesen és 
véglegesen kiszakítja a fogantatást a biológiai tények természetességének 
közegéből. Strathern kifejezésével élve a préembrió születése „természet utáni” 
(Strathern 1992) Nem csupán a természeti folyamatokba való emberi beavatkozás 
eredménye, hanem magáról a természeti folyamatról, a természetesről alkotott 
elképzeléseink felülírása. Az in vitro megtermékenyítéssel létrehozott embrió 
mintegy közelebbről meg nem határozott testként központi szerepet játszik egy 
olyan játékban, amely a természetes és mesterséges közötti megkülönböztetést 
mossa el. Ráadásul ez a játék bizonyos vonatkozásaiban csere-játék is, valami 
szubtancia cserélődik ki folyamatosan a felek között, amelyet jobb megnevezés 
híján életnek nevezhetünk. 

A csere kérdésénél minden bizonnyal érdemes hosszabban elidőzni. Mivel 
a testen kívüli, mesterségesen létrehozott préembriók hirtelen egy sor dinamikusan 
fejlődő ágazat kiemelten fontos nyersanyagává váltak jelentős kereslet mutatkozik 
irántuk, amely a kínálati oldal megjelenése esetén egy sajátos piac kialakulásának 
irányába mutathat. A kínálati oldal fellendülését, és ezen keresztül a piaci 
expanziót ezen a téren az állami beavatkozás fogja vissza. Mivel emberi embriók 
kifejezetten kísérleti célra történő mesterséges előállítása tiltott, az őssejtkutatásban 
használt humánembriók legnagyobb része azoktól a nőktől származik, akik 
meddőségi kezelésük során fennmaradó többlet-embrióikat tudományos célra 
szánják. Gyakorlatilag az embrió-tranzakció egyedüli legitim formája az adomány.7 
Első közelítésre az adománynak mint csereformának az alkalmazása ebben az 
esetben egyfajta áthidaló megoldásként, kiskapuként látszik működni, amely úgy 
teszi lehetővé a préembriók cseréjét, hogy közben elkerüli az élet 
kommodifikációjának morális stigmáját.8 Mindenestre amennyiben az adománynak 
mint csereformának az értelmét próbálnánk megvilágítani ígéretesnek mutatkozik a 
csere tárgyaként elképzelt embriót egy olyan értelmezési keretbe helyezni, amely a 
gazdasági cserefolyamatok kulturális elemzéséből bontakozik ki, és a javak cseréje 

                                                 
6 Az abortusz által felvetett társadalmi és morál-filozófiai kérdések jó összefoglalását adja Kis János 
(Kis 1992). 
7 Ez a különleges helyzet a fertilisatios klinikákat és sejtkutató központokat különös szimbiotikus 
helyzetbe hozza (bár lehetséges inkább a parazitizmust tartani megfelelő kifejezésnek). Franklin egy 
humán-embrionális őssejt-származtató laboratórium kapcsán arról ír, hogy hogyan válik szét tiszta és 
szennyes övezetté, laboratóriummá és klinikává az építmény. Előbbi a préembriókon való minőség-
ellenőrzött kísérletezés eszköze, utóbbi az elkerülhetetlen emberi szennyezést képviseli, amely nélkül 
azonban nincs értékes embrió, itt ugyanis IVF kezelések zajlanak. Bár a szerző nyiltan nem mondja 
ki, eléggé egyértelmű, hogy ennek a berendezkedésnek az elsődleges célja egyáltalán nem a meddő 
nőknek és terméketlen férfiaknak való segítségnyújtás. (ld. Franklin 2006) 
8 Ezt a stratégiát világítja meg Martha Kahn az izraeli petesej-piaccal kapcsolatban. Mivel az izraeli 
törvény egyértelműen tiltja a petesejtek adás-vételét, a kereslet viszont jelentős, a klinikák és a 
kormányzat különböző stratégiákkal próbálja a meddőség-kezelésben részt vevő nőket 
„petesejtfölöslegjeik” adományozására rábírni. Ennek köszönhető például az IVF engedélyezése 
egyedülálló nők számára is Izraelben. (Kahn 2004) 



ASSZISZTÁLT REPRODUKTÍV TECHNOLÓGIÁK ÉS „AZ ÉLET AJÁNDÉKA 

 

283

mögött meghúzódó morális gazdaságtanra irányul (Kopytoff 1989). A gazdasági 
csere kulturális elemzésének Kopytoff által kidolgozott módszere nem a cserét 
övező társadalmi viszonyokból, hanem a csere tárgyát képező dolgokból indul ki. 
A szerző amellett érvel, hogy a megértés szempontjából érdemes úgy tekinteni a 
tárgyra mint kulturálisan egy bizonyos módon konstruált jelentésteljes tárgyra, 
amely kulturálisan kidolgozott kategóriákba tagolódik be. A cserélhető dolgok köre 
egyszerre kulturálisan rögzített (a nyugati kultúra például a cserélhető és nem 
cserélhető dolgok határát a tárgyak és emberek között húzza meg) illetve 
történelmileg változó (ez a kulturális határ viszonylag újkeletű fejlemény, a 
rabszolgaság intézménye még a javak más típusú szétválasztásán alapult). Ebből az 
általános megállapításból Kopytoff egy lényeges módszertani következményt 
vezethet le tanulmányának érdemi részében. Amennyiben az árucikk inkább 
tekinthető egy folyamat végeredményének mint egy adottságnak, megértésében 
azoknak a folyamatoknak és mechanizmusoknak az elemzésére kell koncentrálni, 
amelyek kommodifikációjára és dekommodifikációjára irányulnak (Kopytoff 
1989). Ez a fajta megközelítés új fényben mutatja annak problémáját, hogy a 
technológiai fejlődés hogyan teszi lehetségessé új dolgok beemelését az árucikkek 
világába, hogyan nyílik meg a piac olyan dolgok előtt amelyek korábban nem voltak 
gazdasági értelemben elgondolhatóak és ez hogyan generál ellentmondásos helyzetet 
az egyéni és kollektív viszonyulások szintjén. Melyek azok a tényezők amelyek a 
gazdasági rendszer logikájából fakadóan elősegítik és kulturálisan-társadalmilag 
elvégzik ezt az integrációt, illetve milyen erők képesek ennek ellenállni, milyen 
individuális és kollektív ellenállások lehetségesek és mennyire van ezeknek 
kulturálisan stabil és fenntartható alapjuk. A préembrió különleges státusa abból 
fakad, hogy a természetest a mesterségestől, az emberit a tárgyitól elválasztó 
határzónában helyezkedik el. Ennek köszönhető, hogy csak bizonyos nehézségek 
árán sorolható be abba a kulturális rendszerbe, amely például a cserék formáit és 
fajtáit is szabályozza. Az embrió cseréje mögött meghúzódó morális gazdaságtan 
így ellentmondásos viszonyulások terepévé válik.9 A következőkben a 
dajkaanyaságot ilyen terepként próbálom megérteni. 

Ki az anya? 

Ragoné szerint a XX. század során három alkalommal is jelentős változás történt 
abban a módban ahogy a nyugati kultúrában fogantatásról, reprodukcióról és 
szülőségről gondolkodunk. Időben az első akkor következett be amikor a 
fogamzásgátló eszközök tömeges elterjedése nyomán a nemi aktus és reprodukció 
közötti kapcsolat jelentősen fellazult. A második hullám olyan aszisztált 
reproduktív technológiák megjelenésével kezdődött mint a mesterséges 
megtermékenyítés vagy az IVF, melyek a nemi aktust véglegesen leválasztották a 
reprodukcióról, a fogantatáshoz szükséges alkotóelemeket izolálták majd in vitro 

                                                 
9 Mindez természetesen érvényes a petesejtek cseréjére is, érdekes módon azonban az ondósejt 
kommodifikációjával kapcsolatos fenntartások jóval kisebbek (ld. Kahn 2004). 
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kombinálták össze. Innen pedig már csak egy kis lépés kellett ahhoz, hogy a testen 
kívül létrehozott préembrió ne annak a nőnek a méhébe kerüljön visszaültetésre 
akitől a petesejtek származnak, hanem egy dajkaanyáéba. (Ragoné 1996: 353). 

De mi is az amit a dajkaanya, viselősséggének hónapjai alatt kihord? 
Amennyiben a préembriót még elgondolandó, lehetséges testként értjük meg, mely 
a természetes és mesterséges közötti határ lebontásán munkálkodik, a dajkaanyát is 
minden bizonnyal valamilyen jelentéssel terhesnek kell elképzelnünk. A préembrió 
státus-kérdése a dajkaanya színrelépéssel geneológiai kérdéssé válik, eredet és 
leszármazás kérdésévé, hiszen a születendő gyermek mellett olyan újszerű 
jelentések is születnek amelyek a rokonságról, leszármazásról, kapcsolatról, 
fogantatásról és biológiáról való gondolkodásunkat rendezik át. A kihordó és 
genetikai anyaság szétválása egy sor újszerű reproduktív opciót tesz lehetővé,10 ez 
pedig felveti a kérdést, hogy mennyiben és milyen formában történik ezen 
reprodukciós lehetőségek eredményének kulturális integrációja. Új kategóriák és 
viszonyulások jönnek-e létre ennek kapcsán, vagy Ragoné kifejezésével élve a 
dajkaanyaságot a tradícióba ültetik vissza? (ld. Ragoné 1996) 

Annak megértésében, hogy az említett tradíció szerint ki számít anyának és 
apának, mi az anyaként illetve apaként való elismerés alapja, induljunk ki Derrida 
egy ötletéből. Derrida szerint a nyugati kultúra az anyát a születés érzékelhető 
bizonyosságából fakadó természetességgel, az apát hipotézisszerűséggel, jogi 
fikcionalitással ruházza fel. A gyerekhez (és rajta keresztül a leszármazáshoz és 
örökösödéshez) fűződő viszony megállapítása ennek megfelelően két típusú 
tanúság-struktúra alapján történik, a szemtanú (witnessing) és tanúskodó tanú, 
tanúbizonyság-tétel (bearing witness) értelmében. Mint Derrida hangsúlyozza a 
kétfajta tanúság-struktúra kölcsönösen kizárja egymást, tanúbizonyság tételére 
éppenséggel azért van szükség, mivel a kérdéses ügy nem dönthető el közvetlenül 
hozzáférhető bizonyítékok alapján. Az anya kilétét közvetlenül felfedi a szülés, míg 
az apa kilétére feltételezés és bizonyítás során derül fény (Derrida 2005). Az apaság 
jogi fikcionalitására vonatkozóan, illetve, hogy milyen alapon tanusítható az apaság 
idézhetjük Strathern példáját az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 
egy 1989-es döntéséről. Ez a döntés elutasította egy, vérteszt alapján 98,7%-os 
valószínűséggel apának tartott férfi apaság-kérelmét, azon az alapon, hogy a 
valószínűség nem vonja kétségbe a hatályos állami törvénykezést, mely szerint egy 
férjezett nő gyermeke feltételezhetően az illető nő férjének a gyermeke.11 

                                                 
10 Azt például, hogy egy nő a saját unokáját szülhesse meg, amennyiben lányától származó petesejtet 
ültetnek méhébe. Vagy azt, hogy egy gyerek mélyfagyasztással tárolt préembrióból egy dajkaanya 
segítségével szülessen meg, genetikai szüleinek a halála után. 
11 A döntés meghozó bíró érvelésében a tradíció játszott központi szerepet: a döntést támasztja alá 
egyrészt a természetes apa jogaival kapcsolatos általános társadalmi hagyomány, másrészt a törvényes 
precedensek egy specifikus hagyománya, mely hasonló esetekben a nukleáris családon belül kialakuló 
viszonyok tiszteletét és szentségét írja elő. A bírói ellenvélemény azt hangsúlyozta, hogy vitatható mi 
tartozik bele és mi nem a történeti tradícióba, illetve racionális emberek nem kell feltétlenül 
egyetértsenek az egyes partikuláris tradíciók tartalmát illetően. Strathern a maga során a hagyomány 
retorikai alkalmazására kérdez rá ennek és hasonló vitáknak a kapcsán (ld. Strathern 1996: 39). 
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A „feltételezett apa” (presumed father) akire itt hivatkozás történik egy 
sajátos jogi kategória, amely első lépésben különbséget tesz társadalmi és biológiai 
apaság között, második lépésben pedig jogalapként ismeri el a társadalmi apaságot 
a biológiai apasággal szemben.12 Nem nehéz ugyanakkor ebben a jogi kategóriában 
egy, a családra és szexualitásra vonatkozó normatív elvárás intézményesülését 
látni. A „feltételezett apa” státusának a létrehozásával Dalton szerint a 
törvényhozás egy, a házastársi kapcsolatra vonatkozó normatív előírásra 
hagyatkozik, nevezetesen a férj és feleség közötti exkluzív szexuális kapcsolat 
elvárására. Nem az a fontos, hogy kivel van, hanem az, hogy kivel kellene az 
anyának szexuális kapcsolatban lennie (Dalton 2000: 197). A társadalmi apaság 
jogalapként való elismerése ugyanakkor – amint arra Dalton leszbikus párok 
peranyagainak elemzésén keresztül rámutat – nem egészül ki a társadalmi anyaság 
hasonló szintű elismerésével. Annak ellenére, hogy a „hagyomány” az anyaság 
társadalmi kategóriáját és identitásformáját is kettős szerepkészlettel, a szüléssel és 
gondoskodással ruházza fel, a jog az anya státusát kizárólag a biológiai 
reprodukción keresztül határozza meg (Dalton 2000). 

A dajkaanyaság színrelépése pontosan az anyaság fenti elképzelését 
rombolja szét, mielőtt azonban rátérnénk erre érdemes talán kissé tágasabb 
kontextusba helyezni a szülőség biológiai megalapozottságának kérdését. Ezen a 
ponton a rokonságnak mint kulturális rendszernek a kérdésére kell kitérnünk, 
illetve a biológia tényeinek szerepére a rokonságról alkotott nyugati 
elképzelésekben. Schneider szerint a modern biológiának mint tudománynak a 
fontossága a rokoni kapcsolatok megértésének alakításában kulturálisan specifikus, 
viszonylag újkeletű és szinte kizárólagosan csak a nyugati világra jellemző.13 A 
modern kori biológában mint tudományos gyakorlatban kidolgozott leszármazásra 
és reprodukcióra vonatkozó modellek Schneider szerint kulturális rendszerként 
működnek, alakítva a rokonságról alkotott elképzeléseket. A kulturális 
rendszerként értelmezett biológiának két következménye, hatása van: egyrészt a 
rokonság biológiai tényei tudományos jelentőségük mellett rendelkeznek egy 
szimbolikus dimenzióval is, (kiemelten fontosnak és jelentőségteljesnek tartjuk 
őket), másrészt emiatt a szimbolikus kvalitás miatt a biológia tényei konstitutívak a 
rokonság vonatkozásában.14 

A biológiában, mint autoritással rendelkező tudásformában vagy 
diskurzusban kizárólagos igazság-igény artikulálódik a természet dolgaival és az 
emberek természet szerint való dolgaival kapcsolatban. A biológiai konstítúció 
                                                 
12 A „feltételezett apa” jogi kategóriájának és státusának kérdéséhez ld. Dalton 2000: 196–200. 
13 A rokonság-antropológiát gyakran és jogosan vádolják eurocentrizmussal, pontosabban azzal, hogy 
nem-nyugati társadalmak rokonsági rendszereinek leírását és teoretizálását a saját-társadalom 
rokonságra vonatkozó előfeltevéseire, prekoncepcióira alapozva végezték el, többek között a biológia 
tényeinek olyan szintű fontosságot tulajdonítva amellyel azok nem rendelkeztek. (ld. Franklin 2001). 
Esettanulmányokhoz a biogenetikus kapcsolat jelentéktelenségéről egyes kulturális kontextusokban 
ld. Middleton 2000. 
14 Schneider megfogalmazásában: „In American cultural conception kinship is defined as biogenetic. 
This definition says that kinship is whatever the biogenetic relationship is. If science discovers new 
facts about biogenetic relationship, then that is what kinship is and was all along.” (Schneider 2004) 
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ereje éppen abban rejlik, hogy képes naturalizálni azokat tényeket és jelenségeket 
amelyeket megfigyel és leír.15 Az anyaság biológiai konstitúciója azonban két 
szinten is kérdésessé válik a dajkaanyaságnak mint reproduktív opciónak a 
lehetőségével. Egyrészt a biológiai anyaság genetikai és kihordási szerepre bomlik 
ketté, másrészt ez a kettéválás az anyaság konceptuális fragmentálódását is 
eredményezi, mivel annak eldöntésében, hogy az anyaság „lényege” a petesejt 
genetikai állományában, a méhben, mindkettőben vagy esetleg egyikben sem van-e 
már nem segít a biológia látszólagos egyértelműsége (Kahn 2004). 

Amennyiben a születés érzéki bizonyossága már nem tanúskodhat az anya 
mellett, az anyaként való elismerés másfajta tanúságstruktúrája válik szükségessé. 
Az anya az apához hasonlóan jogi fikcióvá válik. A szülőség kérdése azonban a 
meghatalmazás és jogokkal való felruházás (empowerment, enablement) politikai 
kérdése is egyben, és a Dalton által feldolgozott peranyagok nyilvánvalóvá teszik, 
hogy a szülői jogokkal való felruházás nemi szempontból differenciáltan történik.16 
Az anyaság jogi fikcióvá válása és a szülői jogokkal való felruházás új formája 
pedig azt a veszélyt hordozza magában, hogy ez a nemi differenciáltság nemi 
egyenlőtlenségek további elmélyülésének irányába mozdul el. Kérdéses, hogy az 
anya és magzat organikus egységének a megkérdőjelezése a dajkaanyaságban 
felszabadító mozzanatá válik-e, valamiféle többletté vagy pedig a megfosztás és 
elidegenedés alakját fogja magára ölteni.17 

Ugyanakkor a dajkaanyaság jelensége számos olyan mozzanatot is 
tartalmaz, amelyek a anya-gyermek páros hagyományos kulturálisan rögzített képét 
élteti tovább. Az egyik ilyen mozzanat a biológiai-rokoni kapcsolat 
kizárólagosságának képzetéből érthető meg. Marilyn Strathern hívja fel a figyelmet 
arra az érdekes tényre, hogy a Kaliforniai Legfelsőbb Bíróság 1993-as, Johnson vs. 
Calvert ügyben hozott döntésében a gyerek mentális ideája/fogalma (mental 
concept) jelenik meg a szülőséghez való jog alapjaként.18 Legalább két dolog 

                                                 
15 Jelentős feminista irodalom foglalkozik pl. a biológiának mint tudományos diskurzusnak a 
szerepével a nemi egyenlőtlenségek naturalizációjában. 
16Dalton esettanulmányai meggyőzően érvelnek amellett, hogy a szülői státus jogi meghatározását 
olyan a biológiai reprodukcióra, szexualitásra és szülőségre vonatkozó előfeltevések alapozzák meg, 
amelyek nemi szempontból differenciált módon pozicionálnak nőket és férfiakat, heteroszexuális és 
leszbikus vagy homoszexuális párokat (Dalton 2000). 
17 Elidegenedés és megfosztás hangsúlyait hordozzák például a „béranya” és „pótanya” kifejezések, 
illetve az a fajta tárgyiasítás, mely a dajkaanyát a kihordó méh-vel azonosítja. Tangri és Kahn arra 
figyelmeztet, hogy a dajkaanya-szerződések gyakran a dajkaanya teste és viselkedése fölött 
biztosítanak különleges jogokat a genetikai szülőknek (és különösen a biológiai apának), így a 
dajkaanya személyét explicit módon protézissá vagy funkcióvá redukálják (Tangri és Kahn 1993). 
Általánosabb értelemben kimutatható egy olyan tendencia is, amelyet az apa reprodukciós szerepének 
a felértékelődéseként értelmezhetünk az anyával/anyákkal szemben. Ilyen irányban értelmezi a Baby 
M pert pl. Mary Jacobus (Jacobus 1990).  
18 „The mental concept of the child is a controlling factor of its creation, and the originators of that 
concept merit full credit as conceivers” (idézi Strathern 1995: 7). Magyar nyelven körülményes 
visszaadni a „concept-conception” kifejezések kettős értelmét, mely egyszerre utal „fogalomra” és 
„fogantatásra.” Ugyanígy a „conceiver” is a fogantató, megtermékenyítő de kigondoló, megfogalmazó 
jelentéseket is tartalmazza. 
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figyelemreméltó ebben a precedensértékűvé vált jogi helyzetben. Az egyik az a 
mindenek felett álló kényszer, hogy a gyerekhez anyát, egy anyát és a valódi anyát 
kell rendelni. A másik ennek a valódiságnak a kritériuma, amely miután a biológia 
és természet nem szolgálhatott minden kétségen felüli kritériummal az (az egyik) 
anyát egyfajta intellektuális copyright alapján jogosította fel az autentikusságra. A 
Johnson v. Calvert ügyben a technológia a fogantatásban a jog viszont a 
konceptualizálásban segédkezett, azaz annak eldöntésében, hogy mi számít rokoni 
kapcsolatnak. Strathern amellett érvel, hogy a reprodukcióval és rokonsággal 
kapcsolatos fogalmak nagy része, legalábbis az angol nyelvben rendelkezik ezzel a 
jelentésbeli pluralitással, amely több valamilyen eredeti jelentés pusztán 
metaforikus kiterjesztésénél. Azok a területek pedig amelyek e fogalmak és 
jelentések összekapcsolódásában megjelennek az intellektuális termékenységet és 
utódok létrehozására irányuló termékenységet, a tudást és a rokonságot állítják 
párhuzamba (Strathern 1995). A kulcsfogalom, amely ebben a konceptuális térben 
a szülő-gyermek viszony kizárólagosságát leírja a „tulajdon.”19 A dajkaanyaság 
esetében ezt a tulajdon-viszonyt két dolog biztosítja, alapozza meg: a gyerekkel 
való genetikai kapcsolat tudata (legalább az apán keresztül) illetve az ajándékozás 
gesztusa, amelyet a dajkaanya tesz amikor kihordja a gyereket, majd hajlandó 
lemondani róla. A genetikai kapcsolat tudatán keresztül tartható fenn a biológiai 
kapcsolat jelentőségteljessége, az ajándékozás mechanizmusán keresztül 
biztosítható a gyerek feletti jog kizárólagossága. Másfelől az ajándékozás betölt 
még egy fontos funkciót: az embriók adományozásához hasonlóan az élet 
kommodifikációjának morális stigmáját függeszti fel. 

Jól megvilágítható ez utóbbi mozzanat a csere antropológiai irodalmának 
fényében, mely az ajándékozást az árucserével állítja párhuzamba. A két cseretípus 
legfontosabb megkülönböztető sajátossága abban áll, hogy míg az árucsere 
haszonelvű, érdekkövető racionális és személytelen aktus az ajándék esetében az 
ajándékozott tárgy sajátos bensőséges viszonyt állít fel és erősít meg az adó fél és 
az ajándék elfogadója között (Carrier 1991: 121). Ezen alapul az ajándékozásnak 
mozzanatában rejlő kölcsönösség, amelyet a viszonzás társadalmilag előírt 
kötelezettsége teremt meg (Mauss 2000).20 Az ajándéknak ez az idegenszerű 
kapcsolata a gazdasággal jelenik meg Bourdieu elképzelésében is, aki az ajándék 
lehetőségét egyfajta kettős tudat, kettős érzékelés meglétével magyarázza. Ennek 
köszönhetően azok számára akik belépnek az ajándékok által megnyitott 
lekötelezettségek és kölcsönösségek terébe az ajándéknak szükségszerűen 
érdekmentesként kell feltűnnie, sajátos lekötelező-erejét éppen ebből az 

                                                 
19 Strathern máshol a nyugati kultúrára jellemző „tulajdonosi identitásokról” (proprietorial identity) 
beszél, egy olyan posszeszív individualizmus létét állítja (possesive individualism) amely testek, 
identitások, tudásformák és kapcsolatok között állít fel viszonyt (Edwards and Strathern 2000). 
20 Carrier megfogalmazásában az ajándék maussi modellje három elemből épül fel, elidegeníthetetlen 
tárgyak kötelező transzferjét jelenti egymással kapcsolatban lévő kölcsönösen lekötelezett felek 
között (Carrier 1991: 122). Az ajándék csere-szférája egyfajta bensőséges viszonyt állít fel az 
ajándékozó és megajándékozott között, elsősorban egymással valamilyen társadalmilag körülírt, 
körülhatárolt módon kapcsolatban levő felek közötti viszonyt reprezentál és erősít meg. 
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érdekmentességből nyeri, ennek morális tartamából. Az ajándék egyfajta 
szimbolikus tőkeként operál, objektív igazságának kimondása (a gazdaság 
körforgásába való visszakapcsolásra tett kísérlet) egyben ajándékként való 
megszűnését vonja maga után (Bourdieu 2000). 

Az élet ajándékozásának gondolata, amint arra Lévine rámutat nagyon 
fontos reprezentációs és identitásépítő komponense a dajkaanyaságnak (Lévine 
2003, Ragoné 1996). Lévine amellett érvel, hogy a társadalmilag ajándékozásként 
konstruált dajkaanyaság egy sajátosan modern ajándékformaként működik, 
amelynek megtérülése (hasonlóan a szervdonációhoz vagy a véradáshoz) a morális 
aktus megtételének önértékében van (Lévine 2003). A dajkaanyák motivációit 
vizsgáló tanulmányok emellett a pénzt, az otthon végzett munka előnyét és a 
terhesség állapotának vágyát sorolják fel.21 Más szerzők ugyanakkor arra 
emlékeztetnek, hogy a dajkaanyaság a dajkaanyák dominánsan nem-anyagi 
motivációinak ellenére egy alapjában véve profit-orientált és expanzív gazdasági 
vállalkozás. Spar erőteljesen érvel a dajkaanyaság gazdasági vállalkozásként való 
szemlélete mellett, mely a nemzeti szabályozások változatosságát kihasználva 
globális szinten virágzik és nemzetközi szabályozás hiányában elkerülhetetlenül a 
dajkaanyák kizsákmányolásához vezet.22 Az élet ajándékozásának gondolata ebben 
az értelmezésben elsősorban olyan ideológikus konstrukció, mely az összes érintett 
fél számára legitimmé teszi „az élet cseréjének” objektív igazságában rejlő 
egyenlőtlenségeket és kizsákmányolást. Az irónia abban rejlik, hogy a 
dajkaanyaság piaci szabályozását pontosan azért nem lehet elvégezni, mert a 
dajkaanyaságban érintett személyek és intézmények nem ismerik el annak piaci 
természetét.23 

Összegzés 

A rokoni kapcsolat, bár részben megszabadul biológiai kötöttségeitől, a gyerek 
hovatartozását azonban továbbra is a tulajdon ellentmondásos fogalmainak 
segítségével fejezi ki. A dajkaanya megjelenése nem zavarja meg ezt a bensőséges 
kapcsolatot. A gyakorlat és diskurzus amely természetes burokként övezi a dolgok 
megszokott rendjét az ajándékozás mechanizmusán keresztül normalizál egy 
potenciálisan veszélyes szituációt (annak lehetőségét például, hogy egy gyerek 
adás-vétel tárgyaként jelenhessen meg). Ennek érdekében az ajándék kulturálisan 
rögzített képzetének bizonyos elemeit kiexponálja (az önzetlenség mozzanatát 
például), másokat elhomályosít (a reciprocitást és a kölcsönös lekötelezettség által 

                                                 
21 ld. pl. Lévine 2003 és Ragoné 1996. A pénz, Ragoné egyik interjúalanyának megfogalmazásában 
„szükséges de nem elégséges feltétel,” egy dajkaterhesség kihordása 10–15 ezer dollárt ér, mely nem 
fizetésként, hanem a terhesség alatt felmerülő kereset-kiesés kompenzálásaként jelenik meg. 
22 „Almost certainly, the women who act as surrogates will be disadvanteged relative to the parent 
they serve; they will be poorer, less educated, and based in those parts of the world where economic 
options are substantially constrained” (Spar 2005: 303). Ehhez kapcsolódóan a reproduktív turizmus 
jelenségéről ld. Deech 2003. 
23 Ahogy például pontosan a gyerekek adás-vételét megelőzendő történt meg az örökbefogadások 
nemzetközi leszabályozása (Spar 2005). 
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fenntartott bensőséges viszonyt). Általánosabb értelemben az a megoldás, hogy a 
dajkaanya az ajándékozás gesztusával önként lemond arról amire akár jogot is 
formálhatna (az anyaságban való részesedéséről) azt a veszélyes lehetőséget is 
megkerüli, hogy a dajkaterhességből született gyermeknek két elismert anyja 
legyen. Amennyiben azonban az anya-gyermek viszony nem szakad ki a 
kizárólagosság technikailag már felülírt formájából a dajkaanya számára 
legrosszabb esetben a protézis-szerep és legjobb esetben is csak a tápláló anya 
kulturális képzete marad választásként.  

A dajkaanyaság egységes nemzetközi szabályozásának hiánya ugyanakkor 
a reproduktív turizmus jelenségét erősítheti fel, amely a kihordó anyák dolgozó 
osztályának a képét és a kizsákmányolás új formáit vetítí előre. 
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Andreea LAZĂR 

Corp medical şi corp medicalizat. 
Construcţii biomedicale şi experienţe trăite ale bolilor coronariene 

Antropologia medicală şi-a construit o preocupare specială pentru studierea 
interpretărilor şi a experienţelor bolii. Abordând, pe urmele lui Scheper-Hughes şi 
Lock1, boala ca formă de comunicare ce permite naturii, societăţii şi culturii să se 
exprime simultan, încercăm, în lucrarea de faţă să prezentăm lapidar rezultatele 
unei cercetări2 în care am dorit să studiem care sunt manierele multiple prin care se 
articulează construcţiile biomedicale şi experienţele individuale ale bolii 
coronariene, contribuind astfel incipient la răspunsul pe care ştiinţele sociale sunt 
provocate a-l da medicinei, orientându-ne spre revelarea autenticităţii suferinţei 
celor bolnavi. Liniile tematice care ghidează această contribuţie se interconectează 
la nivelul a două dimensiuni: prima pune în oglindă reprezentările medicale, 
autorizate şi reprezentările profane cu privire la boală. Cea de-a doua vizează 
punctarea aspectelor majore ale „carierelor” medicale ale pacienţilor coronarieni. 

Schematic, rezultatele acestei cercetări derulate în perioada 14 martie – 14 
mai 2006 într-una dintre clinicile clujene pot fi prezentate după cum urmează: mai 
întâi, analizăm elementele pe care se întemeiază recursul la medic: de cele mai 
multe ori, este vorba despre apariţia unei stări de disconfort, de multe ori codificată 
drept „criză”; la clinica unde am realizat eu studiul, pacienţii ajungeau fie la 
urgenţă, fie pe cale de transfer de la alte spitale a căror competenţă era limitată în 
ceea ce privea investigarea / îngrijirea anumitor cazuri, fie prin programare pentru 
control de rutină (în ultimele două cazuri, investigaţiile se realizau ulterior 
internării, dacă situaţia în care se găsea pacientul nu era codificată drept urgenţă). 
Aceasta nu înseamnă că justificarea unei consultaţii întemeiază cu necesitate şi 
desfăşurarea ei efectivă. Aşteptarea constituie un pasaj obligatoriu pentru toţi 
pacienţii care nu intră în categoria „urgenţelor urgente”3. Necunoscând codurile în 
virtutea cărora operează personalul medical, viitorii pacienţi încearcă să abordeze 
cadrele medicale pe holuri sau se revoltă împotriva manierei (timpului) de derulare 

                                                 
1 Cf. Lupton, D., 1995, Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies, Sage 
Publications, London, p. 14. 
2 Este vorba de cercetarea pentru disertaţia de masterat în Antropologie şi Studii Multiculturale, 
realizată sub îndrumarea lect. univ. dr. Gabriel Troc. Ţin să-mi exprim recunoştinţa faţă de personalul 
medical şi pacienţii care au acceptat prezenţa mea uneori subtilă, adesea iscoditoare. 
3 După cum menţiona o asistentă, „sunt urgenţe urgente şi urgenţe mai puţin urgente”. 
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a operaţiunilor medicale. Traseul care trebuie parcurs pentru a ajunge să fii 
consultat, aparent standardizat din perspectiva cadrelor medicale, este asumat / trăit 
la modul (inerent) personal de către bolnavi. Unii dintre aceştia doresc să eludeze 
ritmul de lucru definit în mod medical şi să se impună drept prioritari pentru 
consultaţie abordând medicul de gardă (sau asistentele) pe coridor şi expunându-şi 
cazul, încercând astfel să iasă din anonimat şi să creeze o apropiere care să îl 
motiveze pe medic să îi ajute. Exigenţele organizaţionale ale secţiei ambulatorii 
produc pacienţilor sentimentul că sunt ignoraţi, cu toate că, estimează ei, 
suferinţele lor sunt mai îndreptăţite să fie luate în considerare decât ale altora. 

Un alt aspect important se referă la clasificările pe care medicii le 
realizează asupra pacienţilor care aşteaptă să fie consultaţi; ilustrăm astfel simultan 
o ierahizare medicală a cazurilor, după gravitatea afecţiunilor cardiace şi o 
definiţie normativă a cazurilor (bolnavii care „fac scandal” versus bolnavii care 
„stau liniştiţi”4), care ne indică faptul că „bolnavul bun” este cel care nu se auto-
semnalează, care nu vorbeşte dacă nu este întrebat sau dacă nu se află în contextul 
de a fi întrebat (în cabinet, nu pe coridor). 

Definiţia bolii coronariene de către pacienţi şi medici permite elucidarea unei 
alte secvenţe a traseului medical. După cum sugerează întrebarea care declanşează 
protocolul medical al consultaţiei („Ce s-a întâmplat?”), boala (şi cu prioritate 
disfuncţiile inimii) este înţeleasă de către personalul medical drept accident sau 
eveniment. Referindu-se la cazul Statelor Unite însă, Scheper-Hughes şi Lock 
menţionează că boala [ill health] nu mai este văzută ca fiind accidentală, ci este 
atribuită deficienţei individului de a-şi asigura un mod de viaţă adecvat, de a mânca 
corespunzător, de a face sport5. Această tendinţă poate fi observată şi în discursurile 
medicilor autohtoni, care sfătuiesc pacienţii coronarieni stresaţi, supraponderali sau 
deprimaţi să facă mai mult sport, să se alimenteze corespunzător, ignorând (şi 
contribuind la minimizarea vizibilităţii) factorilor socio-economici care contribuie la 
apariţia bolii. Hahn şi Kleinman indică faptul că această reprezentare a bolii ca 
eveniment natural permite izolarea bolii şi a tratamentului ei medical de relaţiile sociale 
care le modelează pe ambele. „Despre boală se crede în general că este o întâmplare 
„naturală” (şi nu, cum ar insista antropologii, un produs social). (…) Aşadar, cel puţin 
la nivel metaforic, nu există un spaţiu alocat societăţii şi relaţiilor sociale între forţele 
naturii şi puterile medicinei”6. Dacă pacienţii se simt lipsiţi de control în faţa bolii 
aleatorii, aceasta se datorează şi proastelor servicii medicale la care au fost expuşi7. 

                                                 
4 Citez dintr-un interviu cu un medic din secţia de urgenţe: Aşa, ca observaţie generală, din pacienţii 
care stau la uşă, cei care fac cel mai mare scandal, nu prea au mare lucru. Cei care stau liniştiţi 
şi-aşa, ăia au probleme. 
5 „În Statele Unite, sănătatea este din ce în ce mai mult văzută drept un statut mai degrabă dobândit 
[achieved] decât determinat [ascribed]”. Scheper-Hughes, N., Lock, M., 1987, The Mindful Body: A 
Prolegomenon to Future Work in Medical Anthropology, in “Medical Anthropology Quaterly”, New 
Series, vol. 1, no. 1, pp. 6–41, p. 25. 
6 Hahn, R., Kleinman, A., 1983, Biomedical Practice and Anthropological Theory: Frameworks and 
Directions, in “Annual Review of Anthropology, vol. 12, pp. 305–333, p. 313. 
7 De pildă, în interviurile cu femei apărea drept recurentă scena în care medicul care descoperea boala 
de inimă îşi întreba pacienta dacă a avut naşteri şi o felicita pentru că nu a murit în timpul travaliului 
(lăsând, desigur, să se înţeleagă faptul că boala ar fi putut fi depistată mult mai devreme). 
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Din perspectiva noastră, citirea actului de diagnosticare (ca şi a actului 
terapeutic) presupune investigarea manierei în care puterea se pune în practică, 
indicând formele pe care le ia puterea, adică modurile de a gândi, vorbi, face care 
structurează relaţiile dintre pacient şi medic astfel încât să se producă şi legitimeze 
inegalitatea dintre cei doi (medicul fiind cel care domină, pe baza „decalajului de 
competenţă”) şi vulnerabilitatea pacientului. 

În acest studiu sugerez maniera în care bolnavii devin pacienţi pe măsură 
ce îşi re-prezintă suferinţa şi sunt prezentaţi drept „cazuri clinice”. Paradigmatică 
din acest punct de vedere este „desfăşurarea” unui caz în faţa unui auditoriu format 
din medicul de gardă însoţit de medici rezidenţi sau studenţi8. Aşteptările medicilor 
cu privire la prestaţia bolnavului vizează descrierea, listarea şi organizarea 
semnelor cărora individul trebuie să încerce să le asigure o anumită ordine şi o 
anumită coerenţă. Se încearcă reconstruirea istoriei bolii, găsirea unei raţionalizări 
pentru suferinţa care se exteriorizează. Această încercare de a atribui sens, de a 
pune în ordine experienţa unui corp individual închis, impermeabil9 are scopul 
construirii unui model explicativ care să reducă datele despre pacient şi discursul 
acestuia la date de patologie pură10 (pornind de la care se poate închega un protocol 
terapeutic). Pentru formularea unui diagnostic, practicianul are nevoie de această 
traducere pe care numai cel care suferă o poate efectua. S-ar putea spune că sensul 
relaţiei de încredere este dublu în relaţia dintre medic şi pacient: pe de o parte, 
pentru a selecta un verdict medical din gama unor patologii posibile, medicul 
utilizează drept temei mărturiile bolnavului sau în alţi termeni el este obligat să 
crediteze un discurs considerat profan; pe de altă parte, bolnavul care vine cu „o 
poveste” despre propria suferinţă se încrede în medicul-expert pentru identificarea 
bolii de care suferă şi a tratamentului celui mai adecvat. Caracterul fluid, flexibil al 
discursurilor dar şi al stărilor pacienţilor îi angoasează pe medici întrucât îi pune în 
situaţii de incertitudine, mai ales în cazurile în care investigaţiile (măsurătorile) 
standard sunt neconcludente. Cadrele medicale pun inconsistenţele pacienţilor pe 
seama dificultăţilor lor de a-şi discursiviza suferinţele dar şi pe seama contrângerii 
resimţite de a „zice bine11“, de a spune ce trebuie. Ca atare, privirea clinică – sau 
                                                 
8 Pacienţii se familiarizează repede cu ierarhiile dintre cadre, ceea ce le structurează modul în care se 
raportează la acestea. Bolnavii ar dori să fie văzuţi/trataţi de către experţii din vârful ierarhiei 
instituţionale (privirea lor onorându-i) şi nu de către „învăţăcei”, a căror privire plictiseşte, enervează 
(bolnavul fiind atunci obiect de studiu şi nu caz considerat în sine). În plus, după cum vom remarca 
ulterior, pacienţii desfăşoară (uneori foarte minuţios) o serie de tehnici de pregătire a corpului spre 
exhibare iar vizitele medicilor (însoţiţi de studenţi şi medici rezidenţi) tind să anuleze aceste necesare 
preparative, spre disconfortul pacienţilor.  
9 Mă gândesc la corpul închis drept opus corpului deschis (frontierele dintre corp şi cosmos fiind 
fluide), asupra căruia însă nu trebuie intervenit direct, aşa cum este el descris de Claude Lévi-Strauss 
în analiza cântecului şamanic al indienilor Cuna. 
Lévi-Strauss, C., 1978, Antropologie structurală, Ed. Politică, Bucureşti. 
10 A se vedea teoria lui Isabelle Stengers cu privire la practicile de purificare. Stengers, I., 2001, 
Inventarea ştiinţelor moderne, Polirom, Iaşi. 
11 Citez din interviul cu acelaşi medic: Ştii cum e? Vin. Vin şi îi întrebăm noi. Aşa, aşa, aşa, aşa. Mai 
vine cineva. Mai întreba. Un pic altfel [e răspunsul]. Şi vine garda. (râde). „Ce s-a-ntâmplat?” 
Parcă… ce-a zis pân-atunci nici nu s-a-ntâmplat. Cu totul şi cu totul altceva [spune]. Că i se pare că 
n-a zis bine prima dată şi îşi modifică ce-a zis pân-atunci. Modifică. Ei bine, nu toată lumea… 
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faptul de „a vedea bine” – este creditată de către medici într-o mai mare măsură 
decât descrierile pacienţilor, cu toate că necesitatea ascultării reprezentării 
bolnavului este recunoscută, întrucât există priviri diferite ca acuitate12. 

Ne va interesa în cele ce urmează să arătăm, pe de o parte, cum se reduc 
discursurile pacienţilor în interacţiunile acestora cu medicii dar şi, pe de altă parte, 
să căutăm implicaţiile posibile ale unei boli care nu se încadrează în structura 
raţională pe care medicii o elaborează pentru a da seama de afecţiunea bolnavului 
pe care îl tratează. Identificăm două tipuri de reducţii care stau la baza 
diagnosticării: reducţia materialistă, centrată pe corp, şi reducţia individualistă: în 
cadrul protocolului medical, individul nu este considerat în ansamblul relaţiilor sale 
sociale, ci izolat de familia, clasa, munca sa. Remarcăm, totuşi, şi semnificativ, 
faptul că toate aceste „amnezii” necesare unei bune desfăşurări a protocolului 
medical încep să se dezvăluie în interviurile realizate cu pacienţi. De fapt, pentru 
cei cu care am discutat, boala nu mai rămânea decât semnul unor alte probleme 
care confereau mai mult sens. 

Aceste observaţii nu conduc la critica eficienţei şi a necesităţii acestor 
reducţii. Exigenţa preciziei extragerii rapide a unui model explicativ cu privire la 
afecţiunea descrisă de pacient ţine de înlănţuirea specifică a actelor terapeutice ce 
vizează ameliorarea stării bolnavului. Personalul medical nu este însă singurul care 
se însărcinează cu producerea unui discurs despre corpul şi suferinţa pacientului 
investigat. În procesul de reprezentare (ceea ce presupune punerea în formă a ceea 
ce este diform sau inform), membrii familiei care însoţesc bolnavul sunt cei care se 
estimează a fi socialmente autorizaţi pentru a grăi în locul bolnavului. Competenţa 
lingvistică şi competenţa relaţională (descrisă mai precis de locuţiunea „a te 
descurca în spital”: a face o programare, a aranja o internare sau o externare, a 
discuta despre eventualitatea unei operaţii) sunt cele care justifică aceste delegări 
care multiplică relaţiile de dependenţă în care pacientul este implicat. Neplăcerea 
de a fi dependent de atenţia medicilor şi a asistentelor nu se asociază însă cu 
aceeaşi grijă pentru autonomia şi independenţa personală în ceea ce priveşte 
relaţiile cu rudele şi apropiaţii. 

Interesul nostru vizând practicile şi tehnicile corporale s-a orientat în două 
direcţii: pe de o parte, am încercat să ne concentrăm asupra manierelor în care 
corpul medical preia controlul asupra corpului biologic; pe de altă parte, am 
urmărit răspunsurile în termeni de auto-reglare şi auto-disciplinare pe care le dau 
pacienţii. În ceea ce priveşte construcţia medicală a unui corp cât mai pur, am putut 
observa necesitatea eliminării, a eludării biologicului necontrolat, necanalizat 
medical, într-un context care face dezordinea repudiabilă. Existenţa unor norme de 
pregătire şi exhibare a corpului bolnav13 indică maniera destul de coercitivă în care 

                                                 
12 Datorită inflaţiei de diagnostice „cord normal”, un medic radiolog se de-credibilizase total în faţa 
colegilor, fiindcă devenea evident pentru toată secţia că ceea ce îi lipsea medicului respectiv era 
tocmai privirea calificată. 
13 Un anumit protocol de pregătire a corpului pre-consult şi pre-internare trebuie satisfăcut. De pildă, 
unul dintre informanţi (muncitor electrician), după ce a suferit un infarct, a refuzat sa fie transportat 
de urgenţă la spital şi a solicitat să fie dus mai întâi acasă, unde a dorit să se spele şi să îşi schimbe 
hainele de lucru cu altele mai curate şi mai bune. Pe scurt, nişte haine care puteau fi arătate alături de corp. 
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funcţionează prezentarea corpului într-un spaţiu instituţional, ilustrând 
întrepătrunderile dintre conceptualizările personalului medical şi ale pacienţilor cu 
privire la corpul biologic şi corpul medical. 

În ce priveşte construcţia spaţiului şi a timpului în perimetrul medical, 
arătăm că spitalul constituie un spaţiu guvernat de o altă ordine decât cele 
exterioare14. Dincolo de distincţia interior-exterior, chiar în cadrul clinicii se 
conturează mai multe tipuri de spaţii15, ca şi mai multe tipuri de timpuri. 
Responsabilitatea asupra ameliorării condiţiei fizice fiind atribuită în totalitate 
personalului medical, pacienţii internaţi asistă şi participă la construirea unor 
teritorii fizice individuale (circumscrise de aria patului şi dulăpiorul personal) care 
au rolul de a izola, în cadrul (public) al unui aceluiaşi salon, manifestările 
particulare ale unei boli: febra, tusea, vomismentele par a fi conţinute şi stăpânite 
individual în cadrul acestor spaţii de recluziune. Salonul medical nu forjează o 
comunitate: deşi mai toţi pacienţii ajung foarte repede să îşi povestească unul altuia 
suferinţele, marile încercări şi marile evenimente ale vieţii, interacţiunile sunt 
circumscrise de sfera purei curiozităţi sau de imperativul alungării plictisului. În 
realitate, exigenţa învăţării sociale (sau a schimbului de informaţii, pur şi simplu) 
permite deschiderea unui bolnav spre vecinul de cameră; însă dezagreabilul, 
biologicul strict nu poate fi împărtăşit. Ideea contaminării ajunge să fie obsesivă, cu 
toate că profilul clinicii nu este unul axat pe bolile contagioase şi, în plus, nimic din 
ceea ce simţurile pot detecta nu trădează murdăria, focarul de infecţie, 
decrepitudinea, insalubritatea… În acelaşi timp, suspiciunea că boala celuilalt (sau 
boala difuză, fără purtător, fantomatică) poate invada propriul corp modelează 
comportamente nespecifice rutinei cotidiene: de pildă o pacientă povesteşte cum 
evită să se atingă de marginile chiuvetei atunci când se spală pe cap, o alta nu ştie 
unde să plaseze recipientul (steril!) în care va trebui să colecteze urina a doua zi, de 
vreme ce în nici un caz nu îl poate aşeza lângă prosopul personal, în dulăpior, un 
bolnav îşi ţine toate lucrurile în sacoşa de rafie cu care a venit de acasă, evitând să 

                                                 
14 Din primele contacte cu terenul s-a conturat, în discursurile personalului medical, tema spitalului ca 
enclavă, ca alt tip de ordine, a cărei funcţionare particulară se traduce nu doar la nivel temporal ci şi la 
nivel spaţial. După cum rezultă din notiţele conversaţiei cu medicul care mi-a facilitat accesul în 
clinică, una dintre sursele construcţiei excepţionalităţii spaţiului şi timpului medical ţine de exigenţe 
igieniste: Mă întrebă dacă am halat şi pantofi albi. Halatul reprezintă “echipamentul de protecţie”, 
prin care mă „protejez de ce aş putea lua din spital şi protejez spitalul de ce aş putea eu aduce din 
afară”. 
15 Mai întâi, cabinetele medicilor sau oficiile asistentelor sunt spaţii la care pacienţii institutionalizaţi 
nu au acces, cu toate că, de exemplu, cel puţin în ceea ce priveşte oficiile asistentelor, uşa este 
aproape tot timpul deschisă (ceea ce evită ciocănitul la uşă: pacienţii care doresc să discute cu o 
asistentă sau caută un medic stau pur şi simplu în tocul uşii şi aşteaptă mai întâi să fie observaţi, apoi 
să fie întrebaţi ce doresc şi, în sfârşit, să li se răspundă), ceea ce nu înseamnă că transgresările sunt 
mai puţin evidente. În al doilea rând, există spaţiile ne-identificabile: camere cu uşi pe care nu este 
afişat nimic, care bulversează pacientul (ne-instituţionalizat) şi îi îngreunează descifrarea unui spaţiu 
deja străin. În al treilea rând există spaţii destinate tranzitului şi aşteptării: holurile, lifturile, scările 
clinicii şi, într-o anumită măsură, saloanele în care se desfăşoară consultaţiile şi garderobele 
pacienţilor. O ultimă categorie de spaţii se referă la cele în care se derulează cea mai mare parte a 
(non-) activităţii pacienţilor instituţionalizati: sălile de mese şi saloanele. 
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folosească mobilierul pe care îl are la dispoziţie, o pacientă este incomodată de 
ideea de a face duş „acolo, unde cine ştie cine s-o mai spălat (strâmbături din nas)”. 
Periculozitatea necunoscutului şi organizarea rutinei medicale pot revivifica 
traumatismele eventuale ale experienţelor de spitalizare anterioare, personale sau 
ale cunoscuţilor. 

În ce priveşte organizarea timpului, prezentul a-temporal şi relativ 
impredictibil al pacienţilor se opune prezentului reglat instituţionalizat şi relativ 
predictibil al cadrelor medicale. Pacienţii sunt, prin instituţionalizare, determinaţi 
să trăiască într-un prezent continuu (al incertitudinii) iar alterarea manierei în care 
se guvernează temporalitatea în contexte cotidiene se asociază cu o diminuare a 
certitudinii, a controlului şi a autonomiei. 

Încercând să particularizez aceste observaţii prin referire exclusivă la bolile 
coronariene, avansez ipoteza că descoperirea sau recunoaşterea unei cardiopatii, 
care declanşează şi o traiectorie de bolnav particulară, conţine, pe lângă 
nenumărate aspecte negative, un anumit sens al distincţiei: ea întemeiază, de 
exemplu, dreptul la o pensie pe caz de boală sau concediu; mai ales pentru pacienţii 
care au dificultăţi în a fi diagnosticaţi, concediul reprezintă modalitatea de a se 
auto-îngriji. Uşurinţa cu care poate fi obţinut concediul medical îl transformă 
într-un protocol terapeutic auto-administrat. Dincolo de acestea, cardiopatiile 
legitimează o serie de beneficii ne-reglementate, precum acela de a redistribui 
sarcinile domestice sau de a pretinde/obţine un tratament mai bun din partea celor 
apropiaţi sau mai multă atenţie. 

Ierarhia socială a maladiilor (de unde decurge „nobleţea” bolii 
coronariene) şi ierarhia specializărilor medicale se informează reciproc. Mă refer 
aici la faptul că statutul şi puterea medicilor se organizează şi în jurul specializării. 
Cardiologia se situează în proximitatea medicinei interne şi a chirurgiei 
(invazioniste). Procedurile chirurgicale sunt înalt valorizate. Mulţi pacienţi care 
erau internaţi (un număr considerabil de zile pentru investigaţii de laborator) şi nu 
erau operaţi imediat considerau că „nu li s-a făcut nimic”. Cardiologia şi mai ales 
chirurgia cardiacă beneficiază de un statut superior, care se asociază cu 
simbolismul cultural asociat inimii. Boala de inimă nu constituie o patologie 
ordinară, ci dimpotrivă. Argumentăm această idee, arătând de ce este ruşinos să nu 
suferi de o boală nobilă dar silenţioasă (adică dificil de diagnosticat ferm). 
Practicile medicale produc o serie de etichete stigmatizante, iar „etichetele 
regularizează fluxul vieţii sociale, ba chiar creează într-o oarecare măsură 
realităţile pe care se aplică”16. Indivizii despre care se estimează că se aşteaptă la 
mai multă atenţie decât li s-ar cuveni, care se plâng de suferinţe nesemnificative 
sau imaginate, care se lamentează (excesiv) sunt taxaţi pentru exhibarea 
necanalizată, neconformă a afecţiunilor de care se cred suferinzi sau pentru 
recurenţa tentativei de a găsi o denumire-expert pentru suferinţa lor repetată dar 
aparent imposibil de operaţionalizat în termeni medicali. „A da prea mare 
importanţă” stării de rău, a exagera cu plângerile delimitează notele definitorii ale 

                                                 
16 Douglas, M., 2002, Cum gândesc instituţiile, trad. rom., Ed. Polirom, Iaşi, p. 141. 
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ipohondrului. Această discordanţă între perspectiva specializată, autorizată şi 
perspectiva profană produce stigma. Este ruşinos să nu suferi de o „boală nobilă” 
de care te crezi/suspectezi suferind în ciuda aprecierilor contrare ale personalului 
medical. Expus suspiciunii, un astfel de pacient este supus unor judecăţi similare 
din partea membrilor familiei. Aceştia preiau şi asimilează verdictele specialiştilor. 
Se produce astfel proliferarea incredulităţii: unele dintre paciente ajung să nu fie 
luate în serios de către soţi, alţi bolnavi sunt discreditaţi de către anturaje. 
Consecinţa este aceea că ajung să îşi cultive ignoranţa faţă de propriul corp şi să 
înceteze să îşi mai ia durerile în serios. 

Aceste observaţii sunt completate de încercarea de a arăta cum anume 
produse ale practicii medicale intraspitaliceşti se reproduc şi/sau resemnifică în 
afara spitalului (procesul putând continua dialectic). Ne referim aici mai ales la 
articularea prestigiului instituţiilor şi al cadrelor medicale. Acestea se contaminează 
reciproc fără a decurge unul dintr-altul. Reputaţia unui spital se articulează mai ales 
în funcţie de amplasament (spitalele din centrele universitare fiind cotate mai bine 
decât spitalele din alte oraşe). Reputaţia unui medic este sensibilă la influenţa mai 
multor surse: relaţia particulară cu un pacient, cu asistentele şi personalul auxiliar, 
faptul de a fi tratat personalităţi (politice). Pacienţii veniţi din provincie sunt adesea 
cei care îşi cultivă fidelităţi faţă de medicul curant: figura doctorului care i-a 
consultat/diagnosticat la Cluj, Bucureşti sau Târgu-Mureş rămâne una 
monumentală şi le repugnă ideea de a ajunge pe mâinile unui medic necunoscut 
într-una dintre vizitele medicale ulterioare (acest aspect poate fi interpretat drept 
tentativă de a umaniza spaţiul medical prin constituirea de relaţii dar şi ca încercare 
de a proteja „investiţiile economice” plasate deja). La nivel organizaţional, efectul 
se traduce prin adăugarea unei constrângeri în plus în ceea ce priveşte realizarea 
programărilor pentru investigaţii sau operaţii. 

Interesându-ne în final de construcţia istoricului bolii, am putut observa 
faptul că pacienţii îşi „re-inventează” (re-semnifică) reperele care le permit să 
organizeze experienţa bolii. Corpul devine astfel un instrument „bun de gândit”, 
care repercutează o dezordine exterioară căreia trebuie să i se dea un sens. De 
multe ori, descrierea debutului bolii preia elementele din istoricul medical produs 
de către medici (prima internare, primul diagnostic, tratamente medicamentoase 
sau intervenţii chirurgicale, internările succesive). Pacienţii nu construiesc un 
singur istoric al bolii, ci bricolează, rememorând. Informanţii descriu perioade, de 
regulă lungi, deschise de către un factor declanşator, în care boala se instalează. 
Experienţa descrisă de o pacientă de 35 de ani încapsulează mai multe perspective 
asupra experienţelor dificile, considerate drept cauze ale bolii. Ea menţionează 
cum, renunţând la serviciul propriu pentru a începe o mică afacere de familie 
alături de soţul şomer („aşa nu se mai putea”), a trebuit să facă faţă nu doar unor 
circumstanţe stresante dar şi izolării. Programul de lucru defectuos este cel 
considerat ca generator al bolii; lucrând în micul magazin deschis în propria casă, 
pacienta povesteşte cum se diluează distincţia între timp de lucru şi timp liber 
(distingo mult mai tranşant în perioada în care era angajată ca vânzătoare). Spaţiile 
ei de libertate se restrâng; „pretextele” pentru a ieşi din casă sunt puţine, timpul 
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destinat îngrijirii personale se diminuează („înainte mergeam la coafor, îmi făceam 
manichiura”). O altă informantă descrie criza declanşatoare a bolii în raport cu un 
alt eveniment major, şi anume operaţia fetiţei: Făceam crize şi de şase ori într-un 
an. Am făcut o criză mare la Bucureşti. Atunci am fost cu fiică-mea la operaţie. Am 
ajuns la spitalul de urgenţă dar n-am stat, nu m-a internat, numai mi-a dat un 
tratament. Am fost la un cardiolog şi acolo am fost îngrijorată când m-a întrebat 
dacă am născut, şi zice, doamnă, la boala dumneavoastră puteaţi să muriţi pe 
masă. Da’ bine că n-aţi ştiut şi corpul a suportat. Atunci mi-a dat un tratament, de 
m-am făcut bine, vreo doi ani n-am avut probleme. (…) 

- Şi fetiţa ce probleme avea atunci? 
- Ea cu rinichiul. … 
- Şi atunci v-a fost şi dumneavoastră rău?  
- Atunci mi-o fost rău. Eu cred că din cauza stresului. Deci atunci am făcut 

criza. 

Deşi boala debutase cu mult înainte, reconstrucţia istoricului bolii 
emfatizează drept punct de pornire un moment ulterior. Aceasta nu se întâmplă 
doar datorită amplorii evenimentului în viaţa familiei ci şi datorită faptului că bolile 
de inimă sunt „boli silenţioase”. Narativa standard vehiculează definiţiile legitime, 
oficiale, produse de către cadrele medicale; dar pe marginea acestei variante se ţes 
reţele de istorii a căror imbricare poate da sensul experienţei unei boli. Căutarea 
sensului bolii dincolo de explicaţiile raţionaliste şi tehniciste antrenează debuşee 
soteriologice. De exemplu, timpul pacienţilor religioşi se declină după două 
dimensiuni: durata scurtă şi timpul transcendent (care presupune un orizont al 
salvării). Analiza istoricului bolii s-a dovedit fructuoasă atunci când a luat în 
considerare această dimensiune temporală a salvării, fiindcă suferinţa putea fi mai 
uşor suportată şi acceptată acolo unde exista ideea unei compensaţii (actuale sau 
viitoare): boala fiind în respectivele cazuri un pasaj obligatoriu care permitea celui 
suferind să acceadă la un alt statut şi la un sens superior al experienţei curente. 
Sensibilităţile de ordin religios contribuie astfel la orientarea manierei în care boala 
este semnificată şi încorporată într-o anumită viziune despre lume şi despre 
posibilităţile subiectului de a acţiona asupra propriului destin. 

Pentru a conchide acest rezumat poate prea dens, ceea ce am încercat să 
susţinem şi ilustrăm în acest studiu a fost faptul că istoriile bolii şi biografiile se 
susţin şi se in-formează reciproc: maladia este nu doar un artefact medical, produs 
într-un anumit cadru instituţional, ci şi un produs înscris în şi de către istorii 
particulare. 
 
 



 

MAGYARI-VINCZE Enikő 

Romani Women’s Multiple Discrimination  
through Reproductive Control1 

The topic and its importance 

In this paper I am addressing the phenomenon of social exclusion and the 
underlying mechanisms of (multiple) discrimination through the specific problem 
of reproductive control. When I am talking about exclusion I am thinking about 
those developments due to which at a certain moment and place some social 
categories are having the power to define the ingredients of a “proper life” and the 
material conditions to achieve them, while others are structurally disabled from the 
real access to the classification process that delineates the “normal” from the 
“deviant”, or to the elements characterizing by definition the former one. Exclusion 
means that their non-access to symbolic and material power is not a matter of their 
inability and unwillingness to exercise it, but about the unjust treatment (or 
discrimination) to which they are subjected in different domains of life starting 
with the way in which they are defined as subjects (example as racialized and/or 
gendered inferior others) and in which they are structurally prevented from having 
equal starting points in the competition for resources. One may observe that within 
a racist and sexist ethno-patriarchal social order the ethnic minority women are 
suffering of the shortcomings of multiple discrimination as a result of which they 
are transformed into one of the most underserved social categories. 

The feminist literature is revealing that biological reproduction (and 
implicitly women’s body) always and everywhere stays at the core of the societal, 
political and economic life, is one of the domains through which one may 
understand why the personal is political, and vice versa.2 Its control – together with 
the control of production – structures the position (including roles, chances and life 

                                                 
1 This study is based on a paper given at the Institut für die Wissenschaften vom Menchen from 
Vienna on the 30th of May 2006 with the title “Social Exclusion and Reproductive Control. The Case 
of Romani Women (Romni)”. 
2 One should include into the history of this approach the contributions of the radical and of the 
Marxist feminism. The former announced a whole range of arguments for treating the personal as 
political and for both theoretically and socially recognizing the importance of the sexuality-related 
issues. And the latter emphasized the ways in which women’s productive and reproductive, visible 
and invisible work was needed for the reproduction of capital. 
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trajectories) of women of different ethnicity and class both in the private and public 
spheres. Moreover, the ways in which the state and the medical system (through its 
legislation, policies, ideologies and actual practices) are dealing with (the control 
of) reproduction, are also talking about the formation and maintenance of the 
ethnicized and gendered social inequalities. That is why the analysis of 
reproductive control is a “small problem” through which one may address the 
“large issue” of social exclusion, inequalities and discrimination.  

Relying mostly on the Marxist approaches towards reproduction, I am 
dealing with it as with a phenomenon embedded into the context of explicit and 
variable material conditions and broader economic relations, class divisions, the 
nature of health care and access to it, and the types of birth control that are available 
(Ginsburg and Rapp, 1995). In this context it is useful to remember the notion of 
stratified reproduction that highlights the unequal social ordering of reproductive 
health, fecundity and birth experiences (Rapp, 2001). But also the concept of 
reproductive entitlement, which is focusing our attention on women's moral claims in 
the area of reproduction that are articulated in relation to social expectations referring 
to fertility, sexuality and motherhood (Unnithan-Kumar, 2003).  

 

In this paper I am dealing with this broad issue through the case of Romani 
women from Romania, in particular of the Boyash Gypsy (băieşi) women from the 
town of Orăştie, located in the Southern part of Transylvania, in Hunedoara county. 
As far as figures may help us getting the sense of the broader picture of the 
addressed issue, it has to be mentioned that Romania has the highest number of 
Roma in Europe. In the 2002 census 2.5 percent of a total population of 
approximately 21,6 million identified themselves as Roma, but unofficial estimates 
of their actual figure range between 1,8–2,5 million. In the same year out of the 
21,213 inhabitants of Orăştie 865 persons (4.07 percent) declared themselves 
Roma, and 156 stated that they spoke Romanes. Boyash Gypsies speak a more or 
less archaic dialect of Romanian.  

My research included an ethnographic fieldwork in the Digului district 
from Orăştie, but also the analysis of the Romanian politics of reproduction and 
policies for Roma, and as well as an investigation on Roma women’s 
organizations. As part of the ethnographic fieldwork I conducted in-depth 
interviews and participant observation in the mentioned Romani community, but 
also in the community of the local health care providers. In this way I could place 
the reproduction-related experiences of Romni in their economic, social and 
political context. Moreover, I could understand the multidimensional processes of 
social exclusion, which – on the base of their ethnicity, gender and class – placed 
Romani women in a multiple disadvantaged position, from where – while taking 
their decisions on reproduction – they negotiated and resisted the forces that shaped 
their life.  

 

Let me stress that the importance of such an endeavor lies behind this local 
setting, because it is related to the matters regarding – on the one hand – Roma’s 
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condition, and on the other hand reproductive control, more and more addressed 
both in social sciences and European politics. 

The concept of Roma/Gypsy as a “European” issue was formally 
acknowledged in 1993, when a Resolution of the Council of Europe declared 
Gypsies to be “a true European minority”, as far as they were identified in almost 
every European country, totaling a population of 7 to 9 million, or even 12 million 
according to other estimations. Among others, the human rights violations and the 
deteriorating socio-economic conditions of Roma led the European Community in 
2000 to enact the so-called Racial Equality Directive, which was preceded during 
the 1990s by many other initiatives. For example, in 1996 by the creation of the 
European Roma Rights Centre which monitors the situation of Roma across 
Europe and it shows that anti-Gypsy racism is flourishing not only in the Central 
and East European candidate countries, but also in the old EU member states. 
Many anthropologists reveal: it is exactly the phenomenon of social exclusion 
underlied by racism that produces and maintains the boundaries between non-
Gypsies and Gypsies, and by this the Gypsy culture itself. The Gypsy way of life 
always and everywhere exists in an oppositional and mutually constitutive relation 
with the non-Gypsy world (and that's why is so diverse), being developed as a 
creative response to marginality, but also fulfilling social functions as part of the 
whole society (see for example Okely, 1983 and Stewart, 1997). 

On the other hand, reproductive control as part of reproductive health is 
recognized by international organizations as an issue of human rights central to 
well-being and crucial for achieving equity and social justice. The declaration of 
the International Conference on Population and Development held in Cairo in 1994 
and, a year later, the Fourth World Conference on Women stressed: it is women’s 
right to have control over and decide freely on matters related to their sexual and 
reproductive health, including the decision on the number of children, on the time-
spacing of birth, or on the contraceptive method used in order to avoid unwanted 
pregnancies. The anthropological literature on reproduction emphasizes that this is 
a socially, economically and culturally, but also politically determined 
phenomenon. And it demonstrates, as Unnithan-Kumar (2003) does: women take 
their decisions on reproduction in conformity with the social expectations referring 
to fertility and motherhood, but also according to their material conditions and 
emotional ties. 

 
Eventually, if one links the issue of Roma’s general condition to that of 

Romani women’s experiences in the area of reproduction, he/she discovers the 
complex processes of social exclusion and (multiple) discrimination, and the ways 
in which ethnicity, gender and class intertwine while producing and maintaining 
social hierarchies. As already mentioned, the phenomenon of reproductive control 
might be analyzed as a “small problem” that allows us to have a look on a “large 
issue”, in particular on how different resources are unequally distributed by these 
systems of classification, as a result of which some social categories are excluded 
from access to employment, proper housing, education and health, or services of a 
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good quality. Briefly put, my ethnographic case study aims to have a contribution 
to the understanding of the social and cultural processes of exclusion and 
discrimination that produce marginalization and inequality in a post-socialist 
context. 

The place and its inhabitants:  
geographical and economic exclusion on the base of “race” 

The Digului street from Orăştie is a whole district where the investigated Romani 
community is living. The place, named as such when a dike, dig in Romanian, was 
made on the nearby river, is located on the periphery of the town, so it knows a 
geographic exclusion due to which it functions like a ghetto. Roma presence here 
was recorded back to the 19th century. The right side of this neighborhood is 
bordered by the river, behind which there are lying the meadows and the small hills 
of this landscape (on the top of the nearby hill a traditional Roma community is 
living). The river is often used as a source of water, mostly for washing. On the 
touch-line of the river lies one of the lateral entrances into the district. 

Today, 800 people (180 families) are living in this neighborhood in 
approximately 125 houses. 50 percent of the total population is composed of 
children below the age of 14, and 85 percent of the school-aged children are 
enrolled in schools. 135 families live on welfare allowance (socialul) performing 
community work for the city (yet they are rarely assigned to work in their own 
district). 15 percent do not possess identity cards, and 2 percent do not have birth 
certificates. 10 men are employed as street sweepers and 2 have jobs at a private 
brick-factory, where work availability fluctuates. 60 percent of the population 
receives welfare allowance, but payment is often problematic. Between April and 
October 1999, for example, the mayor declared that the city hall did not have 
enough funds, and also let people know that authorities do not want to continue 
paying “those who do not do anything” (out of the 380 families who were supposed 
getting the allowance more than 300 were Roma). In November-December 2005, 
the mayor decided to pay to the low-income families the so-called “heating benefit” 
(bani de încălzire) but he subtracted the welfare allowance from the disbursed sum 
(for which, by the way, the beneficiaries performed the compulsory community 
work). 20 percent from this community declared that they were collecting scrap-
iron, almost 5 percent were collecting herbs and 7 percent received sick pensions. 

The central access into the neighborhood opens up from the main street 
called Plantelor (the Plants street), which passes nearby one of the still functioning 
factories of the town, FARES, where different products of herbs are made. This 
provides a source of living for the community, offering a chance for causal work 
during summer that consists of herb gathering on the neighboring meadows, out of 
which at the most, one may earn 80 eurocents after 8–10 hours of work. Otherwise, 
before 1990 three major factories functioned in the town (metallurgical, chemical 
and coat-manufacturing), where Roma were employed in large numbers. By now 
they totally or partially collapsed leaving them in the situation of a long-term 
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unemployment, or without pensions, and with many illnesses resulted from the 
unhealthy work environments. Before the 1970s, when the traditional Roma 
occupations were declared illegal in Romania, these people were engaged in 
manufacturing bricks, which implied long journeys between spring and fall in the 
neighboring rural areas. 

The left side of the district is marked by another street named Muzicanţilor 
in Romanian, the Musicians road, on which houses are in a better shape. During the 
1970s and ‘80s Romanians were still living here, but as time passed on they moved 
out from the area called ţigănime (Gypsy vicinity). Starting with the end of the 
1990s wealthier traditional Roma, who managed to make money out of their work 
abroad (mostly in Spain and Italy) bought some of these houses. This street is also 
unpaved, but it has a paved sidewalk. From this road a very narrow lane takes the 
pedestrian to the heart of the Digului neighborhood. This is a path that harshly 
separates the Gypsy and the Gaźo world: a residents-only beaten track, being 
frequented once in a while by police or by the community medical nurse and the 
social assistant. 

There is only one source of running water in the community, a water-pipe, 
right behind which it lies one stonewall that separates the district from the outer 
world (and/or other-way around). Speaking about utilities it should be noted that 
the majority of the houses (80%) do not have toilets of any kinds, but at least they 
are having electricity. Most of the families do invest in providing a television, and 
soap operas are widely watched by women, who do like to compare their destinies 
with the life of the main female characters. The latter is in total contrast, of course, 
with their everyday realities, among others with the slop drain that crosses the 
alleys of the district. Except mornings, the intersected lanes are highly populated 
with women, men and children, and their encounters are at times occasions for 
playing, for serious talks, petty chats or performance-like yelling to each other. 
Time spent on talking to each other has a great value in this community. 

Another path of the district is unfolding to a broader alleyway, which – at 
its turn – is parallel with the one mentioned formerly and with the river, being 
connected to the latter through other narrow lanes, on the sides of which newly 
made sheds of plank and nylon are wedged in-between the older houses. This 
strategy of constructing is a reaction to the fact that young couples, who may not 
stay with their parents, who do not obtain places of living other-where in the city 
and do not have a space where and money with which to build a more proper 
house, have to look for an immediate solution against homelessness. 

These images might look stereotypical as they represent Roma living in 
poverty, and, in themselves, they might make some to believe in the “culture of 
poverty” paradigm as developed by Lewis in the 1960s. According to this poor 
people are poor and “marginal” because their “deviant” culture makes them so, 
which makes this “explanation” ready to reproduce the very ideology that sustains 
their oppression. Obviously, one may and should avoid such accounts by situating 
these people’s condition and life strategies into the broader social and political 
context. Because as the anthropologist Hannerz stated: “much of what should 



MAGYARI-VINCZE ENIKŐ 

 

304

concern us about ghetto life has its ultimate determinants in much larger structures, 
beyond the reach of the ghetto dwellers” (1969: 13). Besides, one may and should 
also observe how the strategy of living in the present (that characterizes many 
communities around the world living in enclaves at the margins of society) is an 
active response to social exclusion and at times, as other anthropologists stress, “it 
constitutes an effective cultural and political critique” (Day, Papataxiarchis and 
Stewart, 1997:7). 

 
And indeed, in their stories about unemployment and poverty, Roma from 

Digului district do not treat these phenomena as their individual failures, but have 
the strength to criticize the system and the practices of discrimination for being 
marginalized. However, their attitudes towards state authorities are full with 
ambiguity, which is, again, a response to their condition: they are dependent on the 
welfare provisions, but at the same time they do find strategies of survival on a 
daily basis. The seeming conflict between dependence and independence is 
handled by them by the following argument: we are getting the social benefit, but 
in exchange we are obliged to do and we really do work on the behalf of the 
“community” (meaning by this not their immediate community, but the whole 
town). Because they do work for or instead the “Others”, the Romanians, they do 
wipe “their” streets, they do clean “their” dirtiness, the social benefits they get is 
not perceived by them as a “gift”, but as a payment for their work. They know that 
they provide services that others do not want to. And also consider that it is unfair 
to be excessively punished if they are performing other works on the “black 
market”, or if they steal scrap-iron for buying a piece of bread. While they stress 
that we should be helped out, but no one helps us, expressing that they are like 
some neglected children (the term necăjiţii stands for this), they also proudly tell 
stories about how they manage to sustain themselves and their families as day 
laborers, or by recycling bottle and scrap-iron, or even by begging. One may 
interpret this as a reaction to the fact that they are living in an encapsulated social 
space and are inventing life strategies on the periphery of the society, where, 
nevertheless, they have to build up their self-confidence and sense of living 
properly, inverting in a way necessity into virtue. 

Speaking about attitudes towards education and employment, one may 
observe that these are also ambiguous because Roma's self-perception includes – 
on the one hand – the recent memories of socialist times when they had better 
access to education and secure jobs, and – on the other hand – the current 
experiences of making a living from a day to another. Their paradoxical situation 
results also from the fact that the majority society left them somewhere in the 
middle of the road: promised their inclusion if they would accept the lifestyle of the 
majority, but, at the same time, continued and continues to make their integration 
impossible by reminding them constantly that they are going to remain always 
Gypsies (meaning something inferior, non-modern or unacceptable). Attitudes that 
reject the values of the majority, which Roma cannot reach and attitudes that 
identify with other types of values, which guides them on a daily basis, are a 
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response to this situation. However, the desire of being different goes hand in hand 
with that of being provided with chances similar to those of Romanians. This 
development is part of the process, by which the already mentioned culture of 
living in the present is constructed, but not as a totally free choice, and for sure not 
as the extension of a “Gypsy essence” that others project on them, but as a reaction 
to social exclusion and marginalization. 

Romani women’s status in their community:  
internal processes of discrimination on the base of gender 

Besides the exclusionary social and economic processes and the cultural 
devaluation of Roma described above, Romani women face other kinds of 
discriminations, too that conduct to their marginalization and, among others, to the 
deterioration of their reproductive health. Some of these mechanisms are 
functioning within their own communities.  

If one observes Romani women's desires and practices related to 
reproduction may note that these are also shaped by the cultural conceptions 
dominant in their immediate context. These include views on gender relations, on 
women's role in family and in public life, on their role in sexual relations and on 
their body, on the proper number of children, girls and boys, but occasionally also 
include religious beliefs that might criminalize not only abortion, but the use of any 
contraceptive method, too. Moreover, views and conceptions do not function alone 
while shaping women's choices regarding reproduction. Feelings do have their own 
role in decision-making, because – especially regarding issues that belong so much 
to intimacy and privacy – women cannot make abstraction of their emotional ties, 
which link them to their children, spouses and other kin. Furthermore, the 
economic conditions in which they live, or more properly said, the ways in which 
they think that they might cope with poverty do shape Romani women's decision-
making regarding reproduction. 

Under the regime which favors the occupants of masculine roles that 
characterizes this community, women's status is paradoxical, because they have 
power in many areas, but this power has no authority. The idea of male dominance 
is maintained through the moral rule according to which a woman should respect 
her man, moreover, should serve him also by providing him with money for drinks 
or cigarettes. Usually people trace this idea from the remote past, saying that this is 
how it was and still it is (adding: fortunately or unfortunately depending on the 
speaker). Moreover, a woman's value symbolically is strictly linked to her man and 
is even greater if she is dedicated during her whole life to only one man. One may 
rarely find single women or single mothers in the community. The law is: you 
should bear all the difficulties near him, and even if he beats you, you have to 
accept this as he probably hits you only under the influence of alcohol. However, I 
have met single mothers, like the widows considered by their children with whom 
they lived too old (even in their forties!) to “marry” again, or like the girls whose 
partners did not recognize the newborns as being their children, or the ones whose 
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men were imprisoned, or the ones who were abandoned by their men and decided 
to live on their own with their children in the house of their parents asserting that 
they do not need any man from now on (nu îmi mai trebuie bărbat). 

Women do all kinds of works besides giving birth to children: childrearing, 
shopping, cooking, cleaning, washing, taking care of elders, or going out to the 
forest for wood. They also perform remunerated labor: mainly herb collection 
during the summer and/or domestic work during the whole year (having their 
“ladies”, femeia mea, as they say, where they mostly do the cleaning), and – as it 
happens today when they are not employed any more – they do community work 
for the welfare allowance they receive. At the same time they are the experts of the 
family's external relations, taking the children to the school or to the physicians, 
and making claims at the city hall and so on and so forth. 

In this community girls usually marry early, abandoning school at the age 
of 13–15. I was told: there is no girl in our district, who would have graduated 
high school, and at the best they had ten grades during Ceausescu, but after 
revolution is good if they graduate eight grades, usually dropping out after the 
fourth or even never enroll. Girls feel free of choosing their husband, so they are 
entering freely into relations of love. However there are more rules regarding a 
woman's sexual behavior than a man's, so the body-related shames are mostly 
projected on women, together with the burden of protecting the honor of their 
family. It is said: she needs to be a virgin; or: it is a shame to leave your husband 
and to look for another and having children of two kinds; or: women who change 
their husbands are blamed by their community together with their whole family. It 
happens more often that a man leaves her woman for another one, and in this case 
the first “wife” moves back to her parent's house. But it also happens that a woman 
tries to run away (usually due to the frequent acts of domestic violence), but her 
attempt is much more difficult to fulfill: she might be accepted back by her mother 
but risking to be labeled negatively by the community; or might try to leave from 
the district and even from the town, but each time being afraid of being followed, 
founded and returned back by the angry man who cannot accept to be abandoned. 
They do not marry officially (nevertheless this is a recent development), giving 
many reasons for this, among them the following: I do not like to change my name; 
or: we do not have our own home, he stays with his parents and I am staying 
together with my children at my mother's house; or: if we do not marry, I may 
receive the social benefit, while he might find some works on a daily basis without 
being blamed for also taking it; or: this is how it is happening here; or: he can 
abandon me anyway if he wants. However, women refer to their partner as my 
husband, or even more often as my man (bărbatul meu). As a rule, the family and 
the community consider them married (due to what they name credinţă) after 
having slept with their partner in one of the parent's house.  

Usually in a year after marriage – even if at an early age – women give 
birth to their first child. And after that moment, children continue “to come” 
yearly: the year and the child, they say. Breastfeeding creates a huge dependency 
between the mother and her child. It goes on for many years, even up to three or 
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four. Even if this means that the mother always have to carry her child after herself, 
this is part of her proudly assumed identity. She says: I am giving breast (ţîţă) 
wherever I am going, whenever it is needed, when my child is hungry, or nervous, 
or cannot fall asleep, on the street, on the bus or in the shop, it's no shame about 
this. Being a mother, altogether, is a prestigious role in the community, and it is 
actually the way by which a girl starts to be recognized as an adult person. Up to 
this, if she gets her own home or at least her own bad that has not to be shared with 
her little brothers or sisters but with her man she may experience the increase of 
her status. Having many children is considered a sign of the strength of the family 
and the masculinity of a Rom is judged according to the number of the children he 
makes during a lifetime. Women who have to take care of their family and 
household, but also of the relationship between family and public institutions might 
have other opinions about the “proper” number of children. But in a community 
where the tradition of having many children is shaping people’s life and choices, 
their voice is hardly heard. They might have power to decide (and they do it 
secretly), but this power lacks authority and is considered an illegitimate one. The 
responsibility of having children is assumed actually for the whole life. I was told: 
anything would happen to me I need to take care of my children; or: I just feel 
wonderful when I am together with all of mine six children in the bed; or: I need to 
give him first to eat and see him well; or: I take them to the physician whenever 
they are sick, but I am not really going there for myself; or: if my daughter wants to 
come back in my house, she is always welcomed, but I told her that it is wrong to 
leave her husband till the children are small; or: you have to stay near your man 
and suffer if you need to for the sake of your children; or: children gave me the 
strength of going further on and survive. Responsibility is expressed also in the 
terms of not desiring to have more children than already one has: I wanted to have 
these four kids, especially during Ceausescu when we had where to work and we 
had a stable income, but now I cannot afford to make more, I cannot support to 
watch them being hungry. For this reason Romani women are using contraceptives 
or are appealing to abortion. 

Almost every woman whom I met from this community was having 
information about the modern contraceptive methods, but – due to many reasons – 
they had many abortions during their life-time. The sources of information were 
their family physicians, the gynecologists from the public hospital, or female 
friends, or the local rumors. Since a few years health care providers started to 
distribute contraceptives for free and Romani women might also apply for them. 
But in the case of using this service, they face further problems, as they are taking 
what is for free of charge and not exactly the contraceptive that suits their health 
condition. In the last year the injectable contraceptive became widespread among 
them, and they are using it even if they are complaining about its side-effects. In 
the community there is no open talk about contraceptives, or abortion or, generally, 
about reproduction and sexuality. Embarrassment felt around these issues marks 
their difference in front of the majority population, but it also shapes internal 
relationships. I was told: I'm ashamed to discuss about this; or: if I suddenly get fat 
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or to the contrary become thinner the community starts to whisper that this was 
due to the pills; or: if they would find out that I am using condoms would blame me 
of being a prostitute (traseistă); or: they say that I give myself airs (mă dau mare) if 
they hear that I am doing this. The “public opinion” which is mostly whispered and 
not openly expressed, but still, as such, is having the function of a community 
control, is shaping the judgment about the “proper” contraceptive method. Women 
spread the word: my friend got fat from using the pills; or: when my neighbor took 
those pills she lost weight; or: there was someone who died after the injection; or: 
it is said that someone made cancer after she used the intrauterine device (sterilet). 
The mixture of all of these knowledge – under the conditions of which women do 
not dare to talk about these problems openly and physicians do not listen to them or 
do not answer to their doubts – turns the whole issue of contraceptives into a 
mystical topic. Into a problem that one needs to face if she wishes to avoid having 
more children or abortions, but also one which – due to the related embarrassment 
– she wants to forget altogether. The connected frustration is even bigger because 
of the contradictory messages a woman receives from different authorities, like the 
followings: the community expects women to give birth to as many children as they 
can; or: it is said that you are more powerful if you have more children; or: if God 
wants you to remain pregnant, you have to give birth to the child; or: it is said that 
you, as a woman, have to respect your man, so if he wants to have many children, 
you have to make them; or: how can I make more children in this cottage?; or: it is 
unbearable for a mother to watch their children freezing or hungry; or: it is a sin to 
make abortion and to use contraceptives so even now, in my forties I would give 
birth to a child if he would come. 

Due to the awkwardness that surrounds contraceptives, abortion remains 
for very many Romni “the best”, or at least the “most practical” solution for 
unwanted pregnancy. The majority of women whom I talked stressed that the resort 
to abortion is a practical decision: I could not afford raising more children, so I 
made an abortion; or: if you don't want him, because you don't have the material 
conditions, it is better not to give birth, it is more acceptable to make an abortion, 
because it would be far worse to torture him afterwards. But almost everybody 
considered that abortion is a sin. They said: you kill a soul, and this will affect you 
all along; or: God will not give you to eat after you die; or: you feel yourself like a 
murderer. Nevertheless, abortion was requested as a last resort. A woman told me: 
this is like a war inside your body, it is difficult to decide, but finally you opt for it 
if there is no other way out. Otherwise, the “option” for this intervention 
harmonizes with the dominant strategy of frequenting physicians. Going to the 
hospital (and especially for reasons related to reproductive organs) is an unpleasant 
event linked to several taboos regarding body and sexuality. Thinking and acting 
preventively is not really part of the dominant health culture generally in our 
society. Under these conditions abortion (as a concrete intervention in the case of 
an emergency) remains more “favored” than the use of contraceptives (which 
impose, among others, a regular control and supervision, and involve more costs). I 
quote: hitherto I did only one abortion, so I can still make two or three, I'll just go 
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to the gynecologist, now it is allowed and it is cheep at the state hospital, and make 
a request for it. The act of making an abortion sometimes is considered to be the 
manifestation of women’s power, a moment that is controlled by her, and 
something that might be done secretly: I do not tell him about this, this is my 
problem, and I have to deal with it. Paradoxically, this kind of power is “achieved” 
by a woman due to the fact that, I quote: my man failed to take care of me as he 
was supposed to do; or: he let me pregnant without my will. Under the conditions 
of a shortage micro-economy within which they live, or of a bad social relation that 
threatens even their bodily safety the resort to abortion is about escaping from 
further troubles. If this is the case, its side effects are less or not at all considered, 
they lie far away from the necessities of the elementary survival. The prevalence of 
abortion over the use of contraceptives sometimes looks to fit well into the culture 
of “living in the present”, because the latter supposes a long-time planning and, as 
such, is unimaginable within a life lived from a day to another. On the other hand, 
Roma cultural values put on women the burden of having as many children as they 
can, so becoming pregnant seems to be – on the side of the woman – a “strategy” 
for corresponding to social expectancies. Furthermore, abortion remains her 
ultimate freedom for escaping from other's control, or an alternative by which she 
expresses her choice of not keeping the pregnancy under the circumstances of her 
immediate material conditions, social relations and emotional attachments. I may 
conclude that abortions and the use of modern contraceptives may be the 
alternative and subversive practices of Romni developed under conditions of 
poverty, by which they are trying to resist to the burdens imposed on them by their 
own community, but also by the broader society. 

Romni in the public life: 
exclusionary Roma policies and mainstream Roma movement 

Romani women's marginalization might not be observed only in the context of 
their everyday life, but also on other levels, too. If one has a look on the 
mainstream policies for Roma, he/she might notice that they are generally driven 
by a gender-blindness, which refuses to recognize the importance of women's 
issues. Neither the Strategy of the Government of Romania for Improving the 
Condition of the Roma (2001–2010), or the documents of the Decade of Roma 
Inclusion (launched in 2005) were taking seriously the issue of gender relations and 
of the unequal power relations between women and men within the Romani 
communities, and did not reflect on the multiple discrimination experienced by 
Romni. However, in the more recent documents the openness towards gender 
started to be at least formally defined. 

Up to this, many Romani leaders express pro-natalist concerns that, at their 
turn, reproduce the subordinated position of Romni from which it is very difficult 
to act as autonomous subjects entitled to the de facto use of their reproductive 
rights. These concerns may have their function in the context of a vulnerable 
community that aims to defend its threatened identity on the base of culturally 
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valued traditions. And in this way women may be turned into instruments of 
defense in front of the racist practices directed against the community. This is why 
the issue of reproductive control is so sensitive in the case of Roma (but in fact it is 
sensitive in the case of any social group during times when it wants to prove its 
strength through demographic indicators). At a conference on Roma health which I 
attended, organized in the context of the Decade of Ethnic Roma Inclusion in 2005 
the (woman) leader of the National Agency for Roma of the Romanian government 
affirmed: it is not acceptable that if Roma families are having four children, these 
are considered unwanted ones. We should not forget that infantile mortality within 
Roma communities is very high and we could preserve ourselves due to the fact 
that we dared to make five or six children, or more. But, of course, all these matters 
might look differently from the perspective of Roma women's everyday life. 

And it is to be mentioned that since 2000 some Roma women's 
organizations were constituted in Romania exactly to represent this, being 
sustained by international networks. But one may observe that there is a gap 
between the discourses of the latter and the real practices of local initiatives, which 
are still having huge difficulties in implementing their ideas within the national 
Roma movement. The lack of financial resources, the shortage of the primary 
researches on which policy-making from below should be based, the reduced 
number of projects dealing with women-related issues, the resistance of central 
Roma leaders towards deconstructing traditions that subordinate women, the 
scarcity of cooperation within women’s organizing, all are responsible for the 
marginalization of Romani women’s organizations in the public sphere. 

Discriminatory reproductive policies and health care providers: 
Romni at the intersection of gender and “race” 

Continuing to reveal the multiple dimensions of Romani women's discrimination 
we should also address it in the context of the Romanian politics of reproduction 
and of the anti-Gypsy attitudes of the local health care providers. Altogether with 
their post-1990 positive developments, reproductive policies are not considering 
the particular situation of Romani women, and as a system of indirect 
discrimination (which above anything else is seemingly ethnically neutral) they are 
keeping them underserved in the area of reproductive health. Let me briefly present 
how all this is happening. 

The abolition of the Ceausist anti-abortion law (a law that conferred, 
among others, the specificity of Romania among the by-then socialist states) was 
amid the very first issues on which, in December 1989, the new political leadership 
was focusing its attention. Abortion became legal if performed by a medical doctor 
upon a woman’s request up to 14 weeks from the date of conception, no spousal 
consent, no mandatory counseling, no waiting period was required. Altogether, it 
ended up being celebrated as “the gift of democracy”. In 1990 the number of 
registered abortions increased to 992.300 (from 193.100 in 1989), but it is also true 
that at least the number of maternal death resulted from abortion decreased to 181 
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(from 545 in 1989). As part of this picture it should be also mentioned that in 1993, 
when the first Reproductive Health Survey was made in Romania, only 57 percent 
of the married women were using contraceptive methods, out of which 43 percent 
traditional and 14 percent modern ones. Eventually the international pressure (like 
the financial support coming from the United Nation’s Population Fund in 1997 
and the need to harmonize the national legislation with the European one) and the 
local civic initiatives forced the Romanian governments to introduce on their 
agenda the issue of reproductive health. As a result, some formal structures were 
constituted across the health care system and (but only in 1999!) family planning 
was integrated into the basic package of services provided to the population. The 
Strategy of the Ministry of Health on the domain of reproduction and sexuality was 
launched in 2003, as a result of which courses on family planning for physicians 
and the distribution of free contraceptives started. Further on, in 2004 Romani 
Criss initiated a strategy aiming to develop a network of community nurses and 
Roma health mediators, which was adopted by the government. But on this domain 
there would be still a lot to be done in order to counter-balance the disadvantaged 
social conditions and the cultural stereotypes that transform Romani women into an 
underserved category in the area of reproductive health. Because due to these they 
continue to be disposed “to choose” abortion as a method for the control of 
reproduction, and if they decide to use modern contraceptives they are obliged “to 
choose” the ones that are available for free of charge and not the ones that might be 
indicated according to their health condition. 

Back to the context of the local setting where I did my fieldwork I could 
observe that due to the marketization of the health care system the gynecology 
section was downsized to a small compartment with a reduced number of beds and 
the services of providing contraceptives and pregnancy interruption were 
dishonored by the non-payment of the physicians. Under these conditions in 2004 
the head of the gynecology department decided not making any more abortions on 
demand at the state hospital, and up to this her argument was full with anti-Gypsy 
feelings: there are mostly Gypsy women who are applying for abortions here, they 
are dirty and we would not like to threaten our civilized patients because of them 
being irresponsible, uneducated and unable to use contraceptives. Besides this our 
section is full with them, because they cannot do anything but children. Another 
story reveals how even the system of distribution of free contraceptives may 
instrumentalize Romani women's body and may serve racist purposes: the female 
director of the social assistance department of the city hall was presenting to me 
quite proudly her idea regarding, I quote the necessity to make a fertility control 
campaign using the injectable contraceptives (campanie de injectare) in order to 
prevent the problematic Roma over-population in the town. All these illustrate how 
the distinction between the Gypsy and non-Gypsy world is also maintained through 
issues related to reproduction, and how particular “problems” (like the too many 
births, or the too many abortions, or the unreliability of taking regularly the pills, 
etc.) are ethnicized as part of the processes of Roma's exclusion even from the so-
called “normality”. 
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Conclusions: 
the intersectional discrimination of Roma women 

As a concluding remark I may affirm that Romani women are situated at the 
crossroads of contradictory subject positions, basically “between two fires”. On the 
one hand, since December 1989, as Romanian citizens, they are formally entitled to 
make use of their reproductive rights, but – being culturally devalued and socially 
excluded – they are subjected to racial discrimination, which obstructs them to 
really use these rights. As a result they are transformed into underserved social 
categories, or even exposed to racist fertility control that aims to make them to 
have fewer children than they possible may desire, and all this in order to not 
“threaten” the majority. They are subjected to what we may call a racialized gender 
discrimination and a gendered racial discrimination. They do face the 
discriminatory practices regarding generally women (i.e. the institutional neglect of 
reproductive health), but are also the victims of racist prejudices and practices (i.e. 
cultural devaluation and social exclusion), due to which their experiences as 
women are different from the experiences of the majority women. Further on, they 
face discrimination on the ground of their “race”, as particular women (which 
generate different experiences of Gypsyness in their case than in the case of Roma 
men), because due to their reproductive abilities they may become the targets of 
racist fertility control, or may lack access to proper contraceptives that protect their 
reproductive health. More precisely, they experience at the same time both a 
particular form of racial discrimination as women, and a form of gender 
discrimination as Roma. Shortly put, they are subjected to an unjust treatment as 
Roma women, so not separately as a woman on a one hand and as a Roma on the 
other hand, but as Romni subjected to intersectional discriminations. 

Moreover, Romani women are viewed by the patriarchal Roma movement 
as life-givers and caretakers who are obliged to carry the burden of the biological 
and cultural reproduction of Roma. This position prescribed to them may also 
become an obstacle of their de facto access to reproductive rights as far as it 
culturally imposes on them to give birth to more children than they possible would 
like, and all this in order to ensure the preservation of their community. Romni’s 
discrimination from within is added to the unjust treatments faced by them in the 
front of the manifestations of institutional racism characterizing the majority 
society. So the intersectional discrimination described above in their case may 
complete with their unjust treatment on the base of their gender within their own 
communities. Altogether, these mechanisms are subjecting them to what we may 
call multiple discriminations, a phenomenon that includes from-case-to-case 
discrimination on a single ground, and that performed on many and/or on 
intersected basis. 

All this works in the described way due to the manner in which multiple 
and intersectional identities are functioning: gender, “race”, class, age etc. are not 
structuring separately a person’s identity and their simultaneous impact is not 
acting as a puzzle. But they exist and function through each other (“race” through 
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gender and/or age etc., and gender through “race” and/or age etc., and so on and so 
forth),3 so – for example – a Roma woman lives her experiences of womanhood 
through her experiences of Gypsyness and vice-versa. Further on, gender, “race”, 
age etc. operate at the same time both inside and outside the individual (as subject 
positions and as subjectivities, or more precisely at the intersection of these two 
locations) 4 due to which, for example differences among women function as 
difference within them. The differences among women belonging to different 
ethnic/racial groups – imagined and described at a particular time and place 
through the different subject positions (ex. “woman”, “Roma”, “poor”, “young” 
etc.) prescribed by the institutions and discourses existing outside of the individual 
– are lived internally by her as an integrated set of experiences of being, for 
example, a “young and poor Roma woman.” 

 

Despite of all these mechanisms, as my paper hopefully proved, while 
Romani women are enduring the mentioned contradictory regulations they express 
a powerful desire towards taking their destiny in their hands (or acting as agency). 
On the base of what they consider to be a right decision in the context of their 
given material conditions and social relations they feel morally entitled to decide, 
for example, on the number of their children, or on making abortions or on using 
contraceptives. Of course, this decision-making is limited by structural factors, 
social expectations and cultural conceptions that women cannot control, however 
the regulative rules (of reproduction) not simply and totally subjugate them, 
because they manage to transform this domain into an area of subversive practices. 
However, their insubordination is restrained, among others by their desire of being 
accepted and respected persons within their community.  

At this stage Romani women eventually face a problem known by any 
other human being, even if they experience and express it differently than others 
living in different social and cultural contexts. This is the problem of acting at once 
as a social person and as an individual agency, or – paraphrasing the anthropologist 
Strathern (1992) – of being constructed by ones social relations while trying not to 
preclude his/her sense of autonomy or self-control. 
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GEAMBAŞU Réka 

Durkheim hatása Radcliffe-Brownra a brit strukturalista-
funkcionalista iskola kontextusában 

A brit strukturalista-funkcionalista iskola1 

A klasszikus, gyakran hangsúlyozott didaktikai céllal megírt antropológiatörténetek 
(tágabb értelemben pedig lényegében a tudománytörténetek) valamely diszciplína 
kialakulásának állomásait egymástól időben (és térben) pontosan elhatárolható, 
önmagukban homogén és koherens iskolák/paradigmák olyan egymásutánjaként 
ábrázolják, amelyek mind az előző domináns tudományos megközelítésre adott 
válaszként, azok cáfolataként és újragondolásaként alakulnak ki2. Az egyébként 
                                                 
1 A XX. század első felében, Angliában tevékenykedő kutatók és elméletalkotók által kialakított, a 
főleg Malinowski és Radcliffe-Brown nevével fémjelzett antropológiai iskolát leggyakrabban a 
„funkcionalista” címkével szokták ellátni (l. többek között Layton 1997, Kuper 1995). Ennek 
ellenére, számos antropológiatörténeti munka használja e paradigma megnevezésére a „strukturalista-
funkcionalista” megnevezést (Troc 2002, Bohannan-Glazer 1997, Cheater 1989). Dolgozatunk során 
ez utóbbi megjelöléssel fogunk élni, e döntés alátámasztásaként pedig – e lábjegyzetben – pusztán 
annyit hangsúlyoznánk, hogy a funkcionalista és strukturalista-funkcionalista közötti 
különbségtétellel a Durkheim és a brit szociálantropológia közötti eltéréseket kívánjuk kidomborítani, 
valamint azt, hogy – különösen Radcliffe-Brown esetében – a „strukturalista” jelző használatát a 
társadalmi kapcsolatok struktúrájának irányult fokozott figyelem indokolja. A francia és brit – 
elemzett időszakban érvényesült – antropológiai megközelítések szembeállítással nem szeretnénk az 
angliai iskola fogalmi és elméleti egységességének látszatát kelteni. A két, fentiekben is említett, 
legfontosabb képviselő közötti eltéréseket a dolgozat során említeni fogjuk. 
2 A tudománytörténetek, illetve az ezekre vonatkozó szemléletek „forradalmi” átmodellezését 
Thomas Kuhn adja, A tudományos forradalmak szerkezete c. könyvében. Jóllehet nem célunk az 
említett műben foglaltak részletes bemutatása és elemzése, azért térünk ki rá, hogy hangsúlyozhassuk, 
magát a paradigma-fogalmat kuhni értelemben használjuk, egyfajta „keretet” értve alatta, valamint a 
preparadigmatikus időszakban egymással versengő (természet)magyarázatok közül győzedelmesként 
kikerülő elméletet. Más szóval, paradigmának nevezzük Kuhn nyomán azt, „amit a tudományos 
közösség minden tagja elfogad, és megfordítva, az adott tudományos közösséget azok alkotják, akik 
elfogadnak egy bizonyos paradigmát” (Kuhn, 2000: 180.). Kuhn tudománytörténeti szemléletéről 
jelzésszerűen annyit, hogy könyvében szakít az addig elfogadott kumulatív és egyben teleologikus 
modellel, mely szerint a kutatók egymás korábbi eredményeire építve egyre többet és többet fejtenek 
meg az általuk vizsgált valóságból, amíg el nem érik az empirikus tényeknek teljes mértékben 
megfelelő, abszolút tudományos igazságot. Ehelyett a tudományfejlődésben meghatározó szereppel 
bíró tudományos forradalmakra irányítja a figyelmet, amellett érvelve, hogy minden új paradigma 
(mai szóhasználattal: iskola) az előző teljes cáfolatán, módszerének és fogalmi apparátusának 
elvetésén alapul. 
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egymással összefüggő és összefonódó események ily sematikus, egyszerűsített 
ábrázolása minden történelemre jellemző. A nyugati történelem-szemlélet, így nem 
csak a tudományé, az összefüggéseket, a dinamikus, egymással összefonódó 
jelenségeket statikus és egymástól elszigetelt dolgokká változtatja. Eric Wolf 
antropológiára vonatkoztatott episztemológiai bírálata magának a nyugati 
történelemmodellnek a kritikájával indítja könyvét, majd a különböző 
társadalomtudományok (s köztük az antropológia) hamis valóságképének 
elemzésére tér át. Wolfi fogalmakkal élve, a nyugati történelem lényegében egy 
„erkölcsi sikertörténet”, „a morális cél megvalósulása az idő dimenziójában”. Ez a 
történet hamis kategóriákra osztja fel az időt és a teret, annak érdekében, hogy az 
események és szereplők bonyolult összefüggése érthetővé váljon, és létüknek a 
végső cél (a nyugati típusú liberális demokrácián alapuló piacgazdaság) adjon 
létjogosultságot. Wolf bírálata azonban túllépi az oktatásban és kutatásban egyaránt 
népszerű történelem-perspektívát, és hasonló torzító valóságképet vél minden 
társadalomtudományi megközelítésben felfedezni. Ezek a diszciplínák ugyanis, 
különösen a XIX. század közepén bekövetkezett szétválásuk és szakosodásuk 
következtében, a társadalmi világot mintegy „feldarabolják”, olyan fogalmi 
kategóriákat hozva létre, amelyeket szilárd egységeknek tekintik, tartós belső 
struktúrával és tartós belső határokkal. A „nemzet”, „társadalom”, „kultúra” 
fogalmak megkönnyítik ugyan a megismerést, de Wolf bírálata nem pusztán e 
kategóriáknak tulajdonított önálló létnek szól, hanem annak is, hogy vizsgálódásaik 
végeztével a tudósok nem illesztik ismét össze a mozaikszerű képet egyetlen 
integráns egésszé. Természetesen, a társadalmi valóság „ízeire szedése” legitimáló 
funkcióval is bír, hiszen az újonnan létrejött szakterületek ily módon 
„tudományosan” is megindokolhatták különválásuk létjogosultságát (Wolf, 1995: 
15–19.). 

A tudománytörténetek tehát különböző iskolák kronologikus leltára, sőt, 
leggyakrabban hagiografikusnak is nevezhető, amennyiben fő és jeles képviselők 
személyiségének egymás mellé helyezésére redukálódnak. Ezek a tudománytörténeti 
narratívák általában konrkrét helyekhez és időpontokhoz kötik adott elméletek 
megjelenését, és csak ritkán számolnak olyan összefonódásokkal és átfedésekkel, 
amelyek a kronológia koherens, következetes voltát kérdőjelezhetnék meg3. 

A wolfi diszciplináris szakosodás-modellnek megfelelően az antropológia 
értelemszerűen a „kultúra” fogalmát „sajátította ki”, arra keresve a választ, hogy 
különböző kulturális sajátosságok hogyan terjednek el világon. Az antropológiai 
megközelítés minden egyes társadalmat „a maga jellegzetes kultúrájával egységbe 
rendezett és körülhatárolt rendszernek tekint”, amely „elkülönül a többi, 
hasonlóképpen körülhatárolt rendszertől”. Márpedig ha a „kultúra” elemzésére 

                                                 
3 Kevés tankönyvben tesznek például említést arról, hogy a funkcionalisták nem mellőzik teljes 
mértékben a társadalmak evolúciójára vonatkozó hipotéziseket (tekintettel arra, hogy a 
funkcionalizmust az evolucionizmus hiányosságaira adott válaszként szokták meghatározni); akár azt, 
hogy a XX. század első évtizedeiben a brit antropológiára jellemző empiricizmus végső finalitása 
éppen a kultúra-történelem rekonstrukciója vagy evolucionista állítások megfogalmazása volt; vagy 
azt, hogy Boas történeti partikularista modellje tartalmazott diffuzionista elemeket. 
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törekedve a (kezdeti) antropológusok a „kultúrát” a maga elszigeteltségében 
akarták megragadni, a nyugati hatások által nem érintett(nek vélt) „primitív” vagy 
„történelem nélküli népek” tanulmányozása volt a legjobb megoldás (Wolf, 1995: 16.). 

A brit strukturalista-funkcionalista iskola kialakulásához tehát – a már 
említett kronológiai kereteken belül – a törzsi társadalmakat még nem 
antropológusi szemmel vizsgáló utazókat és misszionáriusokat követően az 
evolucionista és diffuzionista iskolákon keresztül vezet az út. A kulturális és 
társadalmi fejlődés elszigetelt jellegére vonatkozó (tév)hit mellett az írással nem 
rendelkező népek vizsgálatának nyilvánvaló politikai és ideológiai jelentéstartalma 
is volt. A gyarmati birodalmak antropológia diszciplináris kialakulásában játszott 
szerepe bár még nem teljesen megoldott, de mindenképpen nyilvánvaló tény. Az 
európai antropológia intézményesülése mindenekelőtt a gyarmatügyi 
adminisztrátorok szükségleteivel függött össze, hiszen az ismeretlen nyelvű és 
kultúrájú kolóniák népességének igazgatásához olyan alapvető tudásra volt 
szükség, amelyet az etnográfia módszerével lehetett összegyűjteni (Godelier 2001). 
Az ideológiai funkció azt jelentette, hogy a természeti ember iránti érdeklődés 
tudományosan is egyoldalú képet kreált, hiszen a „primitívek tudománya” 
megfelelt az európai gyarmatosítási törekvések ethoszának (Leach, 1996: 13.). 

Az antropológia két „első, legitim” iskolájának – az evolucionizmusnak és 
a diffuzionizmusnak – a képviselői még a „karosszékből”, az íróasztal mellől 
végezték vizsgálódásaikat, és dolgozták ki – utólag, többek között éppen a 
strukturalista-funkcionalista paradigma képviselői4 által spekulatívnak és nem 
tudományosnak tekintett diakron elméleteiket. Később, a tereppel, az empirikus 
valósággal kialakított közvetlen kapcsolat, azaz röviden: a terepmunka központi 
helye válik a brit szociálantropológia egyik legfontosabb megkülönböztető 
jegyévé, valamint a korábbi paradigmákkal való szembehelyezkedés kritériumává 
is. A darwini szemléleten nyugvó evolucionista társadalomszemlélet a kulturális és 
társadalmi formák számbeli növekedésére és differenciálódására fektetik a 
hangsúlyt, és a hittérítők és utazók minden tudományosságot nélkülöző 
beszámolóira alapozva próbálják a társadalom eredetét rekonstruálni. Ez a 
perspektíva azonban értelemszerűen eurocentrikussá válik, amennyiben – az ekkor 
még unilineáris – fejlődési séma csúcsán, az evolúciós folyamatok 
kiteljesedéseként a kutatók saját, nyugati társadalmaikat vélik felfedezni. Ennek a 
modellnek a tarthatatlanságáról ma már aligha lehet vitát nyitni, mégis, egyetlen 
hiányosságot mintegy önkényesen kiemelve, utaljunk vissza a Wolf által is említett 
torz társadalomszemléletre, amely az ideológiailag is legitimáló funkcióval 
rendelkező „világ-felosztásból” fakad: a történelem nélkülinek vélt természeti 
népek létét mintegy „kifeszítve”, térben „megmerevítve”, az etnográfiai jelen 
diskurzív eszközével élve, öröknek, változatlannak és érintetlennek tüntetik fel. A 
diffuzionista perspektíva szintén diakron személetet dolgoz ki, csakhogy ebből a 

                                                 
4 Az evolucionista és a diffuzionista elméleti modelleket az amerikai kontinens korabeli legnagyobb 
antropológusa is, a terepmunka-eszmény Malinowski mellett másik legfontosabb kidolgozója, Franz 
Boas is spekulatívnak minősítette. 
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modellből teljességében hiányzik a fejlődés különbözp stádiumaiban található 
„kultúrák” minősítése és értékelése. E megközelítés szerint a térben és időben 
különböző távolságokban felfedezhető kulturális hasonlóságok és eltérések a 
kulturális elemek migráció, vegyesházasság és egyéb társadalmi folyamatok révén 
történő „kölcsönzésével” magyarázhatók (e két paradigma részletes bemutatását l. 
Bohannan-Glazer 1997, Cheater 1989). 

 
A brit antropológusok által megteremtett strukturalista-funkcionalista 

iskola egyik lényeges vonása tehát a terepmunka-eszmény körvonalazása. 
Malinowski „racionális individuum”-képe5 (vö. Bohannan-Glazer, 1997: 378.), 
illetve a biológiai-pszichológiai terminusokban definiált szükségletekre választ adó 
intézmények és funkcióik elemzése csak olyan hosszas és alapos terepkutatáson 
alapulhatott, amelyből aztán megszületett az Argonauták, a Kula-kör leírása vagy 
amelyről halála után kiadott naplójában is beszámol. Malinowskit, kiterjedt 
megfigyelései és terepen való hosszas tartózkodása következtében „elmélet-
szegénységgel” vádolták6. E tekintetben térjünk ki a Malinowski és Radcliffe-
Brown közötti elméleti és módszertani különbözőségek egyik jellegzetes 
mozzanatára, éspedig a terepmunka szerepéről való felfogásra. Bár Radcliffe-
Brown nem sorolható a karosszék-antropológusok közé (hiszen terepmunkát 
végzett például a nuerek körében, és perspektívájára nem az előző iskolák makro-
szemlélete, hanem mikro-társadalmi megközelítés jellemző), munkájában nem 
kerül akkora hangsúly vizsgált népesség lakhelyén végzett alapos 
megfigyelésekre7, Malinowskival ellentétben, aki Boashoz képest a kiterjedt 
résztvevő megfigyelést a helyi nyelv megtanulásának szükségességével egészítette 
ki. A fentiekkel összhangban módszertanilag az iskolára a holizmus jellemző, 
amely a struktúra egyénnel szembeni elsődlegességéből kiindulva, empirikus 
vizsgálatkor a minden intézményre kiterjedő elemző figyelmet tartja kívánatosnak. 

A strukturalista-funkcionalista paradigma – társadalommodelljét tekintve – 
az organikus analógiára épít, vagyis a társadalmat, és annak alkotóelemeivel való 
viszonyát az élő szervezethez hasonlítja. Elemzési perspektívája szinkron-jellegű, 
azaz egyfajta „állóképet”, „pillanatfelvételt” készít a közösségekről, sőt – és ez 
egyik leggyakrabban említett hiányossága is e paradigmának – fogalmi apparátusa 
nem teszi lehetővé a változás, átalakulás, konfliktus értelmezését. A társadalmakat 
az egyensúlyi állapot kialakítására és megőrzésére törekvő, funkcionálisan integrált 
rendszereknek tekinti, melyeknek minden alkotóeleme – viselkedések, 
magatartások, hitek, rítusok, intézmények – az egész fenntartásához járul hozzá, 
sajátos funkciójának betöltésével. Ennek megfelelően, a társadalmi tények között 

                                                 
5 Amellyel a szerzőnek egyáltalán nem mellékes szándéka választ is adni a korábbi normatív 
megközelítések „irracionális”, „kiismerhetetlen”, „bejósolhatatlan” „ősember-képére”. 
6 Csakúgy, mint Boast, akinek viszont – már múzeumigazgatói és etnográfusi látásmódjából 
kifolyólag is – nagy lélegzetű antropológiai projektje az alapos és kimerítő adatgyűjtést tűzte ki célul, 
az elméletalkotást mintegy „kitolva” a be nem látható jövőbe (és tanítványaira bízva), akkor, amikor a 
megalapozásához szükséges összes empirikus adat rendelkezésre áll. (vö. Bohannan-Glazer, 1997: 134.) 
7 A Radcliffe-Brown-i terepmunkát gyakran „survey-work”-nak nevezik. (Kuper, 1995: 41.) 
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funkcionális kölcsönösségi viszony van, mindenik alkotóelem funkcionális és 
szükségszerű8. A struktúra és egyén viszonya jelenti azt a másik lényeges 
szembenállást, amely Malinowski és Radcliffe-Brown elméletei között feszül. Míg 
az előző vizsgálataiban és interpretációiban az individuumnak tulajdonít 
elsődlegességet, az utóbbi szerint a struktúra magyarázza az egyén viselkedését. 
Malinowski a társadalmi és kulturális intézményeket az egyén biológiai és 
pszichológiai szükségleteinek kielégítését szolgáló entitásoknak tekinti, és 
különbséget tesz azok eltérő szintű és elvontságú igények és intézmények között. 
Malinowski számára az evolucionizmus bizonyos fokú elutasítása inkább 
módszertani természetű volt; a történelem rekonstrukálásához az szükséges, hogy 
az antropológusok a még létező „kőkorszaki” közösségekben megfigyelhető 
jelenségeket leírják. Ehhez először azt kell megérteni, hogyan elégíti ki a kultúra az 
egyének szükségleteit, s csak azután lehet majd arra vonatkozóan is mondani 
valamit, hogy ezek az intézmények hogyan fejlődtek fokozatosan az egyre 
komplexebbé váló másodlagos szükségleteket kielégítendő. Ezzel szemben, 
Radcliffe-Brown a társadalmi struktúra léte és egyensúlyi állapotára nézve 
másodlagosnak és jelentőségtől mentesnek tekinti az individuumokat, mint az 
egészen belül fluktuáló, változó, létrejövő és eltűnő entitásokat (Branda, 2002: 47.). 

Durkheimi elméleti nyomok Radcliffe-Brown munkásságában 

Radcliffe-Brown az antropológiát, amelyet azonban gyakran nevezett 
összehasonlító szociológiának, a természettudományok egyik ágának tekintette, 
mely az emberi társadalom elméleti tanulmányozására alkalmas. Antropológiai 
pozitivizmusára – mely durkheimi ihletésű tudományosságának egyik jele –, mely 
lényegesen eltér a Malinowski által képviselt szemlélettől, utal az is, hogy a 
társadalmi jelenségeket a biológia és a fizika eszközeihez hasonló eszközökkel 
vélte tanulmányozhatónak. Pályája során különösen az I. világháborút megelőző 
időszakban került a durkheimi francia szociológia hatása alá, később Mauss-sal 
együtt a francia szociológia etnográfiai alkalmazásának lehetőségén dolgozik. 
Érdemei között emiatt gyakran említik a francia szociológia intellektuális 
diszciplínájának megismertetését és a rigurózusabb fogalomrendszer bevezetését az 
etnográfiai anyag rendezése végett (Kuper, 1995: 36.). Szintén Durkheim hatásával 
magyarázható, többek között az is, hogy az Andaman-szigeteken végzett 
terepmunkája során hajlott a történelmi rekonstrukciós vizsgálatra, mégis végül 
arra összpontosított, hogy a szokásokat a kortárs kontextusban értse meg (Kuper, 
1995: 42–43.). 
„Többször jellemeztek úgy, hogy az úgynevezett «funkcionalista 
szociálantropológiai iskolához” tartozom, sőt vezetője vagy egyik vezetője vagyok. 
Ez a funkcionalista iskola nem igazán létezik; ez egy Malinowski professzor által 

                                                 
8 Itt ismét célszerűnek tartjuk a strukturalista-funkcionalista modellt ért egyik gyakori bírálatok 
megemlítését, ez pedig nem más, mint a doktrína teleologikus jellege. Eszerint a társadalmi rend 
fenntartását, működtetését önmagában vett célnak lehet tekinteni, amely maga után vonja az elmélet 
mechanikus, determinista jellegét, valamint merevségét is (Troc, 2002: 29.). 
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kitalált mítosz. Ő magyarázta el, szavait idézve, hogy «az antropológia 
funkcionalista iskolája nagyszerű címet saját magam adományoztam, ha úgy 
tetszik, saját magamnak, és nagymértékben felelőtlenségemből adódóan”. 
Malinowski professzor felelőtlenségének elég szerencsétlen következményei lettek, 
mert az antropológiára a «funkcionalizmusról» folytatott vita sűrű ködét 
bocsátotta.” (Id. Bohannan-Glazer, 1997: 419.). Mint az idézetből is látható, a 
címkék használata időnként lehet nagyon is félrevezető, különösen még alakuló, 
vagy érvényben levő társadalomtudományi iskolák esetében. A fentiekből 
mindenképpen érezhető a paradigma két fontos alakja között feszülő elméleti 
ellentét. Ennek egyik oka a durkheimi szemlélet eltérő hatása a két szerzőre. 

Radcliffe-Brown nemcsak, hogy természettudománynak tekintette az 
antropológiát, szembeállítva ezt például az etnográfiával, hanem egyenesen a 
természettudományok legfontosabbikaként határozta meg. A Struktúra és funkció a 
primitív társadalmakban c. kötetéhez írott előszavában különbséget tesz 
idiografikus és nomotetikus tudományok között. Az előzőekhez, például, a 
történelmet és etnográfiát, gyűjtőnéven a humaniórákat sorolja, azokat, amelyek 
vizsgálódásaik során partikuláris vagy tényszerű kijelentések megfogalmazására 
törekszenek, és ehhez elsősorban a leíró módszereket használják. Az elméleti vagy 
összehasonlító szociológia, a természettudományokkal együtt, a nomotetikus 
tudományok csoportjába tartozik, minthogy célja általánosan elfogadható 
kijelentések megfogalmazása (Radcliffe-Brown, 2000: 9–12.). Az általa képviselt 
tudomány három központi fogalom köré épül – folyamat, funkció, szerkezet. A 
társadalmi funkció az elméleti kapcsolat a társadalmi struktúra és a társadalmi élet 
folyamata között (Radcliffe-Brown, 2000: 19.). Módszertana, a társadalmi valóság 
szisztematikus elemzése három lényeges lépésből áll: az empirikus adatok 
összegyűjtését ezek közös elemeinek felfedezése képezi, ami lehetővé teszi a 
jelenségek osztályozását. Második lépésben tipológiát kell felállítani, s végül – ez 
képezi végeredményében az antropológiai vizsgálat célját – következik az 
általánosságok megfogalmazása a társadalmi rendszerek vagy a társadalmi élet 
formáinak létfeltételeire vonatkozóan. A társadalomstatika törvényének 
koherensnek és konzisztensnek kell lennie (Radcliffe-Brown, 2000: 14.). 

Radcliffe-Brown és Durkheim pozitivizmusa között nyilvánvaló kapcsolat 
áll, és antropológiatörténeti ismereteinkből tudhatjuk, hogy a hatás a francia 
szociológia irányából érkezett. Durkheim legfontosabb módszertani szabálya a 
társadalmi tények objektív létezőnek, dolognak való tekintésének szükségessége 
állt. A társadalmi tény külső és kényszerítő jelleggel bír, megelőz minden egyént és 
ezek viselkedését korlátok közé szorítja. Továbbá, pozitivizmusára volt az is 
jellemző, hogy társadalmi tényeket csak társadalmi tényekkel lehet magyarázni9, 
mint ahogyan tette azt, például, mind a Társadalmi munkamegosztásban, mind 

                                                 
9 E módszertani szabály ismét csak a Malinowski és Radcliffe-Brown közötti eltéréseket domborítja 
ki: az előző legismertebb társadalmi intézmény-ábrázolását a biológiai és pszichológiai szükségletek 
kielégítésének szükségszerűségére építette. 
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pedig Az öngyilkosságban10. A tények nem érthetők meg, nem magyarázhatók meg 
egyéni, pszichológiai mechanizmusokkal (Durkheim, 2002: 15.). Durkheim 
funkcionalizmusát jelzi az a módszertani szabály, amely az elemző figyelmet 
kizárólag az intézmények működésére, és az egész társadalom fennmaradásához 
való hozzájárulására irányítja, eltekintve annak társadalmi eredetétől. Radcliffe-
Brownra tett hatását jelzi a szerzőnek az anya fiútestvérével kialakított szoros 
viszonyának az elemzése, Dél-Afrikai társadalmi konextusban (Radcliffe-Brown 
2000), melyben Radcliffe-Brown elzárkózik attól, hogy ezt az intézményt 
spekulatíve, valamely korábbi állapotra jellemző matriarchátus maradványaival11 
magyarázza. Ehelyett a szerző arra összpontosít, hogy milyen szerepet jétszik a 
vizsgált társadalomban – vagyis az osztályozó rokonsági rendszerek kontextusában 
– általában az anya, illetve a férfi rokonok. 

A társadalmakat elsősorban „erkölcsi rendként” határozta meg, míg az 
általa „collective consciousness”-nek nevezett köztudat alatt a társadalom értékeit 
és normáit értette. Lényegében Durkheim egész modelljét, és a társadalom 
egyénnel szembeni elsődlegességét a „kultúra” fogalom használata nélkül építette 
fel, ehelyett lényegében a köztudatot használta, melynek szocializáció során 
tanult/elsajátított jellege lényeges volt. 

Durkheim társadalom-tipológiája sok tekintetben az evolucionizmus 
fogalomhasználatára emlékeztet, hiszen az általa felsorakoztatott hat társadalom-
típus lényegében időbeni egymásutániságot is képez, melyben az utolsó mindig 
komplexebb az azt megelőzőnél. Annak ellenére, hogy a leggyakoribb 
értelmezések szerint a hat társadalom-típus a társadalmi munkamegosztás 
megjelenésével, vagyis a társadalom komplexitásának növekedésével függ össze, 
Fish rámutat, az elemzők számára nem volt eddig nyilvánvaló az, hogy ebben 
sokkal inkább a kollektív tudat (vagyis a vallás) szerepének gyengülése a mérvadó 
(Fish, 2002: 203–212.). 

                                                 
10 Az öngyilkosság okainak feltárásában a Durkheimre oly jellemző „kizárásos érvelés” (a 
megjegyzés Jonestól származik, Jones 1986) eredményeképpen szisztematikusan bebizonyítja egy sor 
közkeletű tényezőről, hogy nem lehet befolyása az öngyilkosságok gyakoriságára, majd végül azokra 
a szűkebb vagy tágabb társadalmi közegekre (felekezeti csoportok, család, politikai társadalmak és 
szakmai csoportok) irányítja a figyelmet, amelyeken belül az integráció és a szolidaritás (vagyis a 
kollektív tudat valamilyen szélsőséges állapota) rendre három típusú öngyilkosságot idézhet elő: az 
egoista, az altruista és az anómiás öngyilkosságot (Durkheim 2003). Amint Besnard megjegyzi, 
tévedés az anómiát az öngyilkosság okának tekinteni, az mindössze az a kontextus, amelyben 
nagyobb gyakorisággal fordulhatnak elő öngyilkos cselekedetek. Ehhez a szemlélethez viszonz az 
volt szükség, hogy az öngyilkosságot ne egyéni (racionális vagy irracionális, normális vagy 
patologikus) cselekvés-terminusokban közelítse meg, hanem makro-társdalmi szinten (Besnard, 
2002: 81.). 
11 A maradvány fogalom antropológiai megfogalmazása Tylortól származik, aki survivalnak nevez 
minden olyan szokást, hiedelmet, vagy általában, kulturális elemet, amely egy korábbi társadalmi 
fejlődési fokból maradt fenn, korábbi funkcióinak elvesztésével. Ez lényegében, a weberi 
ideáltípushoz hasonlóan, elméleti konstrukció, amely az elemzőt abbans segíti, hogy könnyebben 
rekonstruálni tudja a korábbi fejlődési stádiumokat (Bohannan-Glazer, 1997: 107.) 



GEAMBAŞU RÉKA 

 

324

Végül, úgy véljük, Durkheim vallásszociológiájának rövid bemutatása 
kiválóan alkalmas arra, hogy a Radcliffe-Brownra tett hatását szemléltethessük. Az 
animizmus és naturalizmus elemzése után (ismét a kizárás technikáját alkalmazva) 
rámutat arra, hogy voltaképpen a totemizmus tekinthető a „legprimitívebb” 
vallásnak, azaz olyannak, amely semmilyen más korábbi vallási formából nem 
kölcsönzött elemeket, mi több, vizsgálata alkalmat nyújt arra, hogy a vallás 
társadalomszabályozó szerepére rámutasson (Durkheim, 1995: 16–31.). A 
totemizmus kulcskérdése nem a kiválasztott növény vagy állat (totem) léte vagy a 
rá vonatkozó tabuk, hanem az, hogy a totem, a hozzá tartozó klántagokkal együtt a 
szent dimenziójába tartozik, és a totem elfogyasztása a szenttel való közös 
fogyasztást jelenti (Jones, 1986: 132–142.). Radcliffe-Brown elfogadta Durkheim 
azon érvelését, hogy a totemisztikus rítusok révén a totem-tárgy magát magát a 
társadalmat reprezentálja, és a totem pusztén szimbólum, amely a collective 
effervescence-t megteremti. Durkheim azonban arra nem válaszolt, hogy általában 
miért választanak természeti fajokat totemnek? Sőt, a kérdés, vagyis az ember és 
természeti fajok közötti rituális kapcsolat, nem-totemisztikus társadalmakban is 
vizsgálandó, hiszen például az Andaman-szigeteken nem voltak ugyan totemek, de 
„rituális magatartást” tanúsítottak egy sor természeti faj irányába. Radcliffe-Brown 
korai konklúziója az volt, hogy a csoport megélhetése szempontjából fontos 
fajoknak „rituális értéket” tulajdonítanak. A totemizmus az ember és természet 
közötti társadalmi szolidaritási rendszer kialakításának mechanizmusa, a természeti 
világ társadalmi vagy erkölcsi rend keretei közé való beemelése. Tehát nemcsak 
csoportok szimbolikus megjelenítése, hanem a természet domesztikálása 
(háziasítása). A totemizmus ugyanakkor, Radcliffe-Brown nyomán, a vallás 
prototípusa, hiszen a vallás lényege: a világegyetem társadalmi és morális 
terminusokban való megjelenítése. Radcliffe-Brownnak pusztán későbbi 
felismerése az, hogy ezek a természeti elemek nem annyira élelem-forrásként 
válnak fontossá (Kuper, 1995: 57–58.). 

Durkheim gondolatait alapvetően két személy vitte tovább, gondolta 
tovább: Marcel Mauss A primitív osztályozással a társadalmak morális 
rendszerekként való tanulmányozását, Radcliffe-Brown pedig az ún. „társadalmi 
morfológiát” bontotta ki, a társadalmi struktúrát kapcsolatok összességeként 
értelmezve. 
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Alexandra TĂTĂRAN 

Antropologia – o experienţă intruzivă? 

Am urmat cursurile masteratului specializat în antropologie al Facultăţii de Studii 
Europene în anul universitar 2003–2004, când acesta se numea „Antropologie şi 
Studii Multiculturale”. Absolvisem specializarea de licenţă Română-Etnologie a 
Facultăţii de Litere, fapt care părea să califice acest masterat ca pe un moment de 
urmare firească, de prelungire a pregătirii anterioare. Din primele cursuri ale 
masteratului am înţeles că nu acesta era cazul, deoarece antropologia întâlnită aici 
s-a dovedit a fi ceva cu totul nou, mult diferit de aşteptările şi de noţiunile mele 
despre domeniu. În orice caz, făcând faţă provocării, am putut să afirm spre final, 
cu oarecare discernământ, că sunt pe o linie de unde încep să înţeleg despre ce este 
vorba cu „această antropologie”. Impresia iniţială de relaţie disjunctivă între 
etnologie şi antropologie s-a temperat ulterior, până la punctul la care am ajuns să 
receptez cele două domenii ca fiind profund complementare. Astăzi îmi este greu 
să gândesc sau să aşez un fapt, o constatare, un studiu, într-un tip de discurs situat 
strict într-un domeniu sau în celălalt, preferând de departe o tratare în care 
antropologia şi etnologiile naţionale se susţin şi se completează reciproc în mod firesc. 
 Ca tip de experienţă, anul de masterat s-a dovedit crucial în privinţa 
îmbogăţirii şi deschiderii conceptuale pe care a prilejuit-o. De asemenea, a 
reprezentat pentru mine ocazia desfăşurării primelor cercetări de teren. După un 
prim semestru de lectură intensă a studiilor recomandate de metodologie calitativă, 
venise momentul desfăşurării unor micro-cercetări individuale, prin care urma să 
ilustrăm, fiecare dintre studenţi, măsura în care reuşim să aplicăm metodele de 
cercetare însuşite teoretic. 

Subiectul ales de mine atunci a constat într-o încercare de a urmări 
raporturi între generaţii în cadrul unei familii. Interogarea s-a axat pe relaţiile şi 
opticile reciproce, pe valorile transmise, elemente situate pe un grad al continuităţii 
pe care un cadru familial îl generează şi îl ilustrează mai coerent decât alte cadre 
sociale. Propriu-zis, micro-cercetarea a constat în desfăşurarea unor discuţii 
informale şi a unor interviuri semistructurate cu membrii unei familii din Cluj-
Napoca, anume fiul C. (22 ani), tatăl P. S. (50 ani) şi bunica S. V. (63 ani). Urmând 
o linie generală stabilită printr-un ghid de interviu, m-a interesat modul în care 
interacţionează membrii unei familii din punctul de vedere al apartenenţei lor la 
generaţii diferite; de asemenea, ce relaţii există între ei, din perspectiva valorilor – 
împărtăşite, transmise sau contestate reciproc. Dat fiind faptul că nu întreţineam 
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relaţii personale cu familia respectivă, insight-ul meu s-a redus la contactul avut în 
momentul interviurilor, informaţiile obţinute fiind, aşadar, exclusiv discursive. Am 
insistat pe corelaţii între discursuri, deoarece tipul de interviu cu care lucrasem 
permitea comparaţia. De asemenea, am încercat să sistematizez punctele evidente 
din fiecare discurs (atât din interviu, cât şi din afara lui). Această primă micro-
cercetare a fost, înainte de orice, ocazia să aplic metode şi tehnici însuşite teoretic 
anterior.  

Drept urmare, privind retrospectiv, pot aprecia faptul că la acel moment 
eram mult mai preocupată de ideea de a urma întocmai instrucţiunile manualelor de 
cercetare decât de întâlnirea propriu-zisă, cea care se stabileşte firesc între 
antropolog şi respondenţi sau informanţi. De altfel, cel puţin în timpul primelor 
două interviuri, am resimţit profund stresul unei posturi de interogator, ca urmare a 
concentrării pe linia de interviu pregătită, impacientată fiind de orice „divagaţie” a 
respondenţilor. A fost poate şi motivul principal pentru care am perceput întreaga 
experienţă ca fiind intruzivă, încercând să mă lămuresc ce anume poate justifica un 
proces de cercetare antropologică ce constă, de cele mai multe ori, într-o descindere 
neinvitată în viaţa personală a oamenilor. La această dilemă etică a contribuit faptul 
că, după cum era de aşteptat, realitatea întâlnirii se dovedea de la bun început alta 
(în alţi termeni) decât îmi propusesem eu, datorită faptului că persoanele prin 
intermediul cărora am privit tema se aflau într-o relaţie mai mult specială decât 
convenţională. Familia formată de aceştia nu reprezenta neapărat o familie „tipică”, 
gândită ca atare după standardele şi percepţia comună. (Ce este o familie „tipică” 
sau „normală”?... Iată un tip de expectanţă şi asumpţie care, chiar în cazul în care 
este contrazisă de experienţa de viaţă personală a cercetătorului, tot poate 
condiţiona şi mina atitudinea acestuia pe teren). O surpriză a interviurilor 
desfăşurate a constituit-o marea recurenţă a apelului discursiv la categoria de statut 
economic, exprimată în termeni de valoare a societăţii actuale. Nu mă aşteptasem să 
închei interviurile cu impresia că, până la urmă, problema statutului economic 
condiţionează mai mult discursurile şi preocupările respondenţilor, decât tema 
propusă lor, cea a raporturilor între generaţii şi grupe de vârstă. Cu alte cuvinte, 
existau expectanţe implicite dar puternice din partea mea, fără să pot realiza atunci 
că antropologul se adaptează temei şi situaţei, în nici un caz invers. 
  Au existat şi alte naivităţi datorate lipsei de experienţă şi zelului şcolăresc. 
Dar au existat şi câteva concluzii incitante, care în mod cert s-ar fi meritat explorate 
suplimentar, prin desfăşurarea mai multor interviuri în cadre similare. M-a 
nedumerit atunci felul în care interlocutorii mei se raportau insistent la probleme 
legate de standarde de viaţă materială, astfel încât nepotrivirile între idealul 
intelectual (personal) şi idealul material (de statut economic) erau strâns 
intercondiţionate, prin acuza lipsei de mijloace materiale. Ce nu sesizam atunci şi 
îmi pare destul de explicit azi este felul în care, prin persistenţa discursului despre 
statutul economic, micul meu studiu de caz vorbeşte momentului istoric în care se 
integrează: definirea standardelor economice ca valoare fundamentală devine un 
punct esenţial prin care nivelul „micro” vorbeşte despre „macro”. Dacă intenţia mea 
fusese cea de a examina relaţia între generaţii şi clase de vârstă în cadrul unei 
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familii, realitatea întâlnirii m-a obligat să înţeleg (altfel decât prin prisma teoriilor 
însuşite anterior) un aspect fundamental al cercetării antropologice: acela că tema 
(orice temă!) are implicaţii şi deschideri ce nu pot fi pre-definite cercetării. O 
analiză a relaţiilor între generaţii şi clase de vârstă în cadrul unor familii poate pune 
aşadar în evidenţă modul în care oamenii se raportează la modelele culturale 
dominante, felul în care se auto-definesc (nu numai în funcţie de vârstă, gen, 
etnicitate, ci şi în funcţie de standardele de viaţă materială vehiculate ca valori într-o 
societate de consum), felul în care transmit mai departe/reneagă moştenirea 
culturală a generaţiilor anterioare etc. În acest sens, am să citez un fragment din 
notele analitice: „Există o mare contradicţie prezentă la cei doi respondenţi (anume 
P. S. (tatăl) şi bunica S. V.) între valorile interioare – considerate „propriu-zise” – 
şi „valorile” realităţii de azi. Acestea din urmă nu sunt judecate peiorativ, iar 
valorile „spirituale” (termenul îi aparţine lui P. S.) sunt văzute ca inoperante, ca 
un ideal frumos, în general rămas în urmă. Cel mai bine se vede că există un 
conflict între aceste două categorii când e vorba de C.: i se doreşte binele 
intelectual, sufletesc, i se doreşte binele material, bunăstarea. Dar toţi par să se 
găsească într-o imposibilitate în acest punct, deoarece cele două feluri de „bine” 
nu sunt, în cazul lui C., coincidente. Indiferent de motivele acestei nepotriviri, se 
vede clar că, dacă e vorba de o alegere, pentru părinţi şi bunici alegerea este 
întotdeauna binele material. Îşi doresc pentru C. securitatea confortului material, 
pentru că lipsa ei atrage, din punctul lor de vedere, tot restul insucceselor – 
personale, intelectuale, ş.a.m.d. Aş adăuga acestor notaţii faptul că nu numai tatăl 
şi bunica lui C. pun accentul pe nepotrivirea idealurilor „spirituale” cu vremurile 
pe care le trăim. C. însuşi, deşi îşi exprimă dizidenţa faţă de idealurile societăţii de 
consum definite ca standarde de viaţă materială, îşi organizează de fapt discursul 
în funcţie de acest model dominant: nu numai ca opoziţie explicită la el (îl 
interesează să evolueze intelectual şi spiritual), ci şi prin faptul că îşi exprimă frica 
de a nu-şi dezamăgi părinţii. Or, aceasta înseamnă a deveni „un pierde vară”, 
adică un „eşuat din punct de vedere social şi material” (C.)”. 

Cu toate stângăciile inerente unei prime experienţe, această micro-cercetare ar 
fi putut foarte bine juca rolul unui studiu-pilot, întrucât a identificat un set de 
problematici care pot fi explorate prin intermediul relaţiilor între categorii de 
vârstă, încadrate în spaţiul social al familiei. În orice caz, m-a orientat spre o 
abordare mai relaxată şi mai deschisă imprevizibilului, utilă în cea de-a doua 
cercetare din timpul masteratului, cea pentru lucrarea de dizertaţie. 

 Subiectul propus pentru lucrarea finală de la masterat a fost Rock şi 
identitate. Interesul meu a pornit, pe de-o parte, de la contradicţia internă a 
termenului de identitate, semnalată de Susan Hakmann1. Acesta se referă simultan 
atât la ideea de asemănare (cu alţii şi cu sine însuşi de-a lungul timpului), cât şi la 
cea de singularitate. Ataşamentul faţă de o „comunitate imaginată”2, ca punct de 

                                                 
1 Susan Hekmann – „Identity Crises: Identity, Identity Politics and Beyond”, în S. Hekmann (ed.) – 
Feminism, Identity and Difference, Frank Cass, London, 1999, pp. 3–27, p. 5. 
2 Benedict Anderson – Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 
Columbia University Press, New York, 1987, p. 6. 
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articulare a identităţii personale, combină ingenios nevoia de încredere în 
similaritate şi comuniune, cu nevoia de confirmare a unicităţii sinelui. Pe de altă 
parte, m-a interesat să documentez o construcţie identitară realizată prin preferinţa 
pentru un gen muzical particular, bazată pe „cultura” în domeniu (competenţele 
pasive, de ascultător) şi pe asumarea unui aspect exterior anume (codul 
vestimentar). Am desfăşurat cercetarea de teren în perioada decembrie 2003 – iunie 
2004 în Cluj-Napoca. Tehnicile predilecte au fost observaţia participativă, 
discuţiile informale şi interviul semistructurat. Locul ales pentru observaţia 
participativă a fost metaloteca/rockoteca, organizată atunci în fiecare duminică în 
clubul Jungle; de asemenea, alte două localuri cu specific exclusiv (numai muzică 
rock). Am preferat formula interviului semistructurat (sau a ghidului de interviu) 
pentru faptul că îţi permite, pe de-o parte, să urmăreşti nişte chestiuni anume, iar pe 
de altă parte, să laşi interlocutorului libertatea de expresie. Interviurile s-au dovedit, 
în marea majoritate a cazurilor, de adâncime (între o oră şi trei ore), fapt datorat în 
mare măsură deschiderii respondenţilor şi plăcerii de a explora discursiv subiectul 
propus. Comparativ cu prima cercetare, aspectul intruziv resimţit anterior s-a 
diminuat (fără însă a dispărea complet), datorită unui cumul de factori specifici 
acestei a doua cercetări: spre exemplu, spaţiile de întâlnire şi interacţiune erau 
spaţii publice; de asemenea, pornisem cu un avantaj de situare personală – acela că 
puteam fi receptată ca insider. Pe parcursul cercetării, nu mi-am propus să 
urmăresc un grup sau o comunitate clar circumscrisă, deoarece o perspectivă 
esenţialistă statică nu se justifică, cel puţin în cazul acestui subiect. Există în 
schimb anumite aspecte ce construiesc şi reprezintă (perpetuează) faptul de „a fi 
rocker”, precum: problema termenilor generici (termeni-etichetă), unitatea 
exterioară, diferenţele interne, socializarea, industria muzicală şi mass-media, 
relaţia indivizilor cu muzica, asumarea identitară şi personală a produsului muzical. 
Altfel spus, mai degrabă decât un discurs despre „mişcarea” sau „comunitatea 
rock”, am considerat a fi mult mai profitabilă o perspectivă dinamică procesuală, 
actor-centrică, despre felul în care se raportează indivizii la termenii generici, cum 
interiorizează, cum se construiesc pe ei înşişi în funcţie de aceştia. 

Relaţia dintre actorul individual şi nivelul „macro” apare iniţial în termeni 
de relaţie între „rocker” şi „fenomenul rock”. Dar, pe parcursul cercetării, am ajuns 
să observ că e mai corect a vorbi de un dublu „macro”: atât mişcarea rock în 
genere, cât şi contextul socio-cultural mai larg – al spaţiului şi timpului în care ne 
găsim. Felul în care e trăită individual experienţa este ghidat după norma implicită 
în idealul de „rocker”, la fel cum perspectiva fiecăruia vine să influenţeze continuu 
ideea generală despre „a fi rocker”. La rândul său, „fenomenul rock” şi apartenenţa 
la acesta este condiţionat de relaţia cu societatea actuală şi codul său de valori, prin 
poziţia de contestare şi alternativă pe care o reclamă. 

Ca tip de studiu, o cercetare asupra unui tip de identitate construit prin 
intermediul preferinţei pentru un gen muzical particular subliniază nevoia de 
alternative identitare, atunci când modelele oferite de norma socială nu sunt 
resimţite ca suficient de ilustrative. De asemenea, evidenţiază felul în care o 
preferinţă şi o competenţă pasivă (a asculta muzică) devine, prin asumarea 
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interioară a valorilor promovate, un mod prin care individul se singularizează, 
simultan cu asumarea unei apartenenţe de grup. Ar fi fost interesant de urmărit 
acest tip de mecanisme şi în cazul altor apartenenţe construite prin intermediul 
preferinţei pentru genuri muzicale – altele decât rock-ul. S-ar fi meritat în egală 
măsură o perspectivă diacronică aprofundată, deoarece faptul de „a fi rocker”, 
împreună cu exigenţele implicite (codul vestimentar şi competenţele de cultură 
muzicală) sunt factori ce variază semnificativ în timp. Dar acestea ar fi depăşit cu 
mult scopul de atunci al cercetării, acela de material empiric pentru lucrarea de 
dizertaţie. 

Dacă prima micro-cercetare a însemnat un moment de aplicare practică a 
teoriilor însuşite anterior, cea de-a doua cercetare individuală din timpul 
masteratului (sensibil mai consistentă) a fost momentul conştientizării reale a 
dimensiunii şi implicaţiilor antropologiei ca muncă de teren. În schimb, dilema 
iniţială, formulată în timpul primei micro-cercetări individuale, a rămas constantă: 
cum rezolvi etic un proces de cercetare antropologică echivalabil, din multe puncte 
de vedere, unei intruziuni în viaţa personală a oamenilor – cei care devin pe parcurs 
„subiecţi”, „informanţi”, „informatori”, „respondenţi” sau… prieteni? Mecanismul 
fundamental pe care se bazează orice cercetare antropologică este acela de a 
convinge oamenii să îţi deschidă ţie, străinului, uşa (la propriu şi la figurat). Odată 
ce intri în casa/viaţa cuiva, adresezi invitaţia; mai precis, formulezi nevoia ta (şi a 
studiului tău) de dialog. Ceri răspunsuri. Partea interesantă a interacţiunii dintre 
cercetătorul antropolog şi interlocutorii săi este aceea că, despre orice subiect se 
vorbeşte – raporturi între generaţii, identitate personală, religie, vrăjitorie, micul 
trafic la frontieră, probleme comunitare etc. – mai devreme sau mai târziu, 
„faptele” se prezintă sub forma experienţei de viaţă personale a cuiva. Curios 
procesul prin care, în final, distilăm exact imponderabilele şi particularele 
experienţe, pentru a extrage din materialul de teren faptele utilizabile, cele care ne 
salvează studiile de particularisme irelevante. Per total, un studiu antropologic se 
prezintă ca un parcurs în trei paşi: construcţie (dialoguri, observaţie participativă, 
informaţii), de-construcţie (extragerea, distilarea, trierea materialului) şi re-
construcţie (forma finală, produsul finit, anume: articole, rapoarte, filme şi alte 
tipuri de texte). Mai ales în România, unde „antropolog” este încă un termen lipsit 
de acoperire în limbajul uzual al vieţii zilnice, cercetătorului pe teren ajunge să i se 
atribuie alte chipuri, în funcţie de tema de realizat şi de modul în care se prezintă 
pe sine: realizator de sondaje, culegător de folclor, jurnalist de investigaţie, asistent 
sau anchetator social, confesor ş.a.m.d. În general, problema intruziunii nu se 
judecă neapărat la momentul descinderii în teren (adică în destine particulare) ci, 
mai degrabă, la momentul în care oamenii comunică şi adresează acestui 
(indiferent care) chip: probleme, dileme, istorii personale, amintiri, bucurii şi 
întâmplări. Cât din experienţele ascultate (ca răspuns la invitaţia la dialog), de care 
tolba oricărui antropolog/etnolog e plină, se regăsesc la final, atunci când poveştile 
de viaţă sunt convertite în date, cadre sau suporturi pentru teorii? 

În spiritul demersului specific disciplinei noastre, încercăm să ne menţinem 
pe o linie fină, mediana unui vast spaţiu de manevră, bornat la cele două extremităţi 



ALEXANDRA TĂTĂRAN 

 

332

de (meta) teorii pe de-o parte, şi de experienţele (hiper?) particulare, de cealaltă 
parte. Nu arareori, combinarea justă a ingredientelor necesare ia forma unui 
adevărat proces alchimic. 



 

Gabriel TROC 

Opţiunea pentru antropologie: o confesiune 

Când, în octombrie, 1997 a început relaţia mea cu antropologia lucrurile pe care le 
ştiam despre această disciplină academică erau mai degrabă superficiale. 
Absolvisem de un an filosofia şi, desigur, mă întâlnisem pe parcursul facultăţii cu 
diverse întruchipări ale antropologiei, în special prin lecturile din Kant, Feuerbach 
şi Cassirer. Ca disciplină de sine stătătoare, antropologia îmi apărea doar ca un 
subgen al filosofiei, poziţionată, se înţelege, într-o regiune inferioară a piramidei 
hegeliene a cunoaşterii (nu aveam pe atunci nici un dubiu în privinţa acesteia, ca şi 
în privinţa excepţionalismului filosofic în general). Un alt sens, ceva mai concret, 
se lăsa surprins din notele cărţilor lui Eliade, de unde apărea vag (pentru mine) 
imaginea unor furnizori de date primare (care pentru Eliade păreau incontestabile), 
cercetători care, în general (cu excepţia lui Frazer şi Boas poate) nu oferă atât 
interpretări spectaculoase, cât o masă de material brut, file dintr-un repertoriu al 
variaţiei umanului. Evident, citindu-l pe Eliade din postura hipnotică atât de 
proprie culturii noastre „înalte”, pentru care doar „marile idei” şi „sistemele de 
gândire” contează, numele antropologilor din subsolul paginilor, ca şi informaţiile 
date de ei îmi apăreau mai degrabă ca anecdotice (vina fiind, desigur, a mea, nu a 
lui Eliade!).  
 Înzestrat cu această înţelegere aproximativă m-am decis în toamna lui 1996 
să urmez cursurile masteratului de antropologie culturală, care tocmai se înfiinţa în 
acel an la Universitatea Babeş-Bolyai. Ca multe alte alegeri făcute de cei dornici de 
studiu în acei ani, şi alegerea făcută de mine se găsea undeva între entuziasmul 
lucrurilor făcute de la zero, curiozitate, disperare după un an de muncă într-o 
editură, întâmplare şi aşteptare ca după anii de facultate ceva să se precipite, 
finalmente. În cazul meu (şi ulterior al altora, după cum am putut vedea mai târziu, 
când am predat la acest masterat), speranţele se legau tot de clarificarea „marilor 
idei”, dar într-o notă mai exactă, undeva pe linia istoriei ideilor, cum apărea la 
Eliade, a imaginarului, în întruchiparea lui Bachelard şi Durand, ori a 
structuralismului. N-a fost să fie.  
 Din fericire, aş spune acum. Şi nu pentru că direcţiile amintite mai sus nu 
ar fi fost dezirabile. Ci pentru că predarea lor ar fi riscat să cadă în tiparul clasic (la 
noi) al înşiruirii de idei, teorii şi viziuni din care studentul se alege în cele din 
urmă, şi în cel mai bun caz, cu imaginea profesorului care operează cu dexteritate 
discursivă într-o lume livrescă şi densă. O lume dinspre care trecerea la realitatea 
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„joasă” a vieţii noastre cotidiene postsocialiste părea să nu poată depăşi nicium 
nivelul contemplării. Să fi fost de vină ideile sau profesorii? Nici ideile, nici 
profesorii, fără îndoială, cât cultura noastră academică (luată în sens antropologic, 
iată) care se adaptase pe parcursul anilor comunismului la situaţia în care privirea 
atentă (în sensul cercetării empirice) către realităţile cotidianului social era puţin 
dezirabilă (şi, după cum ştim foarte bine, era adesea prohibită). Nu i-a fost 
dealtminteri greu: suprimarea cercetării acestor realităţi lăsa loc pentru 
manifestarea plenară a unei figuri bine consolidate în perioada interbelică (un reper 
temporal care pentru mulţi este în continuare incontestabil): cea a Profesorului (cu 
varianta Cugetătorului). Cultivarea figurii Profesorului-Cugetător (întruchipată de 
Petrovici, Rădulescu-Motru, D. D. Roşca şi alţii, cu ale căror nume cvasi-mitice 
suntem atât de familiari, la care se adaugă nu mai puţin miticele figuri ale unor 
personalităţi culturale, de la Petru Comarnescu la Emil Cioran – a căror aură a 
sporit în proporţie geometrică odată cu apariţia editurii Humanitas) a impus o 
normă academică nefericită. Nu vreau să fiu greşit înţeles: nu contest valoarea 
acestor gânditori (deşi coborârea lor de pe soclu ar fi în beneficiul lor postum: am 
putea aprecia neafectaţi care a fost cu adevărat aportul scrierilor lor). Observ însă 
cât de regretabilă a fost cultivarea acestui gen de excepţionalism cultural (şi 
profesional) pentru cultura ştiinţifică a unei societăţi ca cea românească (inevitabil 
marginală în raport cu modernitatea, care, din nefericire, nu s-a inventat pe aceste 
plaiuri). Regretabilă pentru că reliefând valoarea excepţională, sau cea doar impusă 
sau percepută ca atare, a obnubilat valoarea curentă, în sens de valoare medie. A 
desconsiderat rolul cercetătorilor (şi mă refer aici în mod particular la ştiinţele 
socio-umane) care îşi văd cu tenacitate şi rutină de proiectele lor de cercetare, fără 
să spere neapărat la notorietate şi care lucrează cu convingerea că ceea ce 
întreprind va dobândi o recunoaştere din partea comunităţii specialiştilor (pe scurt, 
este vorba de practica „ştiinţei normale”, aşa cum a descris-o Kuhn). Din contră, în 
ştiinţele sociale cercetarea a devenit sinonimă cu bifarea cerinţelor din contractele 
de granturi şi cu întocmirea unor rapoarte care devin, imediat după predare, piese 
într-o arhivă a nepăsării. Lipsa acestei comunităţi de specialişti face ca semnificaţia 
figurilor „exemplare” să nu aibă un cadru şi să nu se poată raporta decât la ceea ce 
rămâne perceput ca valoare (figurile interbelice intră din nou în scenă, însoţite de 
copiile lor ulterioare, mai mult sau mai puţin reuşite). Ca urmare, nu trebuie să ne 
mirăm prea mult că atunci când o realitate socială oarecare de azi se cere 
interpretată pentru un public mai larg nu un specialist în domeniu este convocat, ci 
un „intelectual de prestigiu” (backgroundul nu importă; el poate fi orice: istoric, 
filosof, fizician sau „scriitor”) care „rezolvă problema” – exasperant şi ridicol 
deopotrivă – cu un citat din Noica, Nichifor Crainic sau Petre Ţuţea. În treacăt fie 
spus, acelaşi excepţionalism, în opinia mea, mai degrabă decât memoria 
comunismului, cum adesea se invocă, face ca intelectualii români să fie în 
majoritate covârşitoare de dreapta. 

În universitate, ca să mă întorc la povestea mea, acest excepţionalism a 
făcut ca transmiterea de cunoştinţe să ia un aspect scenic, cu profesori-actori şi 
profesori-figuranţi, un teatru în care studenţii îi cataloghează pe profesori după aura 
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personală şi în care profesorii îi evaluează pe studenţi după abilitatea lor de a repeta 
ceea ce s-a spus de la catedră (un joc jucat de ambele părţi după regula minimului 
efort: cursul poate fi repetat an după an în aceeaşi formă, evaluarea este simplă iar 
implicarea studentului în raport cu subiectul este nulă). Aşa stăteau lucrurile în anii 
’90; ele nu stau în mod esenţial altfel nici azi, chiar dacă au apărut mici variaţii şi 
insule ale schimbării. 

Nu puteam să nu fiu surprins prin urmare atunci când, la masteratul despre 
care vorbesc, am întâlnit un alt joc. Trebuie să spun cred, anticipând un pic, că a 
fost vorba aici despre un „one-man show”. Propus de către Enikő Magyari–Vincze, 
pe atunci conferenţiar, masteratul a fost un proiect personal, riscant şi ambiţios 
deopotrivă. Riscant pentru că cerea o alianţă (din motive de consistenţă) cu 
domeniul aparent cel mai apropiat, etnologia, şi ambiţios pentru că îşi propunea să 
îi introducă pe cursanţi într-un domeniu de sine stătător pentru care… nu existau 
studii de licenţă! Nu insist asupra primului aspect, dar trebuie să remarc că 
etnologia însemna mai exact „folclor”, iar prin această alianţă s-a riscat o situare 
mai degrabă distanţată de poziţia antropologiei sociale şi culturale din tradiţia 
anglo-saxonă (unde este învecinată mai mult cu sociologia). Nu cunosc motivele 
acestei poziţionări, dar îmi imaginez că ţineau de contextul instituţional al 
momentului. Riscant şi ambiţios spuneam: excesiv de ambiţios chiar, luând în 
considerare că în două semestre trebuia făcut un curs introductiv, un curs cu teoriile 
clasice ale disciplinei, trecut apoi prin contestarea ulterioară a acestora şi, în fine, 
clarificat cum o disciplină ce a debutat cu studiul „primitivilor” din ţinuturile 
„exotice” s-a metamorfozat astfel încât să se ocupe azi şi de societăţile moderne, 
putând fi „utilizată” şi în societăţile postsocialiste. Fără îndoială era prea mult, şi 
nu în această privinţă putem vorbi de un succes (nici nu se putea altfel, cu forţele 
avute la dispoziţie). Succesul însă, îndrăznesc să spun acum, s-a înregistrat pe un 
alt plan, şi revin la descrierea acestui proiect ca unul personal. 

Enikő a fost în bună măsură anti-Profesorul (în semnificaţia dată mai sus). 
Ceea ce a reuşit să impună a fost un mod al apropierii între cel ce predă şi cel ce 
învaţă, o atitudine propice „fluidizării” cunoştinţelor şi trecerii lor fireşti de la unul 
la altul. Evident, „apropierea” nu înseamnă aici atitudinea specifică asistenţilor 
care, nesiguri încă pe ei, caută apropierea studenţilor pentru a le câştiga 
bunăvoinţa. Nu a fost vorba nici de vreo întruchipare a figurii clasice maestru-
discipol (dezirabilă altminteri, dar ştim bine, atât de rară), şi cu atât mai puţin de 
vreun soi de colocvialism de familie extinsă care se mai întâlneşte uneori în 
universităţile româneşti. Aici nu s-a reprodus modul prelegerilor magistrale şi al 
scenei pe care se joacă dexteritatea retorică (de aceea, inevitabil, au fost şi cursanţi 
dezamăgiţi). Şi nici cel al expunerii de cunoştinţe care copleşesc studentul, un mod 
inventat parcă pentru a sublinia că distanţa dintre student şi profesor este infinită şi 
nerecuperabilă. În schimb, cu aparentă umilinţă, Enikő ne-a pus în faţă „reader-ul” 
cursului (cuvânt pe care îl auzeam pentru prima dată), alcătuit din fragmente de 
texte în engleză ale unor autori diverşi, şi ne-a invitat ca pe parcursul întâlnirilor 
săptămânale, după o introducere a subiectului programat, să discutăm împreună 
aceste texte şi să ne spunem pe rând opiniile despre cele citite. Ce spun aici poate 
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părea banal; şi aşa şi este, căci normalitatea e banală. Este normal în universitate să 
citeşti texte în original; este normal să primeşti ca student textele pe care urmează 
să le citeşti; este normal să citeşti astfel încât să poţi expune liber ideile cu care te-
ai întâlnit în texte; e normal să supui textele unui filtru critic şi de asemenea e 
normal ca prin discuţii de grup să cauţi (şi deopotrivă să fii îndrumat către) 
identificarea sensului pragmatic al lecturilor. Dar, să fim serioşi, dacă asta este 
normal, nu înseamnă, din păcate, că este şi regula în universităţile noastre. 

Ce am experimentat în anul de masterat a fost în primul rând o experienţă 
apăsată a participării, iar talentul profesorului în acest sens a fost tocmai de a ne 
obliga, într-o manieră necoercitivă, să părăsim diferite atitudini confortabile şi 
contemplative. Cu o atmosferă pe care mi-o amintesc ca fiind undeva între cea a 
prelegerii libere, a seminarului privat şi a terapiei de grup, ceea ce s-a reuşit a fost 
obţinerea acelui imbold care te pune în mişcare dinspre simpla receptare a textelor 
şi ideilor către dorinţa de a le interpreta şi produce la rândul tău. Iar aceasta din 
urmă, producerea ideilor, a apărut dintr-o dată ca posibilă, din chiar conţinutul 
materiei studiate. Pentru că antropologia se revela, pe măsură ce o studiam, ca fiind 
deopotrivă ceva de gândit şi ceva de făcut, şi că acest „de făcut” se poate „face” 
peste tot în jurul nostru, oriunde poţi localiza un fenomen social pe care poţi 
focaliza seria de metode din jurul observaţiei participative. Altfel spus, ni s-a 
revelat că există o seamă de teorii care pot fi „aduse pe pământ” şi cuplate cu o 
practică de cercetare pentru care subiectele abundă. Astfel încât texte din Max 
Weber, Durkheim, Marx, Habermas sau Foucault au căpătat o altă transparenţă 
atunci când, pe de-o parte, s-au alăturat celor din Malinowski, Radcliffe-Brown, 
Boas, Benedict şi Mead şi când, pe de altă parte, au fost puse în legătură cu fapte 
sociale locale şi particulare, de la relaţiile de gen din cutare comunitate, la cele de 
putere dintre diverse grupuri etnice ori religioase, sau chiar cu habitusurile 
dezvoltate de membri unei galerii de fotbal sau cumpărătorii dintr-un shopping 
mall. Pentru mine, cel puţin, în urma acestei alăturări şi suprapuneri, textele 
teoretice au devenit mai transparente, în timp ce fenomenele sociale au devenit mai 
„informate” ideatic. 

Sigur, ceea ce am descris mai sus este doar o mărturie a unei experienţe din 
mai multe experienţe fericite pe care le-am avut pe parcursul studiilor universitare. 
Dar asta nu justifică încă opţiunea personală pentru practicarea antropologiei (chiar 
dacă, evident, întâlnirea relatată a fost o condiţie necesară optării). Nici faptul că 
ulterior am predat la rândul meu antropologia nu este suficient pentru a o prefera 
altor câmpuri de cunoaştere (pentru că, nu-i aşa?, o slujbă poate fi făcută şi fără 
tragere de inimă). Fără să intru în detalii tehnice pe care le-am discutat în altă parte, 
aş face pe scurt, o pledoarie subiectivă pentru antropologie şi pentru rolul ei, aşa 
cum îl văd eu, în cercetarea socialului de la noi. Mă voi limita la expunerea a patru 
motive. 

Primul motiv: practicată „după manual” antropologia socială „coboară” la 
nivelul fenomenului social cu o manie detectivistă, asumând subiectul ca intrigă ce 
trebuie descurcată discursiv. Date fiind faptele aparente, trebuie aflaţi actorii, 
spaţiul lor de mişcare, relaţiile subiacente, motivaţiile culturale şi personale. Dacă 
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se ia în serios (şi, de ce nu, dacă îşi află plăcerea în asta), antropologul trebuie să 
„descurce iţele”, plecând îndeobşte de la o poveste pe care o spun toţi dar pe care, 
adesea, nu o crede nimeni. Aparent căzut de nicăieri într-un sat, într-o comunitate, 
într-un grup cu preocupări sau interese comune, antropologul inventariază, 
clasifică, ascultă poveşti şi, mai mult decât orice, priveşte şi se lasă privit, vorbeşte 
pentru a i se vorbi la rândul lui. Presupunând că relaţiile dintre oameni nu rezidă 
altundeva decât în fluxul diverselor forme ale schimbului (material sau simbolic), 
speră să pătrundă în acest flux şi, fără să-şi facă iluzii că îşi va depăşi condiţia de 
corp străin, încearcă să scoată la lumină semnificaţiile particulare ale fiecărui 
schimb. Dacă ceva îl îndreptăţeşte să creadă că are mai multe şanse de reuşită decât 
alţii, aceasta este reciprocitatea. Reală sau jucată, după sensibilitate, context sau 
resurse, reciprocitatea dintre cel ce cercetează şi cel care (în cele din urmă, şi cu un 
pic de noroc) se lasă cercetat, îi permite nu doar să contemple schimbul, ci să şi fie 
parte din el. În esenţă: îi permite să participe la schimbul simbolic, mediat 
lingvistic care constituie substanţa relaţiilor dintre oameni şi a realităţii sociale pe 
care aceştia o construiesc. Dincolo de abilitatea de a se pune în situaţia participării 
în acest schimb (care nu e neapărat confortabilă; dar nici eroică, cum se acreditase 
în epoca exotismului) personajul despre care vorbim mai are nevoie de cel puţin 
două calităţi: de o curiozitate netrucată pentru oameni şi poveştile lor, ca şi de o 
privire voyeuristă, ce dezvăluie şi zăboveşte neobosită asupra detaliilor. 

Al doilea motiv: făcută nu doar despre oameni ci şi între oameni, această 
formă de cercetare poate spera să treacă dincolo de pragul ce îl separă pe 
„operator” de „intervievat”, ori pe cel ce conduce un focus grup de cei ce participă 
la el. Altfel spus, poate spera să depăşească indiferenţa reciprocă ori nevroza de 
laborator proprie rolurilor amintite. Spre deosebire de alte ştiinţe sociale care ridică 
neutralitatea la nivel de principiu, în antropologie i se dă o şansă empatiei: se 
prezumă că, mai presus de conţinuturile factuale ale comunicării, dialogul dintre 
doi oameni care stau faţă în faţă, cu istoriile lor particulare, chiar dacă cel mai 
adesea foarte diferite, poate deschide câmpul de rezonanţă în care semnificaţiile 
puse în joc îşi pod găsi acordul. 

Al treilea motiv priveşte statutul aparte al scriiturii etnografice. Nici atât de 
relaxată ca literatura dar nici atât de îngheţată ca tratatul de ştiinţă riguroasă, 
etnografia are libertatea de a pendula între extreme. Vrând să fie precisă, apelează 
la statistici, la hărţi, la documente de arhivă, la acte administrative şi la clasificările 
autoritare. Însă nu se mulţumeşte niciodată cu aceste obiectivări, învăluite cum sunt 
într-o aparenţă de incontestabilă legitimitate, ci le verifică, le provoacă sau le 
contestă prin vocile celor care sunt intervievaţi, clasificaţi, înregistraţi şi reduşi la 
condiţia de subiecţi statistici. Valoarea edificatoare a monografiei etnografice 
provine din juxtapunerea textuală pe care acest gen de scriitură o permite, 
juxtapunere a normelor obiective ale unei societăţi cu experienţele trăite de către 
membrii acesteia. Atunci când e bine scrisă (şi poate mai mult decât în cazul altor 
genuri calitatea scriiturii contează aici), etnografia luminează tensiunile dintre 
public şi privat, dintre normă şi excepţie, dintre „subiect” şi persoană, dintre 
constrângerea trecutului şi cea a prezentului, tensiuni pe care le regăsim în toate 
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societăţile, comunităţile şi grupurile din lumea modernă. Generalizării pripite, 
etnografia îi preferă descrierea şi naraţiunea, iar schematizării îi preferă tabloul, 
ipostaziindu-se astfel ca un gen ce cultivă neîncrederea în evaluările definitive şi 
reducţioniste ale socialului. 

În fine, al patrulea motiv pentru care prefer antropologia are drept obiect 
relativismul cultural, ca parte a moştenirii istorice a acestei discipline. Într-un timp 
precum cel prezent, în care începe să se predice din nou litania marilor adevăruri şi 
în care „normalizarea” indivizilor prin coerciţie disimulată (fie ea a puterii politice, 
a pieţei, a religiei ori a culturii de masă) capătă un nou elan, ar fi de dorit să facem 
un pas înapoi. Să reconsiderăm ceea ce a părut cândva, în Vest cel puţin, un bun 
câştigat: toleranţa pentru cel diferit, în limitele unei culturi cetăţeneşti împărtăşite. 
Cu atât mai mult avem nevoie de relativism cultural în societatea (postsocialistă) în 
care trăim, cu cât realizăm că el nu a fost niciodată prezent aici ca şi atitudine 
preferabilă în viaţa publică, astfel încât cei care (din păcate tot mai mulţi) îl recuză 
azi, deopotrivă cu un presupus „asalt al corectitudinii politice” (!?), nu fac decât să 
dea glas unei inapetenţe funciare pentru pluralismul democratic. Dacă vrem să ne 
facem suportabilă viaţa într-o societate în care cu certitudine va creşte diversitatea 
culturală (din motive ce merg de la imigraţie la multiplicarea stilurilor de viaţă), ar 
fi de dorit să cultivăm relativismul cultural şi, de ce nu, dacă sporeşte civilitatea, 
corectitudinea politică. Iar antropologia socială poate avea în continuare ceva de 
spus în această privinţă. 

Să rezum aceste argumente: prefer antropologia pentru că nu este doar 
despre oameni, ci pentru că se şi face între oameni, acolo unde ei îşi duc viaţa de zi 
cu zi. O prefer pentru că te obligă, ca cercetător, să-ţi pui în paranteză prejudecăţile 
de cunoaştere cu care vii de-acasă şi te solicită să laşi loc la ceea ce este genuin 
nou. O prefer pentru că nu te lasă să scrii despre alţii texte idiosincratice, probe ale 
obsesiilor personale ori ale esenţializărilor confortabile, ci te obligă să construieşte 
texte în care voci diverse şi uneori disonante îşi găsesc spaţiul lor de manifestare. O 
prefer pentru că demistifică şi relativizează. În fine, o prefer pentru că văd în ea (în 
prelungirea unei misiuni mai vechi) un vehicul al emancipării. 

Îmi doresc, pentru destinul antropologiei în România, nu atât apariţia 
câtorva cărţi „excepţionale”, cât o practică normală şi curentă, care să dea seama de 
schimbările prin care societatea noastră trece, şi de asemenea îmi doresc ca atunci 
când un fapt social se cere explicat, opinia unui antropolog – alături de cea a unui 
sociolog, a unui psiholog sau a unui filosof – să aibă greutatea specialistului şi să 
primeze în faţa banalităţilor ori a elucubraţiilor metafizico-speculative cărora 
trebuie să le facem faţă astăzi. 



 

MAGYARI Nándor László 

Perspective contemporane asupra antropologiei socio-culturale 

Cu ce se ocupă de fapt antropologii socio-culturali de astăzi? 

O revistă de educaţie universitară încearcă un răspuns la această întrebare prin 
publicarea unor scurte interviuri cu antropologi de frunte, (What 15 Top 
Anthropologists Working On Now, 1997). Preocupările relatate de cei itervievaţi – 
şi fac referire numai la antropologii culturali americani, cuprinşi în sondaj – sunt 
extraordinar de diverse tematic şi din punct de vedere al locaţiilor unde se 
efectuează cercetările de teren ale celor implicaţi. Plaja tematică se extinde de la 
cercetarea relaţiei dintre o cultură sau o lume „exotică, dar profund schimbată” a 
sherpaşilor din Nepal, şi legăturile lor cu alpiniştii sportivi occidentali, „sportul” 
fiind în acest context cadrul în care se realizezaă parteneriatul intercultural dintre 
vest şi restul lumii, la investigarea în curs a carierelor unor foşti colegi de facultate 
din SUA a aceleiaşi autoare Sherry B. Ortner, ca şi antropologie efectuată „acasă”. 
De la interesul (între timp răposatului), Clifford Geertz, pentru studiul comparativ 
al fragmentării politice pe baza diferenţelor etnice, religioase, lingvistice, rasiale, 
etc. pentru a dezvolta o modalitate mai uşoară a minimalizării efectelor nedorite ale 
unor astfel de fragmentări. Cercetarea se referă la naţionalism, pluralism cultural şi 
identităţi colective precum şi la politicile care se dezvoltă sau pot fi dezvoltate 
pentru contracararea unor astfel de fragmentări, pe toate continentele existente. 
Alţii sunt preocupaţi de combaterea analfabetismului vizual prin prelucrarea sau 
reinterpretarea filmelor şi videografiei etnografice realizate în ultimii o sută de ani, 
aşa cum preconiza Emilie de Brigard. Cercetări de antropologie „at home” se 
referă la dezvoltarea „hate speech”-ului în SUA prin rasializarea discursului public 
în pofida condamnării publice a unor astfel de discursuri. Autoarea Jane H. Hill 
reflectă asupra expresiile de „Mock Spanish” din limba engleză americană la cele 
mai diverse nivele începând cu discursurile formalizate şi continuînd cu limbajul 
folosit în e-mailuri sau în chaturile pe internet, sau pe cărţile poştale sau gravate pe 
cănile de cafea, atît de populare. Un alt reprezentant al antropologiei lingvistice 
cercetează folosirea cunoştinţelor antropologice despre diversitatea biologică în 
discursul popular din Statele Unite şi în cadrul ultimelor recensăminte, preocuparea 
actuală a lui Yolanda T. Moses. Antropologii cu preocupări în domeniul 
antropologiei educaţionale cercetează diferenţele etnice şi rasiale care apar şi se 
dezvoltă în contextul instituţiilor de învăţămînt. Investigaţiile lui John U. Ogbu 
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încearcă un răspuns la întrebarea – actuală şi în contextul nostru – „De ce unele 
grupuri etnice se comportă mai bine în sistemul educaţional decît altele”? O altă 
temă se referă la evoluţia temporară a situaţiei femeilor în lumina ideii conform 
căreia „comunicarea dintre oameni de diferite vîrste poate fi privită ca o formă a 
comunicării interculturale”. Analiza interviurilor de tip life-history poate evidenţia 
natura schimbărilor de statut a femeilor de-a lungul vieţii lor, aşa cum ne spune 
Mary C. Bateson. Greutăţile de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi 
psihice este tema investigaţiilor lui Sue Estroff, iar probleme similare sunt şi în 
atenţia lui Philippe Bourgois referitor de această dată la dependenţii de droguri 
fără adăpost din San Francisco, şi şansele mari ale acestora de a fi purtători ai 
virusului HIV. 
 Mai aproape de noi, prima decadă de după dispariţia „socialismului odată 
existent” este dominat de aşa-zisa „tranzitologie”, în cadrul căreia pe agenda 
antropologilor apar teme ca naţionalismul abordată de Kathrine Verdery şi alţii, sau 
economia politică postsocialistă, preocupare a şcolii conduse de Chris Hann la 
Halle, dar şi a lui David Kideckel şi Martha Lampland. În această perioadă apare ca 
o temă predilectă şi redefinirea, redescoperirea etnicităţii, în special studiul culturii 
şi societăţilor rome, aduse în centrul atenţiei de Michael Stewart. 
 Noul mileniu aduce o suprasaturaţie în domeniul tranzitologiei şi o 
reînviere a unor teme „clasice”, printre care rolul social şi cultural al religiei, spre 
care se pare că s-a reorientat o parte a cercetătorilor din regiune. Apare şi se pare că 
se dezvoltă şi interesul pentru studiile de gen, politicile reproductive pe care se 
focusează printre altele Gail Kligman. Condiţia femeilor în societăţile S-E 
Europene este o altă preocupare prezentă în literatura de specialitate, printre altele 
la Susan Gal. 

Habitatul ştiinţific al antropologiei scocio-culturale 

Pedagog fiind, aproape zilnic, mă confrunt cu situaţia paradoxală care derivă din 
şovăiala atât teoretică, cât şi metodologică, o anume confuzie de habitat intelectual 
(în sensul lui Bourdieu), care este specifică disciplinei antropologiei socio-
culturală. Cum să introduci nişte oameni în tainele unei discipline a cărei putere de 
persuasiune constă, după unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai săi, Clifford 
Geertz, în ezitările sale. Cum să te adresezi unor neiniţiaţi dacă, „una dintre 
avantajele ştiinţei antropologiei este faptul că nimeni – inclusivi cei care o practică 
– nu ştie cu exactitate ce este aceasta”, sau dacă vrând-nevrând iese la iveală faptul 
că „suntem foarte buni în ezitările noastre”. Puterea noastră constă în şovăiala 
specifică”, aşa cum scrie amintitul autor? (Geertz, 1985). Ce să le spui prima oară 
despre identitatea disciplinei în situaţia în care însăşi conştiinţele sale o consideră 
ezitantă şi/sau „dubioasă”, sau cum spune din nou Geertz: „o profesie inconstantă”? 
 Statutul problematic al antropologiei apare şi în cartea recentă a lui Vintilă 
Mihăilescu, primul dintre promotorii disciplinei la noi, care scrie nu una ci 
consecutiv, şi/sau paralel cinci introduceri la această disciplină. Mihăilescu ne 
spune despre „foloasele” antropologiei că sunt multiple şi întotdeauna 
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interpretabile din diferite puncte de vedere: „Şi cum aceste „foloase” pot fi citite în 
felurite chipuri, nu vă miraţi că nu am scris una, ci mai multe „introduceri în 
antropologie”…” (Mihăilescu, 2007, 11). Introducerile luate în vizor (există 
bineînţeles o multitudine de alte posibile puncte de vedere, interpretări a ceea ce 
înseamnă sau poate să însemne antropologia) se referă la diferite interpretări 
posibile ale moştenirii disciplinei. Pe de-o parte ne sunt prezentată abordări ca cele 
(parţial)istorice sau generice („O introducere generică”), epistemologice („De la 
haos la ordine. Construcţii şi deconstrucţii antropologice”), tematice („Eroii 
eponimi ai antropologiei: Primitivul, Autohtonul şi Omul”), metodologice 
(„Privirea antropologică şi construcţiile omului”), dar şi una simbolică („La început 
a fost… simbolul”). 
 Aruncînd o privire oricît de trecătoare asupra diversităţii antropologiei 
socio-culturale, te cuprinde un anumit disconfort epistemologic şi pedagogic. Cum 
să „introduci” o disciplină atât de multiplă? Disconfortul pricinuit de multitudinea 
ideilor şi teoriilor antropologice, de diversitatea metodologică aplicată în astfel de 
cercetări, etc. te duce cu gândul la separarea diferitelor etape de dezvoltare ale 
disciplinei, la separări tematice, metodologice etc. şi introducerea acestora în 
cadrul unor cursuri de sine stătătoare. Din moment ce nu te lasă curricula 
(inventată, „legiferată” şi reactualizată întotdeauna de „alţii”, de mai marii 
facultăţilor, acest lucru ilustrează şi povestea relatată în Anexa II al prezentului 
volum), nu rămîne decât să încerci o simplificare – poate nepermisă ştiinţific, dar 
necesară pedagogic. Reducţiile fortuite nu ne feresc de dilemele şi alternativele 
interne şi contextuale ale disciplinei. Trebuie să alegem între o abordare diacronică, 
prezentând antropologia în termeni evoluţionişti, ca o istorie a ideilor definite a fi 
de antropologie şi una post-modernă. Dacă alegem acest al doilea mod de a privi 
lucrurile, adică din perspectiva evoluţiilor recente – eu personal tind să acord 
prioritate unui astfel de demers – trecutul disciplinei, a ideilor sale ni se prezintă ca 
şi subiect al unor critici profunde şi reinterpretări fundamentale. Dilema apare dacă 
ne punem întrebarea în cadrul acestui demers, oare mai merită să prezentăm nişte 
idei – odată importante –, „depăşite”, sau fundamental criticabile, ca la urmă să le 
„desfiinţăm” într-un purgatoriu postmodernist? Nu mă îndoiesc că interesul – şi nu 
numai cel ştiinţific – de a recupera rezultatele, realizările antropologiilor clasice, 
trebuie să prevaleze şi într-un demers deconstructivist, post-modernist. Abordarea 
autocritică, post-modernistă – bineînţeles, fiind indezirabilă pentru o parte a 
actualilor antropologilor – are avantajul, printre altele, de a descoperii şi accentua o 
ruptură internă în cadrul disciplinei şi la nivelul atitudinal, pragmatic ai celor care 
se (auto)definesc ca fiind antropologi. Într-un demers critic, atenţia noastră va fi 
focalizată spre ruptura dintre vechii practicanţi care se considerau savanţi 
behaviorişti, adică cercetători empirici, practicanţi ai field research-ului pionier, 
observatori direcţi ai comportamentelor umane, ai atitudinilor nativilor, ai 
practicilor culturale in vivo şi interpreţii, sau hermeneuţii de astăzi (G. E. Marcus – 
M. J. Fischer, 1995). Cei din urmă se simt mai aproape de statutul criticilor literari, 
ai esteticienilor, sau interpreţilor profesionişti, hermeneuţi (Cl. Geertz, 1983) şi mai 
puţin cu cel al practicanţilor unei aşa-numite „ştiinţă naturală a omului”, 
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omniprezentă în definiţiile clasice ale antropologiei. O privire hermeneutică asupra 
trecutului disciplinei însăşi ne-ar ajuta să dizolvăm întru-câtva dilema mentală 
persistentă în istoria antropologiei exprimată cel mai elocvent de Bohannan şi 
Glazer. Privirea retrospectivă, critică asupra istoriei antropologiei – ca şi conţinut 
cognitiv al demersurilor trecute ale antropologilor – ar clarifica faptul că; „Istoria 
antropologiei în fapt, este istoria lumii, cu precădere a valorilor lumii occidentale. 
La care cineva poate adăuga: în sfera de viaţă a clasei mijlocii” (P. Bohannan – M. 
Glazer, 2006, 29). O prezentare necritică a istoriei antropologiei ar rata 
descoperirea esenţială a faptului că monografiile şi studiile clasice ale disciplinei, 
doar aparent s-au scris despre „nativi”, „aborigeni”, „primitivi”, „sălbatici”, 
„necivilizaţi”, „popoare fără istorie”, „culturi şi popoare naturale”, „tribale” etc. O 
privire retrospectivă „antropologică”, o critică severă şi o analiză contextuală ne 
arată că din contră cele mai multe texte au fost scrise după criteriile şi metodele 
dezvoltate de cultura occidentală şi în consecinţă ele se referă, de fapt la lumea 
occidentală, urbană, masculinizată şi albă. Cele mai multe descrieri de antropologie 
culturală clasică, folosesc „nativul” pentru reflexie asupra culturii proprii, nativul 
(altul) şi antropologul (noi, occidentalul, „omul de ştiinţă” etc.) se întâlnesc în 
contextul în care „civilizatul” are nevoie de termeni de comparaţie, de contrast 
evident pentru a redescoperi sau consolida (enpowering) propria cultură. Urmând 
conceptele, teoriile şi metodele dezvoltate de ştiinţele sociale occidentale încă de la 
mijlocul secolului XIX, o vreme îndelungată, antropologia ratează obiectivele 
asumate ulterior. Printre altele o abordare emică în loc de una etică, o înţelegere 
profundă a culturii aşa cum aceasta există şi funcţionează pentru „nativi”, o 
perspectivă metodologică direcţionată de jos în sus (bottom up research), în locul 
uneia de sus în jos (top down research). Demersurile antropologiei critice 
contemporane, în încercările de a clarifica aspecte etice, de deontologie 
profesională, atât de necesare redefinirii statutului antropologiei în lumea 
contemporană, au devenit endemice pentru disciplină. Foarte probabil antropologia 
socioculturală este cea mai sensibilă disciplină din acest punct de vedere, ceea ce 
între noi fie vorba, rămâne nevalorificat atât din punct de vedere epistemologic, cât 
şi din cel pedagogic, prin refuzul multiplu de a instituţionaliza antropologia socio-
culturală în sistemul educaţional de la noi (parţial documentat de Anexa II, al 
volumului de faţă). 

Din aceste considerente ar fi mai indicat să ne referim nu la o antropologie 
(presupus omogen-unitară) ci la „mai multe antropologii”, accentuând ceea ce este 
de acum evident: că această disciplină merită valorizată mai ales ca un punct de 
vedere – sau mai bine zis o privire aparte asupra problemelor lumii, a omului, a 
culturilor, etc. E important de observat că nu avem de-a face cu o ştiinţă „pozitivă” 
bine definită, canonizată, bazată pe consensul celor care o profesează, sau despre o 
ştiinţă paradigmatică, ci de o viziune specifică. Perspective şi interpretări din 
puncte de observaţie foarte diverse când de pe munte, când din vale, când din 
societăţi complexe înspre unele mai puţin complexe, când invers, „priviri 
masculine, dar şi feminine, critice dar şi tolerante, metodice dar şi spontane”, etc. 
În orice caz privirea antropologică este recentrată pe poziţiile „nativilor” (oricine ar 
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fi ei), putînd fii vorba – bineînţeles – şi despre „noi” ca subiecţii cercetătorilor 
(Magyari-Vincze, Quigley, Troc, eds, 2000). 

Ambiguitatea epistemologică – într-o altă accepţiune, lipsa unui limbaj 
comun a antropologilor –, este cu atât mai actuală cu cât vorbim de o disciplină 
autoreflexivă, de permanenta deconstrucţie şi reinterpretare a propriilor tradiţii, sau 
de reinserarea elementelor şi categoriilor mai vechilor teorii în cele recente, ca 
parte integrantă a identităţii antropologiei socio-culturale. Nu voi afirma că această 
ambivalenţă este specifică numai disciplinei noastre, epitetul de „dubios” este 
atribuită de Immanuel Wallerstein, pe lângă antropologie, şi sociologiei şi ştiinţelor 
istorice (Wallerstein, 2003). El ne arată că graniţele disciplinare ale acestora sunt 
instabile, ambigue fiind reinterpretate periodic şi în funcţie de contextele socio-
istorice date, dar şi de schimbările teoretice, paradigmatice ale etapelor istorice. 
Categoriile euristice folosite de Wallerstein, merită regândite şi în contextul nostru 
specific. Autorul îşi structureză argumentele pe trei paliere, funcţionale simultan, 
ale disciplinelor considerate dubioase, printre care cu precădere antropologia. În 
prima ipostază disciplinele pot fi definite ca şi categorii intelectuale care se 
bazează pe presupoziţia existenţei unor graniţe – oricăt de ambigue ar fi acestea –, 
şi existenţa unor norme privind metodele legitime ale cercetării. În acest sens 
disciplina este un construct social care izvoreşte din dinamica istorică prin care 
disciplina s-a fundamentat, oricât de schimbătoare ar fi contextele istorice parcurse. 
În a doua accepţiune disciplinele sunt structuri instituţionale, care începând cu 
secolul XIX îmbracă o formă din ce în ce mai elaborată, mai bine structurată (cel 
puţin în societăţile occidentale), aşa cum putem observa printre altele din analiza 
lui George W. Stocking Jr. (Stocking, 1992). Încercările de acest tip în regiunea 
noastră au avut piedici de cele mai diferite tipuri, începând cu unele „istorice”, cu 
cele disciplinare în care alte abordări – în speţă etnologia naţională, (înţeleasă ca 
„nation-building sciences”) – au avut prioritate, sau sociologia naţională-
naţionalistă de la noi, care a fost marginalizată în epoca trecută şi redescoperită în 
prezent. Alte piedici mai puţin ideologizante se leagă de slaba dezvoltare 
instituţională a ştiinţelor sociale în general, de subfinanţarea cercetărilor sociale, 
etc. O scurtă istorie „personificată” a unor încercări – pare-se – fără izbândă, a unor 
tentative de instituţionalizare academică, au constituit subiectul unor discuţii în 
cadrul mini-conferinţei care stă la baza prezentului volum, alte iniţiative similare 
sunt relatate în Anexa II al cărţii. 

În fine disciplinele sunt culturi specifice ale unor grupuri care activează în 
cadrul acestora. Culturi în sensul, că majoritatea celor care pretind a fi membri 
breslei antropologilor, au experienţe comune, citesc aceiaşi clasici, participă la 
aceleaşi dezbateri bine-cunoscute, disciplina favorizează un anumit stil de lucru, de 
cercetare, de publicare, etc. faţă de altele preferate de alte discipline. Acest ultim 
aspect ar trebui să fie în atenţia tuturor agenţilor din procesul educaţiei de ştiinţe 
sociale şi regândit din punct de vedere didactic, atunci când vorbim de regândirea 
curriculelor educaţionale. Dacă disciplina este şi o cultură specifică trebuie să o 
abordăm, tocmai în lumina concepţiilor, definiţiilor şi abordărilor din antropologia 
socio-culturală, ca fiind un concept dinamic cu extraordinar de multe conotaţii. O 
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abordare simplistă fără a ţine seama de complexitatea culturii descrise de însăşi 
disciplina noastră, mai degrabă dăunează decât foloseşte procesului de educaţie. 
Ideile mistificatoare ale etnologiilor naţionale sau imaginaţia filozofică excentrică, 
nu ajută deloc disciplina noastră în intenţia de a redefini şi reconfigura diferenţele 
culturale, de a redescoperi şi recunoaşte pe „alţii” ca egalii noştri, etc. 
 Dacă o abordare comprehensivă, aş zice preliminară, dar nicidecum 
simplistă ar confirma că în antropolgia socio-culturală conceptul central ar fi suma 
„acelor capacităţi umane, concepţii şi forme de comportament pe care indivizii le 
dobândesc ca membri unor societăţi” (Thomas H. Eriksen, 1995, 9) vom avea 
dimensiunea reală a câmpului disciplinar şi a greutăţii delimitărilor disciplinei 
despre care vorbim. Unde să pui şi faptul că scepticismul şi prejudecăţile 
încetăţenite în jurul dar şi în cadrul disciplinei, cultura şi practicile societăţii 
„antropos” în sine contribuie şi ele la modelarea corpusului şi într-un fel la întreaga 
întreprindere antropologică. În consecinţă, o prezentare pozitivă, monologică sau 
narativă, dar mai ales o predare lipsită de orice ideologie sau fără orice prejudecăţi 
– neutralitate axiologică, M. Weber – s-ar putea dovedi o iniţiativă lipsită de 
finalitate, sau cel puţin problematică. Accentul deci, ar trebui pus pe o dezvoltare 
dialogică şi/sau experienţială, ţinând cont de reprezentarea pertinentă a culturii 
specifice disciplinei. 

Conţinutul cognitiv al antropologiei, în perspectivă didactică 

Nu în ultimă instanţă, dacă dorim să iniţiem tineri, „outsideri”, în antropologia 
socio-culturală trebuie să începem de undeva şi trebuie să avem un set de 
cunoştiinţe teoretice, tematice şi metodologice pe care ne bazăm, ne structurăm 
curricula. O crestomaţie – un reader imaginar dacă nu unul real – ne poate fi 
extrem de utilă. Una desigur care nu se ocupă numai de literatura actuală de tip 
„despre...” (care poate fi de folos, printre altele) ci ajunge şi la textele autorilor 
clasici. Iniţierea disciplinară în acest caz necesită o motivaţie specifică şi capacitate 
de interpretare din partea „consumatorului”/student. Conţinutul cognitiv pe care se 
bazează predarea-preluarea antropologiei socio-culturale, contextele istorice şi de 
putere în care a apărut şi s-a dezvoltat disciplina va fi definitoriu şi pentru 
evaluarea statutului disciplinei, ne aminteşte Eric R. Wolf, într-un studiu original 
despre această temă (Eric R. Wolf, 1999). 
 Din considerentele anunţate mai sus readerul voluminos al lui Bohannan–
Glazer intitulată High Points in Anthropology este de mare folos nu în ultimul rând 
pentru faptul că lasă la latitudinea cititorilor critica aferentă pentru orice teorie, 
rezultat sau concepţie, etc. din antropologia clasică. În pasajele următoare mă voi 
referi la acest manual în ideea de a prezenta o concepţie destul de deschisă în 
demersul de a introduce istoria antropologiei dintr-o perspectivă pornită din prezent 
şi preocupată de viitorul disciplinei. 
 Autorii ne dau cheia înţelegerii textelor alese şi grupate în capitole 
specifice, enunţând că: „istoria antropologiei este procesul prin care valorile cele 
mai însemnate ale umanioarelor cum a devenit ceea ce este în prezent şi care sunt 
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paşii făcuţi pe calea care a condus aici” (P. Bohannan – M. Glazer, 2006, 29). 
Autorii ne promit să clarifice prin textele decupate „idealurile fundamentale” ale 
antropologiei: evoluţie, cultură, structură, timp şi simboluri, idei într-adevăr de 
neocolit ale antropologiei socio-culturale. În volum vom regăsi teme şi texte, 
locusuri clasice din scriiturile clasice, care reapar în texte contemporane, citate 
pentru a expima acordul cu clasicii sau criticate de autorii actuali, nu de puţine ori 
ele sunt reactualizate, revalorificate în nenumărate ocazii. 
 Evoluţionismul, teoria evoluţiei, considerat uzual, ca fiind de secol XIX 
oarecum depăşit, a fost regândit şi reformulat în numeroase forme nu numai de 
clasici ca Spencer, Morgan sau Tylor, dar şi de reprezentanţi de seamă ai 
generaţiilor de antropologi care îi urmează. Aceştia din urmă considerându-se 
neoevoluţionişti vorbesc nu atât despre evoluţia culturală ci de cea economică, 
instituţională şi nu în ultimă instanţă de cadrul speculaţiilor privind geneza umană. 
Dintre autorii consideraţi a fi neoevoluţionişti şi ecologişti culturali apar cu texte 
Steward, White, Sahlins şi Harris. 

Evoluţionismul, deci reapare, sau se reactualizeză la început de secol XXI, 
chiar şi la nivelul disputelor publice repuse pe tapet şi pe la noi, de controversele 
dintre neo-creaţionişti şi neo-evoluţionişti. În general, vorbind abia dacă se poate 
detaşa ideea evoluţionismului de cea a progresului general sau a dezvoltării socio-
culturale. „Progresul” însăşi este un concept de secol XIX care persistă vrând 
nevrând şi în secolul trecut, şi în cel actual. Conceptul de dezvoltare sau 
subdezvoltare într-o evoluţie ai cărei termeni rămân, în genere, nedefiniţi în 
discursul public cotidian, ne obsedează. Ori de câte ori vine vorba de caracterizarea 
societăţii noastre, „tranziţia” este privită eminamente în termeni evolutivi (oarecum 
vagi), ca trecere de la socialism-comunism (odată real) prin post socialism-
comunism, înspre ceva... diferit, în orice caz mai evoluat şi/sau dezvoltat decât 
etapele trecute. O astfel de idee este o reinventare a ideii originale a evoluţiei 
clasice. A înţelege „progresul” sau „dezvoltarea” socio-culturală este un demers de 
antropologie actuală. Mulţi antropologi contemporani revin la cercetarea şi 
reinterpretarea originilor culturii însăşi, mai ales în lumina dezvoltărilor din 
arheologia şi lingvistica sau genetica umană contemporane. Demersurile lor sunt la 
fel de legitime ca şi criticile postmoderniste aduse însăşi ideii evoluţiei (vezi  
A. Barnard, 2000). 

Replica evoluţionismului în literatura clasică, difuzionismul, care în 
viziunea editorilor crescuţi pe particularismul istoric boasian este de accentuat, 
apare printre texte, iar – bunăoară, în interesul crescut pentru diferitele 
regionalisme – are actualitate. În forma sa pură şi extremă cariera difuzionismului 
se pare că este demult apusă. Cu toate acestea ideile originare din teoria clasică 
sunt folosite mai ales în cadrul studiilor referitoare la regionalisme. Astfel de studii 
se concentrează pe problematica diferenţelor şi similitudinilor unor culturi, altfel, 
foarte apropiate între ele. 

Trecând spre funcţionalism prin textele clasice ale lui Malinowski, 
Radcliffe-Brown şi Levi-Strauss printre alţii, ajungem iar la un curent şi la o teorie 
cu actualitate controversată dar mereu prezentă în demersurile antropologilor. Este 
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important de menţionat că acest curent a apărut nu ca o teorie ci mai degrabă ca o 
„atitudine” faţă de Malinowski, prin care „cultura este concepută ca ceva cu funcţii 
specifice, să privim instituţiile ca entităţi dirijate de instincte de viaţă şi nu ca o 
sumă de cutume, care au rămas ca moştenire dintr-o istorie presupusă, să căutăm 
relaţiile şi efectele reciproce dintre instituţii” (Wolf, 1999). 

Ca şi în cazul difuzionismului, sunt puţini antropologi contemporani care 
se autodefinesc ca funcţionalişti. Dar aşa cum Edmund Leach sugerează, orice 
antropolog este funcţionalist într-un anume fel, atunci când se află pe teren, căci 
este nevoit să descopere cum se leagă instituţiile sociale şi cum conlucrează 
indivizii unei societăţi. Reîntorcându-se de pe teren la catedrele lor, antropologii 
tind să reinterpreteze ideile lor într-un cadru care depăşeşte limitele 
funcţionalismului. În cazul lui Leach de exemplu acest cadru înseamnă o mixtură 
între structuralism şi procesualism, iar în cazul altora avem de-a face cu alte tipuri 
de teorii mixte, dar bazele funcţionalismul persistă în aproape toate (Barnard, 2000). 

Capitolul Structură şi reciprocitate ne trimite la clasicii acestor concepte şi 
teorii, Durkheim, Mauss, Malinowski şi Radcliffe-Brown prin textele lor cele mai 
influente, care nu se confundă cu structuralismul apărut mai tîrziu. Acesta din urmă 
este legat bineînţeles de numele lui Levi-Strauss pe care post-structuraliştii „îl 
păstrează prin negare” şi de simbolismul lui Evans-Pritchard, Turner şi Geertz.  

Structuralismul, devenit un curent foarte influent şi în afara antropologiei 
culturale, în mare parte datorită autorităţii lui Levi-Strauss, îşi păstrează 
actualitatea bunăoară prin curentul marxist din antropologie. Tot aşa, 
comparativismul regional, ca paradigmă teoretică a preluat multe elemente de la 
Levi-Strauss. Într-o anumită măsură perespectivele postmoderniste şi cele 
interpretative sunt clădite pe structuralism şi funcţionalism, mai precis pe un refuz 
al vechilor reprezentanţi, dar de păstrare a elementelor teoriilor lor mai vechi. 
Actualitatea structuralismului se leagă – cel puţin în antropologia contemporană, – 
de „opoziţia structurală” împotriva structuralismului (Barnard, 2000). 

Cea mai problematică însă rămâne definirea, prezentarea şi analiza 
contextuală legată de cariera conceptului de cultură în antropologia socio-culturală. 
Şi aici se face trimitere la texte care nu sunt neapărat de antropologie ci aparţin 
disciplinelor „înfrăţite”, cum ar fi literatura, lingvistica, psihologia şi nu în ultimul 
rând etnografia, prin clasicii acestora: Boas, Kroeber, Lowie, Sapir, Whorf, 
Benedict, Linton şi Kardiner. Cu toate că noţiunile de cultură, forme culturale, 
diferenţe culturale, etc. sunt de neocolit în antropologie, prezentul, dar şi trecutul 
acestora este problematic şi contradictoriu. Dacă fără clasica definire a culturii dată 
de Tylor (caracterizat ulterior, cu un oarecare cinism justificat, definiţie de tip 
„salată asortată”) care stă la originea antropologiei culturale moderne, probabil că 
disciplina noastră ar fi „altceva”, controversele în jurul definirii culturii nu au 
încetat niciodată. Fără să intrăm în dispute aici şi acum, referitor la aceste discuţii 
şi controverse ne raliem ideii lui Geertz. Acesta ne sugerează să folosim acest 
termen numai la plural, adică să vorbim nu de cultură ci mai degrabă de „culturi” şi 
astfel să recunoaştem printre altele şi faptul că în urma demersurilor antropologilor 
privind conceptul de cultură, întrebările nu s-au împuţinat, ci mai degrabă s-au 
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înmulţit în ultimul secol şi jumătate. Bohannan şi Glazer se mulţumesc a nota în 
introducere că indiferent de controverse, de deconstrucţii, reinterpretări 
(redescoperiri), etc. „nici o şcoală antropologică nu refuză folosirea lui, 
deocamdată”. 

Dezvoltat la fel, pe tărâmul particularismului istoric, relativismul cultural 
apare printre temele readerului la Boas şi Benedict, cu toate că nu este o prezenţă 
centrală. Relativismul cultural este o caracteristică definitorie pentru întreaga 
tradiţie a antropologiei, mai ales în America de Nord, pornit de şcoala lui Boas. 
Într-un anume fel toate antropologiile sunt relativiste – sau cel puţin ar trebui să fie 
– măcar în sensul restrâns în care studiul diferitelor variante ale culturii umane, ne 
conduce invariabil la interpretarea, la evaluarea culturilor în termenii lor proprii. 
Acest lucru nu înseamnă nicidecum că fiecare antropolog este neapărat relativist, 
într-un sens strict, dar este, sau devine din punct de vedere metodologic, sau mai 
precis „atitudinal”. Dimpotrivă au existat şi există puncte de vedere pro şi contra 
relativismului cultural în cadrul disciplinei. Evoluţii recente ca reflexivismul şi 
analiza de text, postmodernismul cu accentuarea interdisciplinarităţii, împiedică 
oarecum regândirea relativismului cultural boasian (Barnard, 2000). Aici nu putem 
trece cu vederea criticile şi rezistenţa autoritară a altor discipline faţă de 
relativismul cultural cum ar fii bunăoară filosofia (moralistă, teologică etc.) 
contemporană. Criticile venite dinspre etica filosofică se bazează pe absolutismul 
etic şi pe înţelegerea greşită a relativismului cultural specific antropologiei socio-
culturale. Astfel moralitatea presupus universală permite – în cel mai bun caz – 
„variate coduri culturale şi nimic mai mult”, relativismul cultural fiind greşit înţeles 
ca relativism etic (Th. H. Johnson, 2007). Antropologia a dezvoltat şi a interpretat 
(dacă s-a axat vreodată exclusiv pe această problematică) relativismul cultural ca o 
metodă specifică, contrapusă etnocentrismului, ca o atitudine a cercetătorului pe teren.  

Relativismul cultural, în literatura antropologică contemporană trimite spre 
o regândire în prezent a problematicii dar şi spre o critică a „anti-relativismului” 
filosofic-eticizant, aşa cum argumentează Clifford Geertz într-un eseu important 
(Geertz, 1984). El porneşte de la faptul că atacurile împotriva relativismului 
cultural sunt clădite pe cel puţin două interpretări şi concepţii greşite. Pe de-o parte 
este în mod cert iluzoriu şi greşit presupoziţia conform căreia „subiectivismul, 
nihilismul, incoerenţa, Machiavellismul, idioţenia etică, insensibilitatea estetică, şi 
aşa mai departe” sunt consecinţe ale relativismului, izvorăsc din acesta. Nicidecum, 
toate acestea nu pot fi puse pe seama antropologilor, atunci cînd constatăm că este 
bine „dacă unul dintre o sută de critici au înţeles ce înseamnă” conceptul 
antropologic al relativismului. Pe de altă parte nu teoria sau metodologia bazate pe 
relativismul din antropologie constituie „argumentul masiv împotriva 
absolutismului în gândire, morală şi estetică, ci datele antropologice: obiceiuri, 
cranii, medii de viaţă şi lexicoane”, argumentează Geertz.  

De altfel deconstrucţia „absolutismelor” este o preocupare mai veche a 
antropologiei, tot aşa cum flexibilitatea demersului este o cerinţă permanentă a 
disciplinei. Aceasta „a luat poziţie împotriva etnocentrismului individual, împotriva 
aplicării fără şovăială şi fără suflet a unor principii şi metode derivate dintr-o 
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cultură în cadrul unei alte culturi, diferită de prima” (Wolf, 1964, 25). Acest lucru 
se înţelege – cînd şi cînd – prin relativismul cultural, preferat de cei mai mulţi 
antropologi. 

Volumul la care făceam referire mai sus este conceput consensual, măcar 
în sensul în care există un consens aproape unanim asupra teoriilor, şcolilor şi 
reprezentanţilor antropologiei socio-culturale ai căror texte apar în reader, cel puţin 
în lumea anglo-saxonă. Cartea este axată în jurul unor idei primordiale care au fost 
definitorii, şi care sunt influente şi în prezent. O perspectivă istorică, ca şi conţinut 
informaţional şi de ce nu formaţional, atitudinal poate duce spre dezvoltări actuale, 
şi spre perspective de viitor. Aşa cum Alan Barnard notează „teoriile antropologice 
vechi, nu dispar odată cu reprezentanţii acestora. Mai degrabă ele rămîn, în general, 
sau se integrează în noile direcţii teoretice, sau revin în generaţiile următoare, în 
forme diferite” (Barnard, 2000, 182). Această abordare dintr-un punct de vedere 
anglo-saxon şi alegerea autorilor, teoriilor şi mai concret a textelor duce de multe 
ori la simplificări fireşti, orice selecţie am face autori şi texte importante ar rămîne 
în afara crestomaţiilor. Autorii justifică absenţa unor autori, chiar conideraţi 
altădată „părinţii fondatori” ai antropologiei socioculturale, printre care în primul 
rând Karl Marx. Despre el ne spun editorii că „posteritatea s-a comportat atât de 
cumplit cu opera sa, importanţa acestuia fiind în aşa măsură supralicitat, că oricare 
fragment de text ales şi integrat într-un astfel de volum, ar putea încuraja 
înţelegerea greşită a întregului” (P. Bohannan–M. Glazer, 2006, 21). Explicaţie 
oarecum plauzibilă, dar care nu lămureşte asupra absenţa unor autori consideraţi 
marxişti de prim rang ca Max Gluckman sau Maurice Godelier ca să amintesc 
numai doi dintre cei mai de seamă. Mai departe, sigur că Freud, Margaret Mead, 
Edmund Leach ar avea locul lor într-o crestomaţie de antropologie, aşa cum am 
putea înşira foarte mulţi alţi autori consacraţi la ora actuală. 

Important de asemenea pentru înţelegerea evoluţiei antropologiei şi pentru 
contextul mai larg al acestuia din ştiinţele sociale şi filozofie sunt pe lângă Marx (şi 
Engels), Max Weber, Alfred Schütz, Simon de Beauvoir, Talcott Parsons, Michel 
Foucault, Pierre Bourdieau, ai căror teorii pot fi considerate repere în 
antropologie. Între timp s-au înscris printre potenţialii „clasici” reprezentanţii unei 
noi generaţii printre care merită amintiţi: Georges Balandier, Fredrik Barth, Erik, 
R. Wolf, James Clifford, George Marcus, Del Hymes, Arnold van Gennep sau 
Sherry B. Ortner, Renato Rosaldo, Akhil Gupta, Ulf Hannerz, Mary Douglas şi 
Arjun Appadurai, ai căror texte ar putea candida pentru un nou reader de 
antropologie. 

Nu se pomenesc nici dezvoltările recente cum ar fi procesualitate şi 
interactivitate care apar după era post-structuralistă şi continuă în prezent, 
întărindu-se în lupta lor contra viziunilor prea statice, conservatoare ale clasicilor 
disciplinei. Reflecţia asupra interacţiunilor sociale, asupra mecanismelor 
schimbărilor sociale şi culturale stă în centrul atenţiei fiecărui antropolog în 
prezent. Apropierile procesualiste, o viziune dinamică asupra schimbărilor, se 
contrapun ideilor mai mult formale şi statice ale funcţionaliştilor şi structuraliştilor 
mai vechi. Face posibilă totodată observarea, deschiderea şi analiza contextuală a 
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detaliilor, a nuanţelor vieţii, bunăoară a relaţiilor dintre structurile simbolice şi cele 
sociale şi politice de asemenea. Dar, după cum vom arăta, aceste noi tipuri de a 
face antropologie problematizează şi reinterpretează dintr-un punct de vedere critic 
relaţia dintre cercetător şi subiecţii de cercetare, mai ales relaţia antropolog – 
informator, cultură proprie şi cultură „nativă” etc.  

O altă perspectivă importantă care nu apare în manualul discutat, dar care 
începând cu lucrările lui Durkheim este determinant în istoria disciplinei şi care – 
după cum vom observa puţin mai încolo – exemplifică şi paradoxurile prin care 
evoluează antropologia socioculturală este holismul (mai ales metodologic şi mai 
puţin cel ideologic). Holismul în antropologie vizează o viziune comprehensivă, 
oarecum complexă şi unitară a condiţiei umane şi a culturilor. Această modalitate 
de abordare se referă la condiţia umană ca un întreg dat. Paradoxul discuţiilor 
referitoare la acest concept – adică holismul metodologic contrapus 
individualismului metodologic – apare cu claritate în disputele contemporane, mai 
precis în confruntarea (de la distanţă) de idei dintre Erik R. Wolf şi Richard G. Fox 
cu privire la statutul şi actualitatea holismului în antropologia contemporană. 
Vorbind despre şansele viitoare ale antropologiei şi despre întărirea statutului 
acestuia, Wolf o vede în recunoaşterea faptului că „societatea şi viaţa culturală se 
întrepătrund în mod reciproc, că relaţiile sociale sunt în acelaşi timp psihologice, 
economice, politice şi conceptuale; sarcina noastră este de a lega ceea ce alţii 
despart... acesta a făcut antropologia să fie o ştiinţă integrativă.” (Wolf, 1999). 
Viziunea promovată de holism este confruntată cu specializarea excesivă de la 
începuturi, dar acest lucru nu este de ajuns dacă vrem să vorbim de o antropologie 
în adevăratul sens al cuvântului: pluri-, multi- şi interdisciplinară. Viziunea unei 
antropologii integrative aşa cum o concepe Wolf (Wolf, 1999) trebuie să 
revoluţioneze întreaga disciplină. 

Dimpotrivă Fox relativizează dacă nu chiar atacă „perspectiva holistică” în 
favoarea „comparativismului situaţional”, a unei antropologii integrate nu pe baza 
holismului, a teoriei sau paradigmei sale acceptate, ci pe baza „practicii 
antropologice”. Canonul holistic este respins în ideea că „munca antropologilor 
oriunde în lume se compune din fragmente care nu pot fii reasamblate la fel de bine 
cum era înainte”, lumea în care lucrează antropologii poate fi caracterizată de 
incongruenţe, rupturi, neputând fi reconciliată într-o viziune holistică a lumii (Fox, 
2007, 15). 
 O scurtă trecere în revistă a principalelor teorii şi curente, o „istorisire” a 
istoriei antropologiei clasice, poate fi considerată o prezentare a antropologiei 
„behavioriste”, fără a face trecerea la antropologia interpretativă şi la noile curente 
postmoderniste. Întrebarea de fond este pusă de Bohannan şi Glazer în termenii 
următori: „Întrebarea, unde se poate opri un demers de istorie a teoriilor 
antropologice este la fel de importantă, dacă nu chiar mai problematică, ca şi cea 
referitoare la unde trebuie început”. Punctele de vedere în selecţia textelor e 
problematică dacă avem în vedere contextul actual în care, suntem doar la 
începutul ieşirii din capcanele premiselor în care am intrat datorită „specializării” 
excesive a ştiinţelor sociale, pe de o parte. Pe de altă parte însă schimbările sociale, 
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evoluţiile culturale, globalizarea şi multiculturalismul real existent, necesită o 
viziune integratoarte din ce în ce mai accentuat. 

Aplicabilitate socială şi praxis 

Nevoia de aplicabilitate şi aplicaţiile posibile precum şi cele efective constituie o 
preocupare mai veche a antropologiei. Dacă în prima fază antropologia aplicată era 
privită ca un fel de slugă a antropologiei academice, a cercetării de tip 
fundamental, în ultima perioadă importanţa acesteia a crescut simţitor. De la 
constatarea mai veche că ştiinţele sociale, antropologia, au un statut precar faţă de 
discursurile politicizate şi etnicizate ale mass mediei, ale sferei publice în general. 
Dezbaterile ştiinţifice sunt formulate în discursuri din ce în ce mai izolate de 
limbajul public, „teoreticienii pur şi simplu nu mai vorbesc într-un limbaj public 
mai larg” pe înţelesul actorilor prezenţi în sfera publică, ci mai degrabă se închid 
într-o „cultură a experţilor”, izolându-se din ce în ce mai mult de cotidian” 
(Seidman, 1994, 2). Antropologia socioculturală trebuie să-şi recapete rolul în sfera 
publică în dezbaterea problemelor actuale prin recentrarea teoriei în cadrul 
dezbaterilor publice, a conflictelor intelectuale, prin refacerea discursului 
antropologic-ştiinţific pe înţelesul tuturor.  
 În context nu trebuie să uităm, că în ultimă instanţă „a preda antropologia 
este cu siguranţă o formă a antropologiei aplicate” (Wolf, 1964, 25). „Privirea 
antropologului” – care trebuie cultivată într-un proces educaţional complex, 
incluzînd şi forme practice de „experimentare” şi experienţă de teren necesară – are 
o componentă autoreflexivă şi autocritică, care îşi manifestă aceste caracteristici şi 
în demersurile de istorie a disciplinei. Cum altfel poate fi o încercare de trecere în 
revistă a diferitelor curente din antropologie dacă nu una (auto)critică? În acest 
spirit înţeleg bon mot-ul lui Alan Barnard, care explică în postfaţa unui volum de 
scurtă istorie a antropologiei (Barnard, 2000, 182–184) perenitatea ideilor teoretice 
ale disciplinei. Vechile teorii ale antropologiei nu trec în nefiinţă odată cu pieirea 
reprezentanţilor săi, a fondatorilor. Mai degrabă ele rămân, în general, se 
integrează în noile curente de idei şi teorii, sau se reîntorc, în generaţiile următoare, 
în forme sau contexte schimbate. Bazele disciplinei noastre s-au format în perioada 
iluministă, în mod particular, din conceptul de contract social (laolaltă cu toate 
celelalte discipline socio-umane, în secolele XVII–XVIII), dar antropologia socio-
culturală apare ca disciplină particulară doar în secolul XIX. Argumentele şi ideile 
fondatorilor, ale clasicilor – privite îndeaproape – rămân valoroase şi au un caracter 
euristic şi pentru că ilustrează caracterul antropologiei incipiente şi/sau clasice. Dar 
rămân la fel de valabile şi în contextul în care generaţiile următoare de antropologi, 
şi dimpotrivă şi actualii reprezentanţi ai disciplinei îşi definesc, sau redefinesc 
poziţiile specifice prin raportare la scrierile şi teoriile vechi. În cocncordanţă sau 
dimpotrivă în discordanţă cu teoriile clasice, antropologii contemporani se situează, 
se poziţionează raportându-se la clasici, criticând sau dezvoltând anti-teorii, sau 
măcar alternative teoretice la cele clasice. 



PERSPECTIVE CONTEMPORANE ASUPRA ANTROPOLOGIEI 

 

351

Reaşezările actuale prezente în cadrul antropologiei, de această dată, în 
primul rând, la nivelul metodologiei converg spre o trecere de la „privirea 
antropologică” sau etnologică oarecum pasivă, la acţiunea „colaborativă”, 
practicată de antropologia aplicată. Privirea antropologică, în mod uzual, a 
însemnat „capacitatea şi arta de a privi din perspectiva Celuilalt” (Mihăilescu, 
2007, 48) un anume fel de „complicitate” între cercetător şi subiecţii lui din teren. 
Ceea ce în accepţiunea comună s-a denumit atitudine de racordare (rapport), de 
armonizare a punctelor de vedere ale antropologului şi „nativului”, o comuniune a 
perspectivelor, în cadrul cercetării de teren a fost urmată de o critică severă, făcând 
trecerea la reflexivitate. S-a demonstrat că racordarea etnografică – imaginea 
antropologului în ochii nativilor, dezvoltarea relaţiilor de încredere sau prietenie cu 
ei ca recompensă pentru informaţiile cerute – duce de multe ori la duplicitate. 
Antropologul pe teren se comportă ca unul care doreşte să se convertească la 
„nativism”, dar odată plecând de pe teren, întors în propriul mediu revine la setul şi 
normele culturale proprii, acceptate de societatea proprie, de cele mai multe ori, 
lumea academică. Reflexivitatea la rândul său rămâne în cadrul comportamentului 
definit ca racordare etnografică (ethnographic rapport) care – până la urmă – 
complică şi mai mult lucrurile. Reflecxivitatea este un experiment prin care 
antropologul doreşte să reflecteze asupra propriei sale stări psihice în cadrul 
cercetării de teren supralicitând importanţa persoanei sale în raport cu nativii, în 
momentul producerii textului ştiinţific. Antropologia contemporană se îndepărtează 
de aceste modalităţi – în genere „pasive” – trecând la o atitudine mult mai activă a 
cercetătorului, implicarea lui „totale” în viaţa comunităţii cercetate, ne anunţă Les 
W. Field şi Richard G. Fox într-un studiu recent. Referindu-se la o idee recentă a 
lui Luc Lassiter, ei anunţă noua eră a disciplinei, respectiv apariţia antropologiei 
colaborative. În acest context sintagma semnifică „colaborarea dintre cercetător şi 
subiect în producerea textului etnografic, atât în cercetarea de teren cât şi în 
scriere” (Les W. Field – Richard G. Fox, 2007, 9). 
 Antropologia aplicată se referă de fapt la participarea nemijlocită în- şi 
împreună cu grupurile sociale ţintite, la proiecte practice. Astfel practicanţii devin 
„avocaţi”, „antropologi colaboratori”, sau experţi angajaţi, a căror scopuri diferă de 
ceea clasică de generare a unor teorii sociale şi culturale. Prima preocupare a 
antropologilor practicanţi de antropologie aplicată este soluţionarea problemelor 
schimbarea atitudinilor umane, trecerea peste problemele apărute în contextul 
evoluţiilor prezente din economie, societate, cultură şi tehnologie (van Willigen, 2003). 

Dacă am început textul cu o scurtă trecere în revistă a preocupărilor 
antropologilor academici consacraţi e de bun gust să încheiem prin a prezenta unele 
dintre preocupările curente ale antropologilor practicanţi de applied anthropology. 
În general domeniile şi tipurile de activităţi în care sunt implicaţi cei care se 
consideră a fii antropologi „aplicaţi” sunt informarea, elaborarea unor politici 
publice pe diferite domenii şi acţiunea socială propriu-zisă. 

Antropologia socio-culturală aplicată – dacă e cu putinţă – se referă la şi 
mai multe teme şi site-uri decît cea fundamentală. Unele dintre aceste preocupări se 
referă la studiul relaţiei dintre munca de teren şi cultură, sau la relaţia cultură şi 
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comunicare. Alte demersuri studiază şi practică antropologia pe teme precum 
cultură şi agricultură, cultură şi nutriţie. Relaţiile rasiale şi etnice este o temă 
predilectă în contextul aplanării situaţiilor conflictuale, mai ales. După cum 
important ni se par temele şi cercetările de antropologie economică şi a business-
ului, precum şi cele ale antropologiei politice: politici publice, lege şi bunăstare. 
Alte demersuri sunt legate de relaţiile de gen şi socializare, gender şi mariaj. Multe 
dintre cercetări şi intervenţii, proiecte de implementare şi monitorizarea acestora se 
referă la schimbările culturale recente la globalizare şi glocalizare etc. (Podolefsy–
Brown, 1999). 

Antropologia socio-culturală contemporană, în mare parte, lasă deoparte 
studiile monografice originale şi se bazează aproape în exclusivitate pe studiile de 
caz focalizate pe probleme şi pe site-uri extraordinar de diverse. Dacă ar fi să 
cuantificăm cercetările monografice, de antropologie clasică sau „expediţiile” cele 
mai importante, nu am găsi mai multe de câteva zeci de astfel de intreprinderi, 
probabil nu mai multe de circa cincizeci în total. Dar dacă am vrea să enumerăm 
studiile de caz efectuate bazate pe cercetări mai scurte concentrate pe subiecte 
specifice şi nu pe abordări ab ovo holistice ci pe site-uri dintre cele mai variate, am 
ajunge la şiruri nemaipomenit de lungi. Cele mai multe studii se referă la societăţi 
complexe, la demersuri antropologice practicate „acasă” (anthropology at home) pe 
teme extrem de variate. „În zilele noastre antropologii studiază toate lucrurile de 
sub soare, „acasă” sau aiurea şi cu un larg evantai de metode” scrie Sherry Ortner, 
dar persistă întrebarea dacă aceste studii sunt utile sau nu? Răspunsul în prima 
instanţă este că utilitatea vine odată cu ieşirea antropologiei în public pentru că 
doar astfel reuşeşte să capete şi să recapete valenţele comunicative şi statutul 
important în arena intelectuală, politică, printre celelalte discipline sociale şi în 
discursul public în general. După care folosul antropologiei trebuie să fie una 
concretă, nu inginerie socială, nu intervenţii distrugătoare ci un apel la valorile cele 
mai importante ale sale (Fox, 2007). Parte a acestora constă în „munca” 
antropologului care pretinde a avea capacităţi şi expertiză, are cunoştinţele 
necesare care sunt folositoare societăţii. În prezent, bună parte a abilităţilor 
antropologilor constă în lucrarea practică, care este considerată un fel de amestec 
între teorie şi practică: practica condusă şi legitimată de ştiinţă. 
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CADRE DIDACTICE 

care au predat la Masteratul de antropologie culturală şi  
Masteratul „Cercetare Culturală Complexă” în limba maghiară,  

Komplex kultúrakutatás 
1996/1997 – 2006/2007 

 
Din România 

Cursuri 
1. Alina Branda  
2. Ion Cuceu  
3. Csilla Könczei  
4. Nándor László Magyari 
5. Enikő Magyari-Vincze 
6. Ovidiu Pecican  
7. Levente Salat 
8. Gabriel Troc  

 
 Cursuri, lectori invitaţi Civic Education Project  

1. Viorel Anăstăsoaie  
2. Enikő Demény 
3. László Fosztó   

 
Seminarii 

1. Lucian Butaru 
2. Gyula Kozák 
3. Petruţa Mîndruţ 
4. Zsuzsa Plainer 
5. Şerban Văetişi  

 
Din străinătate 

1. Dezső Benedek, University of Georgia, 1996/97 şi 1998/99 
2. Rogers Brubaker, University of California Los Angeles, 1996/97 
3. Ada Engebrigsten, University of Oslo, 1996/97  
4. Ingunn Vagstein, University of Oslo, 1996/97 
5. Amy Mills, Fulbright junior fellow, 1997/98 
6. James Patterson, University of Arizona, 1997/98 
7. Colin Quigley, University of California Los Angeles, 1997/98, 1998/99 
8. Csaba Szaló, University of Bruno, 1998/99 
9. Miklós Vörös, Janus Pannonius University, 1998/99 
10. Pierre Bidart, Département d'Anthropologie, Université Victor Segalen, Bordeux 

2, 2001 
11. Margit Feischmidt, Pécsi Tudományegyetem, 2005–2007  
12. András A. Gergely, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest, 2005–2007 
13. Mihály Sárkány, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, 2005–2007 
14. David Kideckel, 2005/2006, 2006/2007 
15. Miklós Hadas, Corvinus Tudományegyetem, Budapest, 2006/2007 
16. Lynn Patterson, Fulbright visiting professor, 2006/ 2007 
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MEMBRII INSTITUTULUI DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 

SECŢIA DE ANTROPOLOGIE SOCIO-CULTURALĂ  
Anul 2003 

 
1. Anăstăsoaie Viorel 
2. Benga Ileana  
3. Bogdan Ciprian  
4. Branda Alina  
5. Butaru Lucian  
6. Demény Enikő 
7. Fosztó László  
8. Geambasu Réka  
9. Grama Sidonia 
10. Komáromi Tünde  
11. Könczei Csilla 
12. Kozák Gyula  
13. Magyari Nándor László 
14. Magyari-Vincze Enikő 
15. Mîndruţ Petruţa  
16. Pecican Ovidiu  
17. Plainer Zsuzsa  
18. Rus Alin 
19. Suciu Cristian  
20. Troc Gabriel 
21. Văetişi Şerban 

 
MEMBRII ASOCIAŢI AI INSTITULUI DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 

SECŢIA DE ANTROPOLOGIE SOCIO-CULTURALĂ 
care au acceptat acest statut din 1998  

 
1. David Kideckel 
2. Gail Kligman 
3. Birgit Müller  
4. James Patterson 
5. Katherine Verdery 
6. Colin Quigley  

 
 

STUDENŢII MASTERATULUI DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 
1996/1997 – 2006/2007 

 
1996 / 1997 – Antropologie culturală europeană  

1. Demény Enikő 
2. Dracinschi Daniela Simona 
3. Mihulecea Diana Patricia 
4. Năvodaru Oana 
5. Neagotă Bogdan 
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6. Nedeianu Grama Sidonia 
7. Nuţiu Vartic Daniela Carmen 
8. Pătraşcu Dorin Mihai 
9. Gabriel Troc 
10. Vancsik Laura Olga  

 
1997 / 1998 – Antropologie culturală europeană 

1. Batto Iosefina 
2. Benga Ileana 
3. Benta Marius 
4. Bichis Ioana 
5. Burlea Suyana Raluca 
6. Cotul Dariu Gelu 
7. Crisan Adela 
8. Damian Anca 
9. Gaborean Florina 
10. Istrate Mihai 
11. Maris Dumitru 
12. Maxim Anreia 
13. Nagy Réka 

 
1998 / 1999 – Antropologie culturală europeană 

1. Béres Tibor 
2. Butta Barbara 
3. Butuc Marius 
4. Corla Cristina 
5. David Monica Loredana 
6. Kozák Horaţiu Iuliu 
7. Könczei Csongor 
8. Moisa Daniela 
9. Odeşteanu Laura Maria 
10. Toader Nona Nicoleta Ştefana 

 
1999 / 2000 – Antropologie culturală europeană  

1. David cs. Eşanu Iulia-Aura 
2. Harbula Hajnalka 
3. Iuga Anamaria 
4. Kovács Szilárd József 
5. Lungu Delia Cristina 
6. Mircea Ioana 
7. Moarcăs Georgeta 
8. Pârv Tincuţa 
9. Podoabă Maria Anabella 
10. Pop Simion 
11. Rus Alin 
12. Toma Ştefania Adriana 
13. Török Melinda 
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2000 / 2001 – Antropologie culturală şi etnologie europeană 
1. Bochie Ramona Maria 
2. Bradea Grigore Ion 
3. Bujor Silvia Anca 
4. Cotoi Corina Gherghina 
5. Dinu Diana Adela 
6. Galu Cristina 
7. Garai Bogdan Dorin 
8. Ghinea Laura Teodora 
9. Iorgulescu Elvira 
10. Manta Oana Maria 
11. Nemeş Bogdan Adrian Florin 
12. Plainer Zsuzsa Kinga 
13. Pop Rea Silvia 
14. Postelnicu Dan Marius 
15. tu Raluca 
16. Renata Oana 
17. Sipos Géza 
18. Terec Paul Cristian 
19. Văetişi Şerban 
20. Vlaicu Nadia Cornelia 

 
2001 / 2002 – Antropologie şi studii multiculturale 

1. Apostol Iulia 
2. Bogdan Călin Ciprian 
3. Bokor Zsuzsa 
4. Butaru Lucian Traian 
5. Cenan Raluca Lucia 
6. Cristea-Pop Casandra Ioana 
7. Horvát Zsolt 
8. Mîndruţ Petronela Mădălina 
9. Nedelea Patricia 
10. Ossian Roxana 
11. Preda Claudia 
12. Roşca Gheorghe Silviu 
13. Rujan Radu Dragoş 
14. Sălăjan Smaranda Teodora 
15. Suciu Pavel Cristian 

 
2002 / 2003 – Antropologie şi studii multiculturale 

1. Andreescu Oana Cătălinaâ 
2. Brassai Zsuzsanna 
3. Câmpean Ştefania Monica 
4. Capel Viviana 
5. Criste Ioana Cristina 
6. Geambaşu Réka 
7. Gherasim Florin 
8. Mocan Teodora Codruţa 
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9. Neamţiu Marius 
10. Pakucs Enikő 
11. Pásztor Gyöngyi 
12. Popescu Antoaneta 

 
2003 / 2004 – Antropologie şi studii multiculturale 

1. Almăşan Adriana Dora 
2. Gavruş George Radu 
3. Gherasim Cătălin Gabriel 
4. Hossu Iulia Elena 
5. Mateş Nicolae Marcel 
6. Oşianu Tudor 
7. Petrica Oana Lia 
8. Sârbu Anca Lucia 
9. Scoruş Nicolae Marian 
10. Sigmirean Roxana 
11. Tătăran Alexandra 
12. Teampău Gelu Emilian 
13. Zâpîrţan Cosmina Maria 

 
14. Berny Charlotte 
15. Gabet Celine 

 
2004 / 2005 – Antropologie şi studii multiculturale 

1. Bartha Ferenc Alpár 
2. Buburuzan Angela 
3. Budasu Iulia Paraschiva 
4. Groza Alexandru Nicolae Florinel 
5. Ilisei Elena Andreea 
6. Komaromi-Gheorghe Alina 
7. Letea Felicia 
8. Marcu Oana 
9. Parjol Mihai 
10. Poteras căs. Ivan Ramona Daniela 
11. Rus căs. Cota Emanuela Denisa 
12. Stoian Anca 
13. Turtoi Cati Dana Linda 
14. Vsut Nicolae Vasile 
15. Zahiu Andreea Mihaela 
16. Zapirtan Cosmina Maria 
17. Bo Zhang 
18. Zamari Sergiu 
19. Brinker Dorthe 
20. Doernemann Anna 
21. Goetz Miriam 
22. Zagrean Daniel 
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2005 / 2006 – Antropologie şi studii multiculturale 
1. Ceclan Corina 
2. Frijan Alina 
3. Grecu Alina Elena 
4. Hoarcă Ion Daniel 
5. Ivaşcu Ioan 
6. Lazăr Andreea Loredana 
7. Lotrean Claudia Nicoleta 
8. Pascaru-Pag Ioana 
9. Petac Silvestru Dorel 
10. Pop Elena Emilia 
11. Pricob Profira Aurora 
12. Ureche Ecaterina Maria 
13. Marcu Oana 

 
2005 / 2006 – Komplex kultúrakutatás, Cercetare Culturală Complexă  

1. Czirják Árpád Ferenc 
2. Kónya Hanna Edit 
3. Plájás Ildikó 
4. Szekrényes László 
5. Tatai Csilla 
6. Túrós Eszter 

 
2006 / 2007 – Antropologie şi studii multiculturale 

1. Bleoca Ioana Elena 
2. Bursan Ioana Georgeta 
3. David Carmen Ioana 
4. Farcas Carmen Rodica 
5. Fechete Viorica Mihaela 
6. Iacob Anca Ioana 
7. Panait Laura Ioana 
8. Rad-Ionescu Ioana 
9. Sdrobis Constantin Dragoş 

 
2006 / 2007 – Komplex kultúrakutatás, Cercetare Culturală Complexă  

1. Boros Lóránd 
2. Farkas Csilla Sarolta 
3. Kalamár Gáspár Gábor 
4. Kiss Zita 
5. Korom Emília 
6. Pávai Orsika Klára 
7. Seprődi Attila 
8. Zakariás Ágota 
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CUPRINS 
 
 
I. Masteratul de antropologie culturală şi Masteratul „Cercetare Culturală 
Complexă” în limba maghiară, Komplex Kultúrakutatás. 1996/1997 – 2006/007  
1. Cursuri oferite  
 
II. Propuneri de cursuri şi programe de antropologie la nivel licenţă şi masterat. 
2000–2002  
1. Cursuri/ modul de antropologie culturală. Propunere către Facultatea de Studii Europene, 
aprilie 2000 
2. Organizarea unei specializări în antropologia socio-culturală şi a unui masterat în studii 
de gen. Propunere către Catedra de Sociologie, aprilie 2001 
3. Antropologie – studii de gen. Propunere licenţă, specializare dublă către Facultatea de 
Studii Europene, octombrie 2002  
 
III. Propuneri privind specializarea de antropologie socio-culturală nivel licenţă în 
contextul restructurării învăţământului superior în sistemul Bologna. 2004–2005 
1. Secţia de antropologie. Propunere către Facultatea de Sociologie, toamna lui 2004  
2. Antropológia szak. Javaslat tantárgyakra a szociológia tanszék magyar vonala felé, 2004 
ősze  
3. Planul de învăţământ al specializării de antropologie, lansat de Facultatea de Sociologie 
şi Asistenţă Socială, 2005/2006 

4. Acord de colaborare între Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, şi Facultatea de 
Studii Europene. Schiţă de propuneri pentru discuţia din 31.03.2005. 
5. Corespondenţă prin e-mail asupra propunerilor de mai sus 
6. Antropologie culturală şi vizuală aplicată. Propunere, decembrie 2005  
 
IV. Propunere privind înfiinţarea specializării „Studii Culturale”, domeniul studii 
culturale. 2006–2007 
1. Studii Culturale. Propunere către Facultatea de Studii Europene, ianuarie 2006 
2. Kritikai Kultúrakutatás. Javaslat az Európai Tanulmányok Kar fele, 2006 január 
3. Fragmente din dosarul de acreditare al specializării studii culturale, martie 2006 
4. Planul de învăţământ al specializării studii culturale. Propunere, martie 2006 
5. Scrisori de sprijin 
6. Corespondenţă privind dosarul de acreditare al specializării studii culturale 
 
V. Propuneri privind continuarea şi transformarea masteratelor în sistem Bologna. 
2007 
1. Propunere privind cursurile comune ale celor trei masterate de la Facultatea de Studii 
Europene, ianuarie 2007 
2. Kritikai Kultúrakutatás. Propunere către Facultatea de Sociologie, masterat de doi ani în 
limba maghiară, februarie 2007 
3. Corespondenţă  
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I. 
MASTERATUL DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 
ŞI MASTERATUL „CERCETARE CULTURALĂ COMPLEXĂ”  
ÎN LIMBA MAGHIARĂ, KOMPLEX KULTÚRAKUTATÁS 
 
1996/ 1997 – 2006/ 2007  
 
 
În anul universitar 1996/1997 am iniţiat un program post-gradual de antropologie 
culturală căruia îi dedicăm un capitol aparte în reconstituirea iniţiativelor noastre. Chiar 
dacă el s-a intersectat cu demersurile de instituţionalizare ulterioare demarate la nivel de 
licenţă, merită un tratement separat, deoarece prin începutul şi sfârşitul său marchează 
perioada comemorată prin volumul de faţă. Acest program (precum reiese din Anexa 1), 
chiar dacă şi-a schimbat denumirea de câteva ori şi la un moment dat s-a materializat într-
un masterat în limba maghiară şi într-altul în limba română, şi-a putut asuma în mod 
explicit abordarea antropologică la Facultatea de Studii Europene până în anul 2007. Într-
un fel, totuşi, precum vom prezenta un pic mai jos, masteratul „Komplex kultúrakutatás” a 
avut un traiectoriu mai specific, mai scurt şi poate mai complicat. Oricum ar fi fost, în anul 
academic în curs (2007/2008) denumirea programului în limba română n-a mai făcut 
referire la antropologie, iar programul în limba maghiară s-a desfăşurat prin anii săi de 
lichidare (respectiv anul II al generaţiei care a început masteratul în 2006/2007 cu un 
program de doi ani la Facultatea de Studii Europene, şi anul I al celor cărora li s-a mai 
oferit şansa să facă un an de masterat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială). În 
pofida eforturilor de a înţelege, nici acum nu ne este foarte clar cum am „reuşit” să 
ajungem la acest „rezultat” după mai bine de zece ani de activitate care, precum arătam în 
introducerea acestui volum, pe lângă proiectele de dezvoltare a produs multe în domeniu în 
această perioadă. 
 
Primul an al masteratului de antropologie culturală s-a lansat în condiţiile în care la 
Universitatea Babeş-Bolyai (şi nicăieri în ţară) nu exista licenţă în această specializare, nu 
existau absolvenţi cu diplomă în antropologie, nu aveam la îndemână biblioteci de 
specialitate, accesul la universităţile şi parteneriatele din străinătate nu era bătătorit. 
Existau însă cariere individuale dezvoltate pe relaţii personale, înrădăcinate în experienţe 
de cercetare empirică calitativă şi în lecturi în domeniu, chiar dacă la vremea acea 
aleatoriu realizate, totuşi sistematic prelucrate şi transformate în materiale didactice, şi nu 
în ultimul rând formate prin exerciţiul (practicat încă din perioada comunistă) de „a fi 
străin acasă”, de a privi chiar şi trăirile personale de la o anumită distanţă şi de a aborda 
un spirit critic cel puţin prin interogarea sistematică a lucrurilor de-la-sine-înţelese, 
familiale şi aparent neproblematice. Întâlnirea acestor traiectorii personale a făcut 
posibilă prima tentativă de instituţionalizare. Participarea profesorilor invitaţi (prezentaţi 
în Anexa 1) la procesul de predare a fost şi ea crucială. Mai departe, angajarea unuia 
dintre primii absolvenţi ai masteratului (Gabriel Troc) şi mai încolo (între 1999–2002), 
implicarea în predarea antropologiei a câtorva experţi reîntorşi prin Civic Education 
Program din studiile din străinătate (Viorel Anăstăsoaie, Enikő Demény, László Fosztó), 
apoi şi a altor absolvenţi de-ai noştri înscrişi la doctorat (în mare parte cu teme şi abordări 
antropologice) începând cu 2003 (Ciprian Bogdan, Cristian Butaru, Réka Geambasu, 
Hajnalka Harbula, Iulia Hossu, Gyula Kozák, Csongor Könczei, Petruţa Mîndruţ, Cristian 
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Suciu, Zsuzsa Plainer, Gelu Teampău, Şerban Văetişi şi alţii) ne-a confirmat speranţa că 
prin acest masterat era posibilă dezvoltarea unei capacităţi profesionale ce putea fi 
mobilizată în proiectele de instituţionalizare ulterioare. Precum reiese din Anexa 1 al 
volumui de faţă, în anul 2003 Secţia de Antropologie Socio-Culturală a Institutului de 
Antropologie Culturală înfiinţat în 1997, datorită participării celor amintiţi aici dar şi 
altor persoane, a ajuns să aibă 20 de membrii. Din păcate dintre ei doar puţini au avut 
şansa (până acum?) să înceapă o carieră universitară în domeniul antropologiei, şi cei 
care au reuşit acest lucru n-au făcut-o prin proiectele noastre, deoarece ele, precum arată 
capitolele II–V al acestei Anexe, nu s-au realizat.  
 
În anul 1999 conducerea masteratului de antropologie culturală a fost încredinţată 
profesorului Ion Cuceu, dânsul coordona şi cealaltă Secţie (cea de Etnologie Europeană) a 
Institutului de Antropologie Culturală. Între noi exista tot timpul o linie demarcatoare, 
totuşi în diverse etape am continuat să colaborăm în diferite moduri, printre altele echipa 
noastră a continuat să predea la acest masterat chiar dacă n-am mai fost consultaţi cu 
privire la denumirea lui şi planul său de învăţământ, şi n-am fost de acord cu toate 
schimbările efectuate. Tocmai datorită acestora, dar şi din cauza împotmolirii poziţionării 
noastre la Facultatea de Studii Europene, am încercat să luăm parte la proiectele privind 
antropologia de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială atât în 2001, cât şi în 
2004. Soarta proiectelor referitoare la programele la nivel de licenţă le vom prezenta în 
capitolul II, III şi IV al acestei Anexe, iar desfăşurarea până una alta finală (din anul 2007) 
al programelor masterale reiese din capitolul V, de aceea aici nu facem referiri la aceste 
momente, ci doar la cele întâmplate cu masteratul în limba maghiară până în acest 
moment. Pe cel din urmă l-am propus spre organizare la sociologie la începutul lui 2005, 
şi anume în contextul în care specializarea antropologie urma să se acredetize sub 
domeniul sociologiei la această facultate. Precum reiese din corespondenţa prezentată în 
paragraful cinci al capitolului III, până la un moment dat colegii de la linia maghiară 
susţineau acest program, dar şi-au retras sprijinul după ce el fusese acreditat şi în 
momentul în care se făcea distribuirea numărului de locuri bugetate. În această ultimă 
clipă, pe baza cererii noastre, Facultatea de Studii Europene s-a arătat deschisă primirii 
masteratului în cadrele sale (dorind probabil lansarea liniei maghiare la această 
instituţie), de aceea acesta a pornit aici în toamna anului 2005 într-un regim de un an şi a 
continuat în anul universitar 2006/2007 prin începerea unui program mai amplu de patru 
semestre. Însă la începutul anului 2007 conducerea facultăţii a decis suspendarea lui, şi în 
acel moment ne-am gândit să-l salvăm (poate dintr-o ultimă inerţie) prin remutarea sa la 
sociologie, soluţie ce a fost acceptată ca una temporară de către decanul de atunci al 
facultăţii, fără posibilităţi de continuare în viitorul apropriat, precum dovedesc cele 
descrise în capitolul V al acestei Anexe. Tot atunci, sub pretextul că în nomenclatorul 
specializărilor antropologia este plasată sub domeniul sociologiei şi drept urmare 
„sociologii nu trebuie supăraţi cu iniţiativele de la noi”, conducerea universităţii a decis 
eliminarea tuturor elementelor ce aminteau de antropologie din Facultatea de Studii 
Europene (cursuri de antropologie de la nivel licenţă, termenul de antropologie din 
denumirea masteratului ce era printre primele înfiinţate la această facultate, masteratul în 
limba maghiară, Institutul de Antropologie Culturală etc.).  
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1. 
CURSURI OFERITE  
 
• 1996/1997 şi 1997/1998, Antropologie culturală europeană (două semestre), 

coordonator Enikő Magyari-Vincze  
Introducere în antropologia culturală; Antropologia în Europa Centrală şi de Est; 
Antropologia societăţilor complexe; Cercetarea vieţii cotidiene; Politici identitare şi 
antropologia naţionalismului; Construcţia culturală a genului social; Muncă de teren şi 
seminar de cercetare  
 
• 1998/1999, Antropologie culturală europeană (două semestre) 
Introducere în antropologia culturală; Cercetarea vieţii cotidiene; Antropologia genului; 
Antropologie aplicată; Cercetarea reprezentărilor culturale; Negocierea capitalismului: 
introducere în antropologia economică; Antropologia în Europa Centrală şi de Est; 
Antropologie şi feminism; Politici identitare şi antropologia naţionalismului; Muncă de 
teren şi seminar de cercetare  
 
• 1999/2000, Antropologie culturală europeană (patru semestre), coordonator Ion Cuceu  
Introducere în antropologia culturală; Romii în Europa Centrală şi de Est – o privire istorică 
şi antropologică; Teorii sociale şi culturale; Metode de cercetare în antropologie; 
Antropologia Europei; Antropologia genului; Practică de cercetare antropologică; 
Antropologia naţionalismului; Antropologia societăţilor tradiţionale; Teorie şi practică 
vizuală; Muncă de teren şi seminar de cercetare  
 
• 2000/2001, Antropologie culturală şi etnologie europeană (trei semestre) 
Introducere în antropologia culturală; Teorii sociale şi culturale; Metodologii şi tehnici de 
investigaţie socială; Antropologia Europei; Antropologia genului social; Metodologia şi 
practica de cercetare antropologică; Teoria şi practica vizuală; Antropologia 
naţionalismului; Antropologia societăţilor şi ritualurilor tradiţionale 
 
• 2001/2002, Antropologie şi studii multiculturale (trei semestre) 
Introducere în etnologia europeană şi antropologia culturală; Teorii sociale şi culturale; 
Tehnici calitative de investigaţie socială; Antropologie vizuală; Antropologia identităţilor 
culturale; Etnometodologia cercetărilor sociale; Curente în etnologia europeană; 
Antropologia culturală; Antropologia societăţilor şi ritualurilor tradiţionale 
 
• 2002/2003, Antropologie şi studii multiculturale (două semestre) 
Introducere în etnologia europeană şi antropologia culturală; Curente în etnologia 
europeană; Antropologia culturilor din Transilvania; Metodologia cercetării ştiinţifice; 
Antropologia societăţilor şi ritualurilor tradiţionale; Antropologia politicilor identitare; 
Concepţii despre multiculturalism; Antropologia culturilor romanice europene; 
Metodologia cercetării sociale; Antropologie şi feminism  
 
• 2003/2004 şi 2004/2005, Antropologie şi studii multiculturale (două semesre) 
Curente în etnologia europeană şi antropologia culturală; Metodologia cercetării 
antropologice; Antropologie şi feminism; Fundamentele antropologiei culturale; 
Antropologie vizuală; Antropologia politicilor identitare; Concepţii despre 
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multiculturalism; Antropologia culturilor romanice europene; Tehnicile cercetării sociale; 
Antropologia ritualurilor tradiţionale 
 
• 2005/2006, Antropologie şi studii multiculturale (două semestre) 
Curente în etnologia europeană şi antropologia culturală; Minoritatea romă în Europa de 
Est: perspective istorice şi antropologice; Gender research; Antropologia culturilor din 
Transilvania; Fundamentele antropologiei culturale; Ethnic politics; Concepţii despre 
multiculturalism; Antropologia culturilor romanice europene; Metodologia cunoaşterii în 
ştiinţele sociale; Antropologia ritualurilor tradiţionale 
 
• 2005/2006, Komplex kultúrakutatás, Cercetare culturală complexă (două semestre, két 

félév), coordonator Enikő Magyari-Vincze  
Társadalom és kultúraelméletek; Az antropológiai kutatás módszertana; Etnicitás és 
kulturális kisebbségek kutatása; The research of gender relations; A vizuális kommunikáció 
kutatása; Gazdasági kultúrák; Etnikai identitáspolitikák; Family and identity in the era of 
genetics; Politika és kultúra; Reprezentáció és hatalom; Kutatási szeminárium  
 
• 2006/2007, Antropologie şi studii multiculturale (două semestre) 
Curente în etnologia europeană şi antropologia culturală; Minoritatea romă în Europa de 
Est: perspective istorice şi antropologice; Antropologie şi feminism; Antropologia culturilor 
din Transilvania; Fundamentele antropologiei culturale; Antropologia vizuală şi filmul 
etnografic; Concepţii despre multiculturalism; Antropologia culturilor romanice europene; 
Metodologia cunoaşterii în ştiinţele sociale; Antropologia ritualurilor tradiţionale 
 
• 2006/2007, Komplex kultúrakutatás, Cercetare culturală complexă (patru semestre, 

négy félév) 
Társadalom és kultúraelméletek; Kulturális kisebbségek kutatása; Anthropology and 
feminism; A vizuális kommunikáció kutatása; Gazdasági antropológia; Az antropológiai 
kutatás módszertana; Family and identity in the era of genetics; Politikai antropológia; 
Reprezentáció és hatalom; Cultural research in Central and Eastern Europe; Kutatási 
szeminárium; Foto és video labor; Academic writing; Food cultures and social 
transformations; Transznacionális migráció; Gender and ethnicity; Kutatási szeminárium; A 
diploma-munka előkészítése 
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II. 
PROPUNERI DE CURSURI ŞI PROGRAME 
LA NIVEL LICENŢĂ ŞI MASTERAT  
 
2000–2002  
 
 
În anul 2000 am început demersurile noastre pentru includerea disciplinelor antropologice 
în planurile de învăţământ ale unor specializări la nivel de licenţă. Împreună cu câţiva 
colegi mai tineri (Viorel Anăstăsoaie, Enikő Demény, László Fosztó), care se reîntorceau 
din studiile făcute în străinătate, în numele secţiei de antropologie socio-culturală a 
Institutului de Antropologiei Culturală am făcut primele propuneri în acest sens, crezând 
că la un moment dat ei se vor putea angaja la Universitatea Babeş-Bolyai pe această 
direcţie nouă. În virtutea faptului că masteratul în domeniu se organiza-se acolo, am 
început aceste demersuri la Facultatea de Studii Europene, elaborând un plan mai puţin 
ambiţios (dar realizabil prin resursele umane pe care le puteam mobiliza la acea oră), şi 
anume un modul de cursuri care putea funcţiona ca o a doua specializare (minor), şi nu 
doar pe lângă studii europene, ci – în sistemul de credite transferabile (dacă ar fi 
funcţionat precum trebuie, dar, în treacăt fie spus, nu a fost aşa) – şi pe lângă alte 
specializări de la universitatea noastră (vezi documentul din paragraful întâi al acestui 
capitol). Tot în acest an am început (împreună cu o echipă de specialişti din diverse 
discipline care au format Grupul Interdisciplinar pentru Studii de Gen) – cu sprijinul 
Higher Education Support Program al Open Society Institute – să elaborăm cursuri în 
studii de gen, precum şi proiecte de programe în studii de gen (masteratul în domeniu fiind 
înfiinţat ulterior, în 2003), de aceea în propunerile noastre din această perioadă a început 
să apară şi această direcţie de studiu. Echipa noastră nu avea însă puterea să impună 
astfel de propuneri la Facultatea de Studii Europene. Şi, în general, în măsura în care erau 
acceptate, disciplinele de antropologie apărau aleatoriu în planurile de învăţământ ale 
studiilor europene, iar atitudinea faţă de introducerea perspectivei socio-culturale în 
abordările dominate aici de către discipline economice, juridice, istorice, politologice şi 
filosofice era cel puţin ambiguă, dacă nu chiar ostilă din când în când. Probabil şi din 
acest motiv, ideea de a încerca integrarea echipei şi propunerilor noastre şi în alte facultăţi 
ale Universităţii Babeş-Bolyai, s-a cristalizat cumva de la sine, chiar dacă foarte rapid am 
resimţit marginalitatea noastră structurală faţă de toate specializările (cum ar fi etnologia, 
sociologia şi istoria) unde antropologia începea să fie atractivă din varii motive: noi eram 
o reţea de experţi adunaţi la una dintre secţiile Institutului de Antropologie Culturală (o 
structură instituţională foarte slabă, ce nu putea, spre exemplu, oferi posturi didactice, 
chiar dacă era totuşi puternică prin resursele umane pe care le-a atras începând cu 
mijlocul anilor 1990), iar ele aveau la bază colective organizate în catedre consacrate şi 
interese clare privind dezvoltarea acestora.  
 
Astfel ne-am orientat către Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială care s-a constituit 
în 2001 cu specializările de sociologie şi asistenţă socială, desprinzându-se din vechea 
Facultate de Istorie şi Filosofie. A fost momentul în care, la noua facultate, începea să se 
creioneze ideea organizării la nivel de licenţă a specializării de antropologie. Unul dintre 
colegii noştri având norma de bază acolo, în numele Secţiei de Antropologie Socio-
Culturală a Institutului de Antropologie Culturală am depus propunerea prezentată în 
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paragraful doi al acestui capitol. La acea oră, din partea facultăţii, profesorul Traian 
Vedinaş a lucrat împreună cu decanul Traian Rotaru la elaborarea dosarului de acreditare 
pentru o specializare dublă, sociologie-antropologie, care a obţinut sprijinul comisiilor 
naţionale formate din sociologi şi a început să funcţioneze începând cu anul universitar 
2003/2004. La acea oră, şi încă mult timp după, colectivul de sociologi care urma să se 
consolideze în noua sa structură instituţională, prin această specializare urmărea mai 
degrabă interesele disciplinei proprii, şi nu dorea să integreze propunerea noastră şi 
implicit experţii formaţi în domeniul antropologiei începând cu mijlocul anilor 1990 în 
afara colectivului lor. În paralel cu demersurile sociologilor, la Facultatea de Studii 
Europene profesorul Ion Cuceu elabora-se un dosar pentru acreditarea unei mono-
specializări de antropologie la această facultate, însă acesta n-a fost agreat de comisiile de 
acreditare de la acea vreme. Echipa noastră a intervenit în această parte a proceselor de 
instituţionalizare în 2002, printr-o propunere de dublă specializare, antropologie – studii 
de gen, care în momentul în care a ajuns la comisii a fost respins exact pe motivul că ar fi 
fost dublă specializare şi, între timp, acestea urmau să se desfiinţeze. În acel moment 
sociologii au trecut automat la oferta de mono-specializare în antropologie. Însă oferta lor 
de cursuri în domeniu n-a reflectat această schimbare, disciplinele de sociologie dominând 
în continuare planul lor de învăţământ.  
 
 
Cuprinsul capitolului 
 

1. Cursuri/modul de antropologie culturală. Propunere către Facultatea de Studii 
Europene, aprilie 2000 
2. Organizarea unei specializări în antropologia socio-culturală şi a unui masterat 
în studii de gen. Propunere către Catedra de Sociologie, aprilie 2001 
3. Antropologie – studii de gen. Propunere licenţă, specializare dublă către 
Facultatea de Studii Europene, octombrie 2002  
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1. 
CURSURI / MODUL DE ANTROPOLOGIE CULTURALĂ 
Propunere către Facultatea de Studii Europene, aprilie 2000 
 
 
Drept răspuns la solicitarea conducerii Facultăţii de Studii Europene de a elabora o 
propunere cu privire la curricula unei secţii ce va putea funcţiona ca o a doua specializare 
pentru studenţii de la toate facultăţile universităţii noastre şi ale altor facultăţi, colectivul de 
la Institutul de Antropologie Culturală depune propunerea de a elabora următorul pachet de 
cursuri:  
 
Curente clasice în antropologie 
Metode cantitative de cercetare 
Antropologia simbolică şi interpretivă 
Metode calitative de cercetare 
Cultural Studies (studii culturale critice) 
Cercetarea socio-culturală aplicată 
Antropologia societăţilor complexe 
Teoria, etica şi politica cunoaşterii 
Antropologia şi sociologia instituţiilor 
Corp şi limbaj corporal 
Etnicitate şi relaţii interetnice 
Sociolingvistică şi etnografia comunicării 
Antropologie vizuală 
Regimuri de gen şi instituţii sociale 
Discurs, putere, reprezentare (antropologie politică) 
Antropologia mediei 
Cultură organizaţională şi relaţii de gen 
Comunităţi de romi în Europa Centrală şi de Est 
Cultură populară, cultură de masă, cultura elitelor 
Antropologia politicilor identitare 
 
 
 
2.  
ORGANIZAREA UNEI SPECIALIZĂRI ÎN ANTROPOLOGIA 
SOCIO-CULTURALĂ ŞI A UNUI MASTERAT ÎN STUDII DE GEN 
Propunere către Catedra de Sociologie, aprilie 2001 
 
 
Institutul de Antropologie Culturală a fost înfiinţat în anul 1997 printr-o decizie a Senatului 
Universităţii Babeş-Bolyai pe lângă Facultatea de Studii Europene, unde, cu un an în urmă 
se lansa-se primul program în antropologie culturală de la universitatea noastră sub forma 
unui masterat. Până în primăvara anului 1999 Enikő Magyari-Vincze a fost responsabila 
acestui masterat, apoi, profesorul Ion Cuceu preluând această funcţie, programul a fost 
transformat într-unul cu numele de „etnologie şi antropologie culturală europeană”. 
Existenţa celor două orientări şi opţiuni profesionale s-a manifestat şi în modul de 
organizare a Intitutului de Antropologie Culturală, care a fost acreditat ca funcţionând în 
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cadrul a două secţii autonome, cea de „Antropologie Culturală şi Socială”, precum şi cea de 
„Etnologie Europeană Comparativă”. 
 
În condiţiile în care la universitatea noastră nu există o catedră de antropologie, şi în care 
puţinii experţi din domeniu nu au şansa de a se angaja pe norme constituite din cursuri de 
antropologie, Secţia de Antropologie Culturală şi Socială de la Institutul de Antropologie 
Culturală funcţionează ca o reţea de specialişti cu sau fără posturi universitare permanente, 
angajaţi sau ataşati temporar la diferite catedre. Membrii noştri formează împreună o 
capacitate de predare şi cercetare în domeniul antropologiei culturale şi sociale, o expertiză 
colectivă vizibilă prin publicaţii comune şi organizarea unor conferinţe/ discuţii publice/ 
seminarii, un potenţial organizatoric care poate fi activitat atunci când este nevoie de o 
implicare formală în învăţământul universitar şi în cercetarea de specialitate.  
 
Membrii interni actuali al Secţiei de Antropologie Culturală şi Socială sunt: Viorel 
Anăstăsoaie (lector Civic Education Project); Enikő Demény (lector Drd Civic Education 
Project); László Fosztó (lector Civic Education Project); Csilla Könczei (lector Drd la 
Facultatea de Litere); Nándor L. Magyari (lector Drd la Catedra de Sociologie); Enikő 
Magyari-Vincze (conferenţiar dr. la Catedra de Studii Europe, director Secţie); Ovidiu 
Pecican (conferenţiar dr. la Catedra de Studii Europe); Gabriel Troc (asistent Drd la 
Catedra de Studii Europene). De-a lungul anilor ce au trecut, ei au elaborat un set de cursuri 
predate în limba română şi maghiară la specializările studii europene, sociologie, istorie, 
etnografie maghiară, precum şi la masteratul de etnologie şi antropologie culturală, cum ar 
fi: teorii sociale şi culturale; metodologia şi practica cercetării antropologice; metode 
calitative în cercetarea relaţiilor interetnice; comunităţi de Romi în Europa Centrală şi de 
Est; antropologie politică; comunicare vizuală – elemente teoretice şi practice; teoriile 
feministe şi antropologia culturală; antropologia Europei; antropologia naţionalismului; gen, 
naţiune, naţionalism; etnografii ale populaţiei Romani; introducere în antropologia culturală; 
istoria antropologiei; introducere în studiile de gen; roluri de gen şi instituţiile sociale; istoria 
şi antropologia – explorări teoretice şi studii de caz; istorie socială în Europa Centrală şi de 
Est; minorităţi naţionale în Europa.  
 
Practicăm antropologia ca o formă a cercetării empirice culturale şi sociale, care îşi 
asumă un rol aparte în înţelegerea proceselor din România într-un context global din 
perspectiva actorilor sociali. Analizele noastre sunt focalizate pe modalităţile prin care 
indivizi de etnie, clasă, gen, religie diferită experimentează procese sociale, economice şi 
politice în viaţa lor cotidiană. Ne interesează să înţelegem conexiunile dintre dimensiunea 
socială, culturală şi politică a realităţii constituite inter-subiectiv, relaţiile dintre practicile 
sociale şi reprezentările culturale observabile în spaţii concrete prin mijloacele muncii de 
teren antropologice, şi inteligibile printr-o interpretare exigentă şi din punct de vedere 
teoretic. Subscriem acelor părei conform cărora antropologia este o călătorie a străinului-de-
acasă şi a familiarului-cu-străinul între locurile obişnuite şi cele nefamiliare de acasă şi din 
străinătate.  
 
În momentul de faţă, pe plan global, disciplina noastră se află după o perioadă de multiple crize 
şi re-orientări, fiind provocat azi mai ales de către studiile culturale critice şi de studiile post-
coloniale în înţelegerea societăţilor complexe şi a proceselor transnaţionale. Totodată, în 
condiţiile din România nu putem să nu luăm cunoştiinţă de faptul că la noi – după destrămarea 
structurii academice socialiste omogene – fiecare disciplină luptă pentru prestigiul său 
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financiar şi recunoaşterea sa profesională proprie, prea puţine fiind colaborările care transced 
graniţe disciplinare. În acest context global şi local al instituţionalizării, noi nu ne propunem să 
elaborăm un program de antropologie în sensul tradiţional al cuvântului, care să includă toate 
subdisciplinele antropologiei şi să se delimiteze net de alte specializări. Mai degrabă, 
propunerea noastră constă în dezvoltarea unui program axat pe cercetarea socio-culturală 
antropologică, deschisă transdisciplinarităţii. În cadrul acestui program, setul de perspective 
teoretice şi de mijloace metodologice specifice antropologiei socio-culturale şi al unor 
antropologii specializate se întrepătrund cu abordarea studiilor culturale critice (cultural 
studies), a studiilor etnice (ethnic studies) şi a studiilor de gen (gender studies) în vederea 
tratării complexe a unor probleme, procese şi mecanisme aparte ale realităţilor sociale 
contemporane.  
 
În acest sens, specializarea în antropologie socio-culturală ar include un pachet de cursuri 
teoretice, unul de cursuri metodologice, şi un altul de cursuri speciale/ tematice. Cursurile 
teoretice se vor defini în următoarele domenii: introducere în antropologia culturală, istoria 
antropologiei socio-culturale, teorii sociale şi culturale moderne şi postmoderne. Cursurile de 
metodologie ar putea include: metode cantitative şi calitative ale cercetării socio-culturale, 
practica cercetării antropologice de teren, metodologia şi epistemologia cercetării sociale, 
scrisul antropologic. Iar cursurile tematice s-ar putea structura în următoarele domenii 
speciale: antropologia rudeniei, antropologia religiei, antropologia etnicităţii, antropologie 
urbană, antropologie economică, antropologie politică, antropologie istorică, antropologie 
feministă, antropologie vizuală, antropologie aplicată.  
 
Ca un spaţiu dedicat inovaţiilor academice şi perspectivelor critice, Secţia de Antropologie 
Culturală şi Socială a iniţiat în anul 2000 formarea unui Grup Interdisciplinar pentru Studii 
de Gen, şi a elaborat un proiect pentru dezvoltarea unui program universitar cu tema „gen, 
societate şi cultură”. De-a lungul a trei ani, membrii acestui grup vor elabora, publica şi preda 
un set de cursuri teoretice şi tematice în domeniul studiului de gen cu sprijinul financiar al 
Higher Education Suppport Program International, şi cu sprijinul profesional al Centre for 
Women’s Studies de la University of Nijmegen din Olanda şi al Research Centre of Women’s 
Studies de la University of Sussex din Regatul Unit. Participanţii acestui program, cadre 
didactice de la diverse catedre ale UBB, sunt: profesorii Aurel Codoban (filosofie), Mihaela 
Miroiu (ştiinţe politice) şi Petru Iluţ (sociologie), conferenţiarii Adriana Băban (psihologie), 
Enikő Magyari-Vincze (director de proiect, studii europene), Cornelia Mureşan (asistenţă 
socială), Livia Popescu (asistenţă socială), Ovidiu Pecican (studii europene), Maria Roth 
(asistenţă socială), lectori Dr. Elena Porumb (studii europene) şi Ghizella Cosma (istorie), 
lectori Drd. Csilla Könczei (filologie) şi Marcela Rad (studii europene), asistenţi universitari 
Olivia Rusu-Toderean (ştiinţe politice), Mihaela Căluţ-Frunză (filosofie), şi Enikő 
Demény. Grupul caută sprijin profesional din partea unei catedre universitare şi/ sau facultăţi 
în vederea lansării unui Masterat în Studii de Gen, care să beneficieze de rezultatele 
proiectului nostru actual şi de relaţiile internaţionale aferente. În momentul de faţă se întrevede 
pachetul de cursuri ce se va putea oferi studenţilor la acest masterat interdisciplinar, organizat 
printr-o colaborare între diverse facultăţi, incluzând mai multe cursuri predate în limba 
engleză: Introducere în studiile de gen; Teoriile feministe şi antropologia culturală; Roluri de 
gen şi instituţii sociale; Psihologie feministă; Filosofie feministă; Reprezentări vizuale ale 
identităţilor de gen; Violenţă genizată; Cultură organizaţională şi relaţiile de gen; Gen şi drept; 
Condiţia femeilor în România interbelică; Istoriografia şi femeile; Sisteme de inegalitate şi 
relaţiile de gen; Gen, familie şi fertilitate.  
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Semestrul I 
1. Introducere în antropologia socio-culturală I. (Magyari N. – Fosztó L. – 

V.Anăstăsoaie) 
2. Introducere în Sociologie I. (Horváth I. – Péter L.) 
3. Metode şi tehnici de cercetare în ştiinţele sociale (Magyari T.) 
4. Socio-antropologia familiei (P. Iluţ – Demény E.) 
5. Opţional 1. 

Semestrul II  
1. Introducere în antropologia socio-culturală II. (Magyari N. – Fosztó L.) 
2. Introducere în Sociologie II. (Horváth I. – Péter L.) 
3. Metode calitative în ştiinţele sociale (Magyari N. – G. Troc) 
4. Socio-antropologia relaţiilor interetnice (Horváth I.) 
5. Opţional 2. 
6. Cercetare de teren 

Semestrul III 
1. Teorii sociologice clasice (Magyari N. – Péter L.) 
2. Curente teoretice în antropologie I. (Demény E. – Fosztó L. – G. Troc) 
3. Antropologia rudeniei (C. Iosif) 
4. Statistica socială (Mezei E. – Veres V.) 
5. Opţional 3. 
6. Opţional 4. 

Semestrul IV 
1. Teorii sociologice contemporane (Magyari N. – Péter L.) 
2. Curente teoretice în antropologie II. (Demény E. – Fosztó L. – G. Troc) 
3. Metodologia. Cercetarea de teren antropologică (Magyari N. – Fosztó L. – G. Troc) 
4. Relaţii de gen şi instituţii sociale (Demény E.) 
5. Opţional 5. 
6. Cercetare de teren 

Semestrul V 
1. Demografie (Veres V.) 
2. Antropologie şi feminism (Magyari-Vincze E.) 
3. Antropologie istorică (V. Anăstăsoaie – O. Pecican) 
4. Comunităţi de romi în Europa Centrală şi de Est (Fosztó L. – V. Anăstăsoaie) 
5. Opţional 6. 
6. Opţional 7. 

Semestrul VI  
1. Comunicare şi mass-media (Magyari T.) 
7. Antropologia politică (Magyari-Vincze E.) 
2. Istoria vieţii cotidiene (O. Pecican) 
3. Opţional 8. 
4. Opţional 9. 
5. Cercetare de teren 

Semestrul VII 
1. Socio-antropologia comunităţilor rurale (invitat) 
2. Antropologie vizuală (Könczei Cs.) 
3. Antropologia societăţilor complexe. Antropologie urbană (Magyari-Vincze E.)  
4. Opţional 10. 
5. Opţional 11. 
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Semestrul VIII 
1. Naţiune, gen, naţionalism (Magyari-Vincze E.) 
2. Etnologie europeană (I. Cuceu) 
3. Istoria gândirii sociale în România (invitat) 
4. Opţional 12. 
5. Opţional 13. 

Oferta de cursuri opţionale  
1. Elemente de filosofie 
2. Filosofia culturii 
3. Politologie 
4. Istoria socială a Europei 
5. Logica simbolică 
6. Sociopsihologia grupurilor mici 
7. Sociologie organizaţională 
8. Sociologia artei şi literaturii 
9. Sociologia educaţiei 
10. Etnografie 
11. Paradigme sociologice I şi II 
12. Antropologia religiilor 
13. Socio-antropologia globalizării 
14. Folclor 
15. Antropologia societăţilor balcanice 
16. Antropologie filosofică 
17. Sociologia devianţei 
18. Socio-antropologia modului de trai 
19. Socio-antropologia schimbării 
20. Socio-antropologie medicală 
21. Sociobiologie 
22. Antropologia fizică 
23. Antropologie lingvistică 
24. Antropologia ritualurilor tradiţionale 
25. Antropologie juridică 
26. Antropologia economică 
 
 
 
3. 
ANTROPOLOGIE – STUDII DE GEN 
Propunere licenţă către Facultatea de Studii Europene, octombrie 2002 
 
 
În urma comunicatului Consiliului Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare cu Nr. 
1543 din 09.07.2002, conform căruia Specializarea de Antropologie din cadrul Facultăţii de 
Studii Europene de la Universitatea Babeş-Bolyai este în curs de evaluare, precum şi în 
urma observaţiilor făcute la dosarul de acreditare al acestei specializări depus de facultatea 
noastră în anul universitar 2001–2002, conform cărora mono-specializarea de antropologie 
nu se justifică şi ar exista suprapuneri cu specializarea sociologie – antropologie de la 
universitatea noastră, care, la rândul ei, a obţinut autorizarea pentru funcţionare provizorie 
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în aceeaşi perioadă, revenim în faţa Consiliului cu cererea noastră de a aproba autorizarea 
funcţionării provizorii a dublei specializări antropologie – studii de gen la Facultatea de 
Studii Europene, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 
 
În elaborarea proiectului dublei specializări antropologie – studii de gen am ţinut cont de 
următoarele argumente, pe care le supunem atenţiei Dumneavoastră: 

- programa acestei specializări completează studiile de antropologie oferite la 
Facultatea de Sociologie de la universitatea noastră începând cu acest an 
academic; ea valorifică potenţialul colectivului de antropologi constituit în 
jurul primului program de predare în domeniul antropologiei culturale de la 
Universitatea Babeş-Bolyai (a masteratului care funcţionează din 1996 la 
Facultatea de Studii Europene) şi la Institutul de Antropologie Culturală care 
datează din 1997; astfel, în sistemul de credite transferabile studenţii vor putea 
opta pentru o gamă mai largă de cursuri speciale de antropologie – a se vedea 
Programa dublei specializări antropologie – studii de gen prezentată în 
ANEXA 2A şi lista membrilor Institutului în ANEXA 2B;  

- prin studiile de gen, programa acestei specializări completează toate ofertele 
din domeniul ştiinţelor socio-umane de la universitatea noastră cu un capitol 
specializat pe o anumită problematică considerată a fi prioritară în 
învăţământul superior European, şi devine una dintre puţinele programe 
interdisciplinare de la noi rezultate din colaborarea între cadre didactice de la 
diferite catedre; de asemenea, în sistemul de credite transferabile, studenţii de 
la diverse specializări mono-disciplinare vor putea opta pentru cursuri 
speciale care tratează problematica relaţiilor şi identităţilor de gen prin lentila 
abordării interdisciplinare; programa va valorifica cursurile elaborate de 
membrii Grupului Interdisciplinar pentru Studii de Gen constituit în cadrul 
Institutului de Antropologie Culturală în anul 2000, cursuri care, chiar dacă 
sunt elaborate, nu sunt deocamdată integrate în curricula diverselor facultăţi – 
a se vedea Programa dublei specializări antropologie – studii de gen 
prezentată în ANEXA 2 şi lista membrilor Grupului în ANEXA 2C;  

- prin combinaţia celor două specializări vom contribui la creşterea prestigiului 
internaţional al învăţământului superior din România, precum dovedesc 
scrisorile de sprijin primite din partea unor specialişti în antropologie şi/ sau 
studii de gen din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franţa, Spania, 
Olanda, Germania şi Suedia – scrisorile sunt prezentate în ANEXA 3; 

- dubla specializare antropologie – studii de gen oferă posibilitatea combinării 
potenţialului teoretic, metodologic şi critic al antropologiei culturale cu cel al 
cercetării interdisciplinare; acest potenţial este exploatat în cazul nostru în 
mod deosebit în raport cu problema relaţiilor şi identităţilor de gen 
întrepătrunse cu alte tipuri de relaţii şi identităţi sociale, aşa cum se 
structurează şi funcţionează ele în contextul societăţilor europene 
contemporane, şi, implicit, al României – bazele şi argumentele profesionale 
ale dublei specializări antropologie – studii de gen sunt prezentate în ANEXA 1.  
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ANEXA 1 
Bazele şi argumentele profesionale ale dublei specializări antropologie – studii de gen 
 
Considerăm că antropologia culturală este disciplina centrată pe cercetarea empirică a 
diversităţii socio-culturale, observabilă atât în societatea proprie, cât şi în societăţile 
„celuilalt”. Datorită bazelor sale metodologice şi teoretice, ea este capabilă să depăşească 
analiza descriptivă, etnografică a fenomenelor abordate către interpretarea şi explicaţia 
acestora, fără însă să alunece în universalismul filosofiei omului şi / sau culturii. Analizele 
sale se focalizează asupra experienţelor cotidiene ale indivizilor şi colectivităţilor 
aparţinând unor etnii, genuri, clase, religii, etc. diferite, dar şi asupra instituţiilor şi 
discursurilor producătoare de sensuri culturale şi relaţii sociale. Antropologia socio-
culturală interoghează conexiunea dintre dimensiunea socială, culturală şi politică a 
realităţii constituite intersubiectiv, relaţiile de structurare reciprocă dintre practici sociale şi 
sisteme culturale, observabile în spaţii bine delimitate şi abordabile prin metodologia 
calitativă centrată pe observaţia participativă. Programa noastră exprimă convingerea că 
antropologia joacă un rol important în înţelegerea proceselor de transformare desfăşurate în 
România post-socialistă, privite într-un context European, precum şi din perspectiva 
experienţei actorilor sociali.  
 
Pe de altă parte, definim studiile de gen drept domeniul inter- şi multidisciplinar dedicat 
cercetării relaţiilor şi identităţilor de gen în diverse contexte social-istorice, în cadrul 
programei noastre analizând acest fenomen complex în condiţiile societăţilor europene 
contemporane. Considerăm că genul este unul dintre cele mai importante mărci ale 
diferenţei culturale şi unul dintre mecanismele care structurează viaţa socială, intersectată 
fiind cu altele, cum ar fi vârsta, etnia, profesia, religia etc. Studiile de gen abordează 
relaţiile dintre femei şi bărbaţi de etnii, vârste, profesii etc. diferite, aşa cum se organizează 
ele în ierarhii sociale în cadrul diferitelor instituţii publice şi private, produse fiind de 
practici sociale şi concepte culturale dominante despre „ordinea naturală a lucrurilor”, 
reproducându-le, la rândul lor, pe acestea. În contextul României, studiile de gen îşi asumă 
descrierea, înţelegerea şi explicarea naturii şi dinamicii relaţiilor de gen în regimul socialist 
şi în condiţiile schimbărilor post-socialiste, asumându-şi, totodată, să contribuie la 
fundamentarea ştiinţifică a proiectelor de dezvoltare socială. 
 
În definirea relaţiei dintre antropologia culturală şi studiile de gen pornim de la 
constatarea faptului că cea dintâi este una dintre disciplinele cele mai adecvate pentru 
investigarea relaţiilor şi identităţilor de gen. Ea oferă concepte teoretice şi metode de 
cercetare aplicabile în studiile de gen care, la rândul lor, fiind alimentate şi dinspre alte 
discipline, aduc contribuţii importante la dezvoltarea teoriei antropologice şi generează 
interesul antropologiei faţă de teme noi de cercetare.  
Subiecte antropologice clasice, cum ar fi cea a relaţiilor de rudenie şi / sau cea a rolurilor 
sexuale în diferite comunităţi, sau altele de dată mai recentă, cum ar fi cea a identităţilor 
sociale şi culturale; dar şi metodologia calitativă specifică disciplinei care urmăreşte să 
identifice experienţele trăite ale actorilor sociali; precum şi spiritul critic al discursului 
antropologic faţă de regimurile de putere producătoare de inegalităţi sociale – toate acestea 
explică de ce antropologia a fost una dintre cele mai receptive discipline faţă de studiile de 
gen, care, începând cu anii 1960, şi-au clădit un loc prestigios în contextul academic 
occidental, dar nu numai.  
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Programa dublei specializări oferă studenţilor şansa să-şi completeze studiile despre aceste 
teme considerate a fi „subiecte antropologice” cu studii despre multe alte fenomene legate 
de gen (spre exemplu sănătatea, violenţa, reproducerea, inegalităţile sociale etc.), în mod 
tradiţional tratate de către alte discipline socio-umane, însă abordabile, cu siguranţă, şi prin 
aparatura teoretică şi metodologică a antropologiei, precum şi a cercetării interdisciplinare.  
 
Argumentele aduse în favoarea dublei specializări antropologie – studii de gen se referă atât 
la creşterea potenţialului teoretic şi metodologic al studiilor generate la răscrucea dintre 
cele două domenii, cât şi la creşterea şanselor de angajare a absolvenţilor: 

- pregătirea studenţilor în antropologia social-culturală şi în domeniul 
interdisciplinar al studiilor de gen asigură dobândirea unor cunoştinţe vaste de 
teorie socială şi culturală, şi de metode cantitative şi calitative de cercetare de 
ultimă oră, necesare înţelegerii realităţilor sociale contemporane pe baze 
empirice; 

- în programa dublei specializări, problema relaţiilor şi identităţilor de gen este 
discutată în contextul societăţilor europene contemporane şi se situează în mai 
ampla problematică a inegalităţilor sociale şi cea a relaţiilor de putere, a 
relaţiei dintre cultural, social şi politic, observabile la diverse paliere şi în 
diferite instituţii ale vieţii sociale, economice, politice; 

- programa noastră introduce în discuţie şi propune spre cercetare teme legate 
de relaţii interetnice şi naţionalism, relaţii de gen şi sexism, relaţii rasiale şi 
rasism, subiecte la fel de importante în procesul integrării europene ca şi cele 
legate de transformări economice şi legislative – ca atare îmbogăţeşte oferta 
de europenistică existentă la ora actuală; 

- prin programa acestei secţii, pe lângă temele clasice de antropologie, se 
introduce în studiul societăţilor europene o problematică socială până acum 
neglijată în România, dar centrală în producţia ştiinţifică socio-umană 
contemporană, cea a relaţiilor şi identităţilor de gen şi a tuturor problemelor 
sociale aferente;  

- studiile de gen exemplifică un domeniu în care se poate practica o 
antropologie aplicată dedicată programelor de dezvoltare; dubla specializare 
contribuie la familiarizarea studenţilor cu cercetarea aplicată şi la schimbarea 
mentalităţii despre relaţia dintre cunoaşterea ştiinţifică şi implicarea civică; 

- având această dublă specializare, absolvenţii se pot angaja nu numai la 
instituţii culturale şi de predare / cercetare, ci şi la diverse organizaţii sociale 
şi politice, guvernamentale şi neguvernamentale, dedicate elaborării şi 
implementării unor programe de dezvoltare bazate pe cercetări empirice; în 
orice domeniu cultural, social, economic şi politic ar lucra, absolvenţii dublei 
specializări antropologie – studii de gen vor fi capabili să impună o schimbare 
în gândirea despre şi practica legată de relaţiile de gen şi de locul şi rolul 
femeilor şi bărbaţilor în societate, şi în general, în concepţiile culturale şi 
practicile sociale producătoare de inegalităţi.  

 
ANEXA 2A 
Programa dublei specializări antropologie – studii de gen 
Observaţii:  
Lista de mai jos prezintă cursurile grupate pe tipuri de cursuri, de la cele introductive, prin 
cele legate de probleme teoretice şi metodologice, până la cele tematice / speciale. Ele, 
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desigur, se vor grupa pe ani de studii, respectiv, în sistemul de credite transferabile, se vor 
putea alege în funcţie de condiţionările referitoare la o anumită ordine în care studenţii vor 
putea opta pentru ele.  
Cursurile specifice care definesc orientarea tematică a programei sunt grupate în două mari 
categorii, în funcţie de cele două mari problematici majore tratate, cea a societăţilor 
europene contemporane şi cea a inegalităţilor sociale, acestea fiind contextele în cadrul 
cărora se abordează diverse fenomene legate de natura şi dinamica relaţiilor şi identităţilor 
de gen.  
Chiar dacă în procesul de predare sunt implicate şi cadre didactice din afara Facultăţii de 
Studii Europene, mai mult de 2/3 din cursuri (cele scrise cu italice) sunt acoperite de cadre 
didactice cu norma de bază la această facultate. 

Cursuri introductive  
Introducere în cercetarea socio-culturală (conf. E. Magyari-Vincze) 
Introducere în antropologie (prof. Ion Cuceu) 
Introducere în studii de gen (lect. Olivia Toderean) 

Cursuri de teorie socială şi culturală  
Curente clasice în antropologia socio-culturală (prof. Ion Cuceu) 
Antropologia simbolică şi interpretativă (conf. Marius Jucan) 
Postmodernismul în antropologie şi în teoria feministă (lect. Gabriel Toc) 
Feminism şi antropologie (conf. E. Magyari-Vincze) 
Teorii ale genului şi sexualităţii (profesor invitat, prof. Mihaela Miroiu) 
Multiculturalism şi feminism (prof. Aurel Codoban, asist. Mihaela Frunză) 

Cursuri de metode, metodologie şi epistemologie 
Metodele de teren ale cercetării antropologice (lect. Gabriel Troc) 
Teoria, etica şi politica cunoaşterii (prof. Andrei Marga) 
Scriitura antropologică (conf. Marius Jucan)  
Cercetarea de gen interdisciplinară (conf. Livia Popescu) 
Statistică şi statistica de gen (conf. Cornelia Mureşan) 
Cercetarea socială aplicată (conf. Mária Roth) 

Cercetarea societăţilor europene şi problematica de gen 
Antropologia Europei (lect. Alina Branda) 
Antropologia în Europa Centrală şi de Est (prof. Ion Cuceu) 
Antropologia societăţii complexe şi cercetarea vieţii cotidiene (lect. Gabriel Troc) 
Istoria şi antropologia (conf. Ovidiu Pecican, drd. Viorel Anăstăsoaie) 
Relaţii de gen în societăţi europene contemp. (conf. E.M.Vincze, drd.Cristian Branea) 
Istoria mişcării feministe (conf. Gizela Cosma) 
Politici de gen în UE (conf. E. Magyari-Vincze, asist. Marcela Rad) 
Femeile în România între tradiţie şi modernitate în sec. XX (conf. Gizela Cosma) 

Inegalităţi sociale şi relaţii de gen. Concepte culturale şi practice sociale  
Regimuri de gen şi instituţii sociale (prof. Petru Iluţ, drd. Enikő Demény) 
Cultură organizaţională şi relaţii de gen (conf. Elena Porumb) 
Etnografii ale comunităţilor de romi (lect.Cs. Könczei, drd. Viorel Anăstăsoaie) 
Gen, naţiune, naţionalism (conf. Enikő Magyari-Vincze) 
Probleme sociale şi politici sociale (conf. Livia Popescu) 
Violenţa genizată (conf. Maria Roth) 
Sănătatea femeilor (conf. Adriana Băban) 
Condiţia femeilor şi transformările post-socialiste (conf. E. Magyari-Vincze) 
Limbaj, corp, limbaj corporal (prof. Aurel Codoban) 



INTENŢII PRIVIND INSTITUŢIONALIZAREA ANTROPOLOGIEI 

 

381

Reprezentări vizuale ale genului şi sexualităţii (lect. Csilla Könczei) 
Practică de cercetare (două săptămâni la sfârşitul anilor I, II şi III) 

 
ANEXA 2B 
Colectivul de antropologie de la Facultatea de Studii Europene 
şi membrii Institutului de Antropologie Culturală 

Cadre didactice cu norma de bază la Facultatea de Studii Europene 
Prof. Dr. Ion Cuceu 
Conf. Dr. Enikő Magyari-Vincze 
Conf. Dr. Marius Jucan 
Conf. Dr. Ovidiu Pecican 
Lector Dr. Alina Branda 
Lector Drd. Gabriel Troc 

Cadre didactice din afara Facultăţii de Studii Europene 
Lector Drd. Csilla Könczei 
Lector Drd. Nándor Magyari 
Asist. Drd. László Fosztó 
CEP fellow, Drd. Enikő Demény 
CEP fellow, Viorel Anăstăsoaie 
CEP fellow, Cristian Branea 
 
ANEXA 2C 
Membrii Grupului Interdisciplinar pentru Studii de Gen 
Prof. Aurel Codoban, Catedra de Filosofie Sistematică, Fac.de Istorie şi Filosofie 
Prof. Petru Iluţ, Catedra de Sociologie, Facultatea de Sociologie 
Prof. Mihaela Miroiu, profesor invitat, membru asociat, SNSPA Bucureşti 
Conf. Enikő Magyari-Vincze, Facultatea de Studii Europene 
Conf. Adriana Băban, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Conf. Cornelia Mureşan, Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie 
Conf. Ovidiu Pecican, Facultatea de Studii Europene  
Conf. Livia Popescu, Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie  
Conf. Maria Roth, Catedra de Asistenţă Socială, Facultatea de Sociologie 
Conf. Elena Porumb, Facultatea de Studii Europene 
Lector Dr. Gizela Cosma, Catedra de Istorie Contemporană, Fac. de Istorie şi Filosofie 
Lector Drd. Csilla Könczei, Catedra de Limbă şi Literatură Maghiară, Fac. de Litere 
Lector Drd. Olivia Toderean, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative 
Asistent Drd. Marcela Rad, Facultatea de Studii Europene 
Asistent Drd. Mihaela Frunză, Catedra de Filosofie Sistematică, Fac. de Istorie şi Fil. 
Drd. Enikő Demény, Membru, Institutul de Antropologie Culturală 
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III. 
PROPUNERI PRIVIND SPECIALIZAREA DE ANTROPOLOGIE  
SOCIO-CULTURALĂ ÎN CONTEXTUL RESTRUCTURĂRII 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ÎN SISTEMUL BOLOGNA  
 
2004–2005 
 
 
După nereuşita dintre 2000–2002 de a ne face proiectele acceptate, momentul 
restructurării învăţământului superior în sistem Bologna (trei ani licenţă şi doi ani 
masterat) ni se părea ocazia favorabilă pentru reînnoirea lor. Propunerile prezentate în 
acest capitol (chiar dacă au venit dinspre „noi” ca şi dinspre cadre didactice având funcţia 
de bază la diferite facultăţi, iar din punctul de vedere al resurselor umane au fost bazate pe 
absolvenţii masteratului de antropologie culturală de la Facultatea de Studii Europene) au 
fost făcute către Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială în ideea că în anul 2002 
aceasta a fost facultatea în cadrul căreia s-a lansat procesul de acreditare a specializării 
de antropologie. La această facultate, prin 2004, persoana desemnată pentru organizarea 
specializării a fost Marius Lazăr, iar prodecanul responsabil de linia maghiară a fost 
Tivadar Magyari, ei fiind deci persoanele cu care trebuia să negociem dorita noastră 
participare atât la linia maghiară, cât şi la cea română (încercând, desigur, să impunem 
concepţiile noastre despre rostul, direcţiile şi resursele umane ale licenţei în antropologie). 
Menţionez aici că în contextul unei facultăţi, cum este şi sociologia, unde separarea celor 
două linii este tranşantă, noi, prin forţa acestor stări de fapt, ne-am concentrat asupra 
propunerilor privind linia maghiară, chiar dacă experienţele şi abilităţile acumulate prin 
masteratul de antropologie ce funcţiona la Facultatea de Studii Europene din 1996 în 
limba română, unde au învăţat împreună studenţi români şi maghiari, ne-ar fi capacitat să 
gândim întreaga specializare, pe ambele sale linii.  
 
În acest capitol, pe lângă documentul care prezintă proiectul nostru elaborat în toamna 
anului 2004 redăm şi discuţiile din jurul lui (rămase „înregistrate” în mesajele de e-mail 
schimbate cu Tivadar Magyari în această perioadă). Din rândurile acestora reiese că 
negocierile, din punctul nostru de vedere, nu ar fi fost reuşite, deoarece, proiectând 
(„doar”) linia maghiară nu aveam libertatea de iniţiativă necesară, căci regula era că ea 
trebuie să se modeleze după linia română. Dar de prin dedesubturile eşecului nostru din 
această perioadă (şi nu numai) a răzbătut şi faptul că propunerea noastră a venit „din 
afara” Facultăţii de Sociologie, adică dinspre „noi” care n-aveam normele pe statul de 
funcţii ale acestei facultăţi, stare de fapt care, datorită fragmentării Universităţii Babeş-
Bolyai şi modului în care facultăţile separate se raportează unul faţă de celălalt şi faţă de 
colaborările care transced graniţele facultăţilor îngreunează, chiar face imposibilă (sau 
„anormală”, „nedorită”) iniţiative cum erau ale noastre. În fine, la Facultatea de 
Sociologie, în elaborarea planului de învăţământ pentru 2005/2006 (vezi documentul din 
martie 2005, prezentat în paragraful trei al acestui capitol, care, probabil, de atunci a 
trecut prin mai multe transformări) au predominat considerentele de ordin financiar 
(specializarea de antropologie să coste cât mai puţin posibil), dar şi cele de menţinere a 
sociologiei pe poziţii dominante („argumentând” cu întrebări poetice de genul, „ce poate 
să facă un antropolog pe teren ceea ce nu poate face un sociolog” şi cu transformarea 
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cursurilor de sociologie în cursuri de socio-antropologie, de tipul din sociologia familiei 
sau sociologia urbană în socio-antropologia familiei sau socio-antropologia urbană).  
 
Ulterior, nereuşitele impunerii concepţiei noastre în procesul de structurare a licenţei în 
antropologie au găsit şi alte explicaţii. De exemplu în momentul în care, desfăşurându-se 
de data asta în cadrul liniei maghiare, negocierile privind organizarea masteratului în 
limba maghiară (Komplex kultúrakutatás, Cercetare culturală complexă) au eşuat şi ele 
din punctul nostru de vedere. Era vorba despre momentul (mai-iunie 2005) în care, după 
corespondenţa de e-mail prezentată în paragraful cinci, ce reflectă acordul colegilor 
sociologi maghiari privind înfiinţarea acestui program, cei din urmă şi-au retras sprijinul 
după ce el trecuse prin acreditarea de la universitate şi ajunsesem în momentul anunţării 
locurilor la admitere. Decizia lor încorpora şi denotă şi de atunci teama de a nu crea 
concurenţă la propriile programe de sociologie, dar şi dorinţa de a direcţiona şi 
absolvenţii specializării de antropologie către masteratele de sociologie.  
 
Atunci, soluţia pe moment părea: „preluarea” masteratului la Facultatea de Studii 
Europene (facilitată de deschiderea de acolo înspre organizarea predării şi la această 
facultate şi în limba maghiară). Soluţia, chiar dacă a fost găsită într-un moment critic al 
dezvoltărilor noastre, putea avea totuşi o anumită logică. Şi anume ceea ce se putea 
creiona în perspectiva propunerii noastre (de exemplu din martie 2005, discutată în 
prezenţa profesorului invitat David Kideckel) privind colaborarea dintre cele două 
facultăţi în materie de predarea antropologiei, propunere care, însă, niciodată n-a fost 
pecetluită şi n-a generat negocierile instituţionale care ar fi fost de dorit în fundamentarea 
colaborării. Mai departe, la acea oră credeam că prin poarta deschisă la studii europene şi 
pe baza unui acord cu sociologii, putem intra cu propuneri şi mai consistente privind o 
specializare la nivel de licenţă, pe care de data aceasta am structurat-o pe liniile 
antropologiei culturale şi vizuale aplicate în forma prezentată în ultimul paragraf al 
capitolului de faţă. Iniţiativa a rămas neaprobată ca atare, dar multe dintre ideile şi 
argumentele ei le-am integrat în următorul proiect major, cel de înfiinţare a studiilor 
culturale.  
 
  
Cuprinsul capitolului 

 
1. Secţia de antropologie. Propunere către Facultatea de Sociologie, toamna lui 
2004  
2. Antropológia szak. Javaslat tantárgyakra a szociológia tanszék magyar vonala 
felé, 2004 ősze  
3. Planul de învăţământ al specializării de antropologie, lansat de Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială, 2005/2006 

4. Acord de colaborare între Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, şi 
Facultatea de Studii Europene. Schiţă de propuneri pentru discuţia din 31.03.2005. 
5. Corespondenţă prin e-mail asupra propunerilor de mai sus 
6. Antropologie culturală şi vizuală aplicată. Propunere, decembrie 2005  
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1. 
SECŢIA DE ANTROPOLOGIE  
Propunere către Facultatea de Sociologie, toamna lui 2004 
 
 
1. Domeniul de specialitate  
Secţia de Antropologie pregăteşte studenţii în domeniul antropologiei socio-culturale şi 
vizuale. Această disciplină abordează diversitatea socială şi culturală în diferite locaţii 
spaţio-temporale şi cercetează aspectele culturale ale organizării economice, sociale, 
politice şi culturale ale comunităţilor urbane şi rurale prin prisma practicilor legate de 
producţie, distribuţie, consum, de relaţiile intra- şi intergrupale, precum şi de reprezentările 
simbolice (inclusiv cele vizuale). Analiza antropologică (bazată pe munca de teren în mod 
predominant realizată prin instrumentarul metodologiei observaţiei participative) este 
ghidată de principiul holismului (al viziunii asupra complexităţii şi interdependenţelor 
problemelor investigate), cel al relativismului cultural (al interpretării fenomenelor 
observate în contextul lor) şi cel al abordării realităţilor sociale din punctul de vedere al 
nativilor (aşa cum se relevă acesta prin procesul de comunicare dintre cercetător şi cei 
cercetaţi). Pe lîngă setul de cunoştinţe teoretice şi metodologice ce ţin de disciplina noastră, 
dar şi de disciplinele înrudite cu antropologia, studenţilor li se oferă şi şansa de a dobîndi 
abilitatea de a aplica cunoaşterea antropologică în contextul diverselor instituţii publice 
unde se vor putea angaja.  
 
2. Meseria de antropolog printre ocupaţiile din România 
„Clasificarea Ocupaţiilor din România” îi situează pe antropologi împreună cu sociologii şi 
geografii la capitolul 2442, definindu-i drept o categorie care face parte din „Specialiştii cu 
ocupaţii intelectuale şi stiinţifice”, şi în mod particular din categoria „Specialiştilor în 
ştiinţele economice, sociale şi umaniste”. Activităţile definite pentru această categorie de 
meserii, aplicabile şi antropologilor sunt următoarele: 
- întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode;  
- aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul 

respectiv;  
- efectuează cercetări asupra structurii sociale, originii şi evoluţiei umanităţii, relaţiei 

dintre activitatea umană şi mediul social;  
- identifică, oferă şi aplică soluţii în domeniile enunţate; 
- pun la dispoziţia factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse;  
- avizează aplicarea cunoştinţelor acumulate la definirea politicilor economice şi sociale, 

aplicabile anumitor categorii de populaţie şi regiuni; 
- predau în învăţământul de diverse grade teoria şi practica uneia sau mai multor 

discipline;  
- oferă consultaţii în diverse domenii; 
- susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte de specialitate;  
- prestează servicii cu caracter social în interesul indivizilor şi familiilor dintr-o 

colectivitate.  
 
Conform „Clasificării Activităţilor Economiei Naţionale”, antropologii se vor putea angaja 
în: 
- instituţii de cercetare; 
- învăţământ; 
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- firme de consiliere; 
- orice tip de organizaţie (economică, socială, culturală, politică, civică), care are nevoie 

de investigaţii de specialitate. 
 
3. Competenţe dobândite  
Absolvenţii programei de licenţă de trei ani vor dobândi următoarele competenţe 
profesionale:  

- cunoaşterea istoriei şi specificului disciplinei atât prin prisma teoriilor şi 
metodelor de cercetare, cât şi din punctul de vedere al unor domenii şi teme 
majore ale antropologiei socio-culturale şi vizuale;  

- analiza şi producerea materialelor vizuale (în speţă fotografii şi filme); 
- recunoaşterea şi analiza problemelor sociale cu care se confruntă oamenii din 

diverse comunităţi; 
- identificarea multiplelor poziţii şi interese existente în cadrul comunităţilor 

investigate; 
- formularea – pe baza cercetării empirice – a unor propuneri referitoare la 

soluţionarea problemelor identificate în comunităţile studiate; 
- cunoaşterea funcţionării unor instituţii publice (culturale şi educaţionale, 

economice, civice, administrative) din punctul de vedere al modului în care 
acestea comunică cu populaţia, al relaţiilor sociale şi culturii organizaţionale 
caracteristice lor, precum şi al practicilor prin care acestea tratează 
diversitatea culturală şi diferenţele sociale. 

Aceste competenţe profesionale se vor completa cu anumite competenţe sociale, cum ar 
fi:  

- sensibilitatea socială;  
- comunicarea bazată pe înţelegerea celuilalt; 
- acceptarea alterităţilor de toate felurile; 
- gîndirea critică şi auto-reflexivitatea. 

 
Pe baza acestor competenţe profesionale şi sociale, antropologii – ca şi cercetători, 

asistenţi de cercetare, referenţi de specialitate etc. angajaţi la diferite instituţii – vor fi 
capabili să desfăşoare următoarele activităţi: 

- planificarea, efectuarea şi utilizarea cercetării empirice (realizate prin 
metodologia calitativă, cantitativă şi vizuală) în vederea cunoaşterii şi 
soluţionării problemelor sociale cu care se confruntă comunităţile investigate 
(respectiv cu care lucrează instituţiile în cauză);  

- medierea între diferite perspective (inclusiv în situaţii conflictuale), existente 
în cadrul instituţiilor sau în cadrul comunităţilor studiate, dar şi în relaţia 
dintre populaţie şi instituţiile publice în cauză;  

- să atragă atenţia asupra fenomelor de marginalizare, discriminare şi excludere, 
şi să contribuie la mobilizarea socială împotriva acestora, precum şi la 
soluţionarea lor. 

 
4. Planul de învăţământ al secţiei (la nivel licenţă trei ani, şase semestre) 
Pentru a putea dezvolta competenţele descrise mai sus, acest Plan include: 

- cursuri şi seminarii legate de istoria, teoriile şi metodologia antropologiei 
socio-culturale şi vizuale, precum şi de unele sub-domenii şi teme ale 
disciplinei noastre; 
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- cursuri şi seminarii legate de teme sociale actuale privite prin prisma unor 
discipline înrudite (sociologia, economia politică, psihologia socială, 
geografia socială), rolul acestora fiind atât introducerea studenţilor în aceste 
discipline, cât şi tratarea problemelor sociale aferente; 

- cursuri şi seminarii legate de practicile sociale şi culturale ale unor instituţii 
publice; 

- practică de vară (de cercetare şi profesională, internship).  
În urma parcurgerii celor trei ani de studii, absolvenţii secţiei se vor putea angaja conform 
celor descrise mai sus, sau îşi vor putea continua studiile universitare la nivel masteral şi 
doctoral.  
 
ANUL I 
 Semestrul I 

1. Introducere în antropologia socio-culturală  2 – 2 Ex.  
2. Metodologia cercetării sociale     2 – 2 Ex. 
3. Laborator foto şi video     2 – 2 Lucr. 
4. Sociologia organizaţiilor    2 – 0 Col. 
5. Opţional (1) – se alege o disciplină din coşul Opţional (1) 1 2 – 0 Ex. 
6. Limbă străină (citirea textelor de specialitate)  2 – 0 VP 
 Semestrul II 

1. Istoria antropologiei     2 – 2 Ex. 
2. Metodele cercetării antropologice   2 – 2 Lucr.   
3. Antropologie urbană     2 – 2 Ex. 
4. Economie politică      2 – 0 Col. 
5. Opţional (1) – se alege o disciplină din coşul Opţional (1) 2 – 0 Ex. 
6. Limbă străină (citirea textelor de specialitate)  2 – 0 VP 
 Practică de vară (3 săptămâni)  

Cercetare – muncă de teren  
 
ANUL II 

Semestrul III 

1. Antropologie economică    2 – 2   Ex 
2. Metodele cercetării cantitative     2 – 2   Lucr. 
3. Psihologia sănătăţii     2 – 0   Col. 
4. Opţional (1) – se alege o disciplină din coşul Opţional (1)  2 – 0   Ex.  
5.–6. Opţional (2) – se aleg două discipline din coşul Opţional (2) 2 2 – 1 şi 2 – 1 Ex.  

                                                 
1 Coşul Opţional (1): Cursuri despre instituţii publice: Managamentul instituţiilor culturale; 
Comunicare de masă şi putere; Cultura organizaţională şi managementul resurselor umane; 
Organizaţiile ne-guvernamentale şi societatea; Administraţia şi relaţiile publice; Urbanizare şi 
dezvoltare comunitară; Dimensiunea culturală a diplomaţiei; Globalizarea şi firmele transnaţionale; 
Instituţiile Uniunii Europene şi tratamentul minorităţilor etnice şi sociale (anti-discriminare, 
oportunităţi egale); Instituţiile educaţionale şi diversitatea socio-culturală. Cursurile vor fi susţinute 
de cadre didactice universitare, care vor invita la seminariile lor reprezentanţi ai instituţiilor în 
cauză. Această legătură va facilita atât cunoaşterea de către studenţi a modalităţilor concrete în care 
aceste instituţii funcţionează, cît şi stabilirea unor legături de colaborare între acestea şi 
universitate/studenţi.  
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 Semestrul IV 
1. Antropologie politică     2 – 2   Ex. 
2. Metodologia antropologiei vizuale    2 – 2   Lucr. 
3. Comunicarea politică      2 – 0   Col. 
4. Opţional (1) – se alege o disciplină din coşul Opţional (1) 2 – 0   Ex. 
5.–6. Opţional (2) – se aleg două discipline din coşul Opţional (2) 2 – 1 şi 2 – 1 Ex. 
 Practică de vară (3 săptămîni) 
Practică profesională (internship) la o instituţie publică 
 
ANUL III 
 Semestrul V 

1. Antropologie vizuală     2 – 2   Ex. 
2. Prelucrarea datelor de cercetare şi scriitura antropologică  0 – 2   Lucr. 
3. Sărăcia şi politicile sociale    2 – 0   Col. 
4.–5. Opţional (1) – se aleg două discipline din coşul Opţional (1) 2 – 0 şi 2 – 0  Ex. 
6. Opţional (2) – se alege o disciplină din coşul Opţional (2)  2 – 1   Ex. 
 Semestrul VI 

1. Antropologie aplicată      2 – 2   Ex. 
2. Seminar dedicat scrierii tezei de licenţă 3    0 – 2   Lucr. 
3. Geografie socială şi turism    2 – 0   Col. 
4.–5. Opţional (1) – se aleg două discipline din coşul Opţional (1)2 – 0 şi 2 – 0  Ex. 
6. Opţional (2) – se alege o disciplină din coşul Opţional (2)  2 – 1   Ex.  
 
CADRE DIDACTICE * 
 
Disciplinele antropologice de la nivel de licenţă pe linia maghiară vor fi oferite de 
următoarele cadre didactice: 
 

1. Magyari Nándor, Ph.D, catedra de sociologie 
2. Könczei Csilla, Ph.D, catedra de etnologie maghiară  
3. Magyari-Vincze Enikő, Ph.D, catedra de studii europene 
4. Demény Enikő, doctorand fără frecvenţă la filosofie, B.A. sociologie, M.A. 

antropologie, M.A. Gender Studies (CEU) 
5. Fosztó László, doctorand cu frecvenţă la etnologie maghiară, B.A. etnologie, M.A. 

Nationalism Studies (CEU) 

                                                 
2 Coşul Opţional (2): Cursuri antropologice tematice: Familie şi roluri de gen; Ritualuri; Etnicitate şi 
relaţii interetnice; Diferenţe şi inegalităţi de gen; Comunicare vizuală; Analiză de discurs; Comunităţi 
de romi; Naţiune, gen şi naţionalism; Culturi de consum; Producţie  
3 În cadrul acestui seminar se oferă o pregătire de tip „academic writing”. În restul timpului, sub 
forma unor tutoriale se discută problemele legate de scrierea tezelor de licenţă individuale.  
* Cadrele didactice de pe această listă sunt identificate conform statutului lor actual. Gradual, în 
funcţie de dezvoltarea secţiei şi obţinerii doctoratelor, se vor scoate la concurs posturi pe statul de 
funcţii al catedrei de sociologie. Apoi, în funcţie şi de dezvoltarea secţiei pe linia română, la facultate 
se va putea constitui o catedră de antropologie.  
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6. Kozák Gyula, doctorand cu frecvenţă la sociologie, B.A. sociologie, M.A. 
antropologie, M.A. Nationalism Studies (CEU) 

7. Plainer Zsuzsa, doctorand cu frecvenţă la studii europene, B.A. filologie şi 
sociologie, M.A. antropologie 

8. Könczei Csongor, doctorand în Ungaria, B.A. etnologie, M.A. antropologie  
9. Geambaşu Réka, doctorand cu frecvenţă la sociologie, B.A. sociologie, M.A. 

antropologie 
 
5. Propuneri de masterate, 2 ani 
În continuarea licenţei în antropologie propunem două masterate: 

1. Cercetarea culturală complexă (în limba maghiară, Komplex kultúrakutatás): 
masteratul se va derula începând cu anul universitar 2005–2006 sub forma unei 
programe de două semestre, treptat fiind transformat într-un program de doi ani  

2. Socialism and post-socialism in Eastern Europe (în limba engleză): masteratul 
se va derula începând cu anul universitar 2006–2007 sub forma unei programe de 
doi ani, fiind oferit şi pentru studenţi din străinătate 

 
 
 
2. 
ANTROPOLÓGIA SZAK 
Javaslat tantárgyakra a szociológia tanszék magyar vonala felé, 2004 ősze 
 
 
I. A társadalom- és kultúrakutatás alapjai 

1. Társadalomtudományi alapismeretek  
2. Bevezetés a szociokulturális antropológiába  
3. Kultúraelméletek 
4. Társadalomelméletek 

 
II. Antropológia-történet (szövegolvasás/ elmélettörténet/ a premodern és a modern 
társadalmak antropológiája) 

1. Az antropológiai gondolkodás előtörténete (karosszék antropológia, 
evolucionizmus, diffúzionizmus: Comte, Spencer, Darwin, Maine, Morgan, 
Tylor, Frazer, Durkheim, Mauss) 

2. A kulturális antropológia aranykora/klasszikus antropológia-elméletek 
(történelmi partikularizmus, funkcionalizmus, kultúra és személyiség) Boas, 
Kroeber, Kluckhon, Sapir, Whorf, Benedict, Elsie Parsons, M. Mead, Linton, 
Malinowski, Radcliffe-Brown)  

3. Modern antropológiai elméletek (strukturalizmus, kognitív antropológia, 
szimbolikus antropológia, politikai gazdaságtan)  

4. Interpretatív- és posztmodern antropológia, kritikai kultúrakutatás 
5. A saját társadalom antropológiája (anthropology at home, Európa és Közép- 

és Kelet-Európa antropológiája) 
 
III. Módszertan 

1. Az empirikus társadalom- és kultúrakutatás módszertana 
2. Az antropológiai terepmunka – módszerek és ismeretelméleti problémák 
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3. Az antropológiai adatok feldolgozása és az antropológiai írásmű  
4. Az antropológiai terepmunka gyakorlata 
5. Film–, videó- és számitógéptechnika 
6. A vizuális antropológia módszertana  
 

IV. Ágazat-antropológiák 
1. Politikai antropológia 
2. Vallásantropológia 
3. Gazdasági antropológia 
4. Városantropológia 
5. Feminizmus és antropológia 
6. Történeti antropológia 
7. Antropológiai nyelvészet 
8. Vizuális antropológia  
9. Alkalmazott antropológia 

 
V. Tematikus kurzusok 

1. Rokonsági kapcsolatok, család és nemi szerepek 
2. Rítusok  
3. Roma közösségek 
4. Nemi különbségek és egyenlőtlenségek 
5. Etnicitás és interetnikus kapcsolatok 
6. Nemzet, társadalmi nem és nacionalizmus 
7. Fogyasztás 
8. Termelés 
9. Diskurzuselemzés 
10. Vizuális kommunikáció 

 
VI. Alkalmazások (társszakok kurzusajánlatából) 

1. Muzeológia 
2. Tömegkommunikáció és reklám 
3. Nemzetközi kapcsolatok 
4. Közkapcsolatok   
5. Társadalmi konfliktusok 
6. Szervezet-management 
7. Közösség (vidék)-feljesztés 
8. Pedagógiai képzés 

 
VII. Társszakok alapozó tanegységeiből  

1. Demográfia 
2. Pszichológia 
3. Filozófia 
4. Politikatudomány 
5. Ökológia 
6. Régészet 
7. Néprajz 
8. Történelem 
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VIII. Idegen nyelvek 
Régióbeli nyelvek (orosz, szerb, bolgár, lengyel, cseh) 
Angol, német, francia, spanyol 

 
IX. Terepmunkagyakorlat és szakdolgozatírás 

1. Egyéni terepmunkagyakorlat: 18 terepen töltött munkaóra (a 2. félév során, 
Az antropológiai terepmunka gyakorlata szeminárium keretében)  
2. Csoportos terepmunkagyakorlat: két hét a 4. félév végén 
3. Egyéni terepmunkagyakorlat: két hét a a 6. félév végén 
4. Egyéni terepmunkagyakorlat: 24 terepen töltött óra (a 7. félév során, a 
Terepmunkaszeminárium keretében) 
5. Szakdolgozati tutoriális: a 8. félév során  
 

 
 
4.  
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AL SPECIALIZĂRII DE ANTROPOLOGIE 
Lansat de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
2005/2006  
 
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA 
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
 Anul universitar 2005–2006 

Domeniul: Sociologie şi Asistenţă Socială 
Specializarea: antropologie 
Titlul absolventului: licenţiat în antropologie 
Durata studiilor: 6 semestre 
Forma de învăţământ: zi 
Valabil pentru anul I (înmatriculaţi în 2005) 

 
I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE LICENŢĂ 
 
131 credite la disciplinele obligatorii (discipline) 
39 credite la discipline opţionale (discipline) 
10 credite la practică profesională (etape) 
30 credite la examenul de licenţă (15 credite pentru examenul de bază şi specialitate,15 
credite pentru lucrarea de diplomă) 
10 credite pentru o limbă străină (4 semestre) 
Promovarea disciplinei Educaţie fizică fără credite (4 semestre) 

Pentru ocuparea unui post didactic (învăţământ gimnazial, liceal şi superior) 
absolventul trebuie să posede Certificat de absolvire eliberat de Departamentul Seminarului 
Pedagogic. La disciplinele Departamentului se repartizează 30 de credite conform anexei 3. 
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II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămâni) 
 

 
Activităţi 
didactice 

Sesiuni de examene 
Practică 

Vacanţa de 

Sem. I Sem. II iarna vara restanţe iarnă primăvară vară 

Anul I 14 14 4 4 2 2 2 1 8 

Anul II 14 14 4 4 2 2 2 1 8 

Anul III 14 14 4 4 2 - 2 1 8 

 
 
III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ 
 

 Sem. I Sem. II 

Anul I 20 20 

Anul II 21 20 

Anul III 18 18 

 
IV. EXAMENUL DE LICENŢĂ 
 

B. Perioada de întocmire a lucrării de diplomă: semestrele 5–6 
2. Perioada de definitivare a lucrării de diplomă: 2 săptămâni din semestrul 6 
3. Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 15–30 iunie 
4. Conţinutul examenului de licenţă: 

a. Examen de bază şi specialitate 
b. Examen de competenţă lingvistică 
c. Susţinerea lucrării de diplomă 

 
V. MODUL DE ALEGERE A CURSURILOR OPŢIONALE 
 
Sem. 1: 1 curs din pachetul A 
Sem. 2: 2 cursuri din pachetul B 
Sem. 3: 2 cursuri din pachetul C 
Sem. 4: 3 cursuri din pachetul D 
Sem. 5: 3 cursuri din pachetul C 
Sem. 6: 2 cursuri din pachetul D 

În semestrele 4 şi 5, câte o disciplină opţională poate fi înlocuită cu un curs 
facultativ, organizat la nivel de universitate 

 
RECTOR, 
Prof. Dr. Nicolae Bocşan 
 
DECAN,  
Prof. Dr. Traian ROTARI 
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TABELUL DISCIPLINELOR 
 

A. DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

Cod Discipline Credite 

Număr ore 
săptămânal 

Felul 
verifi-
cării 

Condiţionări 

Cu ce 
disciplină 
poate fi 
înlocuită C S L 

Semestrul 1 (Anul I) 30 12 4 4    

ANR011 Introducere în sociologie 6 2 2 – E   
ANR012 Metode şi tehnici cantitative 6 2 – 2 E   

ANR013 
Statistică socială şi analiza 
datelor. (I) 

6 2 – 2 E   

ANR014 
Psihologie generală şi 
educaţională  

5 2 1 – E   

ANR015 Introducere în asistenţa socială 4 2 1 – E   
 Curs opţional din pachetul A 3 2 - - E   
Semestrul 2 (Anul I) 30 12 2 6    

ANR016 Probleme sociale 6 2 2 – E   
ANR017 Metode şi tehnici calitative 6 2 – 2 E   

ANR018 
Statistică socială şi analiza 
datelor. (II) 

6 2 – 2 E   

ANR019 Economie politică  4 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul B  3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul B  3 2 – – E   
ANR020 Practică profesională 1 2 – - 2 C   
Semestrul 3 (Anul II) 30 12 7 2    
ANR021 Teorii sociale (I) 6 2 2 – E   
ANR022 Politici sociale 5 2 1 - E   
ANR023 Introducere în antropologie (I) 5 2 2 - E   
ANR024 Psihologie socială 6 2 2 - E   
 Curs opţional din pachetul C 3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul C  3 2 – – E   
ANR025 Practică profesională 2 2 – – 2 C   
Semestrul 4 (Anul II) 30 12 6 2    
ANR026 Teorii sociale (II) 6 2 2 – E   
ANR027 Introducere în antropologie (II) 6 2 2 – E   
ANR028 Socioantropologia familiei 6 2 2 - E   
 Curs opţional din pachetul D 3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul D 3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul D  3 2 – – E   
ANR029 Practică profesională 3 3 – - 2 C   
   C S L    
Semestrul 5 (Anul III) 30 12 6 –    

ANR030 Socioantropologia comunităţilor 7 2 2     

ANR031 
Antropologia sistemelor 
simbolice  

7 2 2     

ANR032 Antropologie economică  7 2 2     
 Curs opţional din pachetul C 3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul C 3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul C 3 2 – – E   
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Cod Discipline Credite 

Număr ore 
săptămânal 

Felul 
verifi-
cării 

Condiţionări 

Cu ce 
disciplină 
poate fi 
înlocuită C S L 

Semestrul 6 (Anul III) 30 10 6 2    

ANR033 Stratificare şi mobilitate socială 7 2 2 – E   
ANR034 Relaţii interetnice 7 2 2 – E   
ANR035 Opinie publică şi comunicare 7 2 2 – E   
 Curs opţional din pachetul D 3 2 – – E   
 Curs opţional din pachetul D 3 2 – – E   
ANR036 Practică profesională 4 3 – – 2 C   
Total semestrele 1- 6 (Anii I-III) 180 70 29 18    

Medie pe semestru 30 11,66 4,83 3    

 
 
B. DISCIPLINE OPŢIONALE 
 

Cod Discipline Credite 

Număr ore 
săptămânal 

Felul 
verifi-
cării 

Condiţionări 

Cu ce 
disciplină 
poate fi 
înlocuită C S L 

Discipline complementare  

PACHETUL A (semestrul 1) 
ANR101 Elemente de filosofie 3 2 – – E   
ANR102 Istoria filosofiei premoderne 3 2 – – E   
ANR103 Politologie 3 2 – – E   
ANR104 Introducere în marketing  3 2 – – E   
ANR105 Informatică 3 2 - - E   
PACHETUL B (semestrul 2) 
ANR106 Filosofia culturii 3 2 – – E   

ANR107 
Istoria filosofiei moderne şi 
contemporane 

3 2 – – E   

ANR108 Doctrine politice 3 2 – – E   
ANR109 Etnografie 3 2 – – E   
ANR110 Geografie umană  3 2 - - E   
ANR111 Construcţia europeană  3 2 - - E   
 Paleo-antropologie  3 2 - - E   
ANR112 Antropologie biologică 3 2 - - E   
Discipline de specialitate  

PACHETUL C (semestrele 3 şi 5) 
ANR201 Socio-psihologia grupurilor  3 2 – – E   
ANR202 Sociologie organizaţională 3 2 – – E   
ANR203 Sociologia artei şi literaturii 3 2 – – E   

ANR204 
Tehnici speciale de analiza 
datelor 

3 2 – – E   

 Metodologia cercetării de teren 3 1 - 1    

ANR205 
Sociologia opiniei publice 
(obligatoriu) 

3 2 - - E   

ANR206 Paradigme sociologice (I) 3 2 – – E   
ANR207 Antropologia religiilor 3 2 – – E   
ANR208 Antropologie culturală  3 2 – – E   
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Cod Discipline Credite 

Număr ore 
săptămânal 

Felul 
verifi-
cării 

Condiţionări 

Cu ce 
disciplină 
poate fi 
înlocuită C S L 

ANR209 Problematica gender  3 2 - - E   
ANR210 Relaţii interetnice (obligatoriu) 3 2 – – E   

ANR211 
Managementul organizaţiilor 
nonguvernamentale 

3 2 - - E   

ANR212 Protecţia copilului 3 2 - - E   

ANR213 
Asistenţa socială în spaţiul 
justiţiei 

3 2 - - E   

ANR214 Sociologia presei 3 2 - - E   
 Antropologie urbană 3 2 - - E   
PACHETUL D (semestrele 4 şi 6) 
ANR216 Devianţă şi control social 3 2 - - E   
ANR217 Sociologie medicală 3 2 – – E   
ANR218 Cultură şi educaţie civică 3 2 – – E   
ANR219 Analiză factuală  3 2 - - E   

ANR220 
Socio-antropologia modului de 
trai 

3 2 – – E   

ANR221 Paradigme sociologice (II)  3 2 – – E   
ANR222 Analiza datelor calitative  3 1 - 1 E   
ANR223 Managementul resurselor umane 3 2 – – E   

ANR224 
Antropologia ritualurilor 
tradiţionale 

3 2 – – E   

ANR225 Sociologie electorală 3 2 - - E   
 Antropologie politică 3 2      
ANR226 Antropologia religiei 3 2 – – E   
ANR227 Modele statistice 3 2 – – E   

ANR228 
Metodologia activităţii serviciilor 
de protecţie a victimelor şi de 
reintegrare socială a infractorilor  

3 2 - - E   

ANR229 Adopţia şi plasamentul familial 3 2 - - E   
 Muzeologie 3 2 - - E   
ANR215 Antropologie vizuală 3 2 - - E   

 
NOTĂ: La începutul fiecărui an universitar se va anunţa lista disciplinelor opţionale 
care se vor ţine în anul respectiv.  
 
 
C. DISCIPLINE PENTRU LICENŢĂ 
 

Cod  Discipline Credite 
 Examen de bază şi specialitate 15 
 Examen de competenţă lingvistică - 
 Susţinerea lucrării de diplomă 15 
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5. 
ACORD DE COLABORARE ÎNTRE 
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, şi Facultatea de Studii Europene 
Schiţă de propuneri pentru discuţia din 31.03.2005. 
 
 
Motivaţii 
 
Descrierea stării actuale:  

- organizarea specializării antropologiei la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială cu începere din anul universitar 2002–2003, implicând următoarele 
cadre didactice şi doctoranzi (linia română: ……………….; linia maghiară: 
lect.dr. Magyari Nándor, Geambaşu Réka, Kozák Gyula) 

- organizarea masteratului de antropologie culturală la Facultatea de Studii 
Europene cu începere din anul universitar 1996–1997, implicând următoarele 
cadre didactice şi doctoranzi (prof. dr. Ion Cuceu, prof. dr. Magyari-Vincze 
Eniko, lect. dr. Gabriel Troc, lect. dr. Alina Branda, drd. Petruţa Mândruţ, drd. 
Şerban Văetişi, drd. Plainer Zsuzsa…) 

- propunere de organizare a masteratului de Studii Culturale Complexe la 
Facultatea de Sociologie/linia maghiară, cu începere din anul universitar 
2005–2006 

 
Nevoia de colaborare 

- coordonarea eforturilor de instituţionalizare 
- asigurarea resurselor umane în vederea predării antropologiei  

 
Între cine se încheie acordul  
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, şi Facultatea de Studii Europene, reprezentate 
de decani şi conducătorii unităţilor care administrează programele de antropologie la cele 
două facultăţi.  
 
Obiectul acordului 
Colaborare între grupul de antropologi de la cele două facultăţi, implicat în procesul de 
instituţionalizare a predării antropologiei socio-culturale la UBB 
 
Perioada acordului 
Aprilie 2005 – iulie 2010, perioadă în care va absolvi prima generaţie cu specializarea de 
antropologie la nivel de licenţă şi masterat 
 
Prevederile acordului: 
Conform nomenclatorului de specializări şi acreditărilor existente la ora actuală, licenţa în 
domeniul sociologie/specializarea antropologie se organizează la Facultatea de Sociologie 
şi Ştiinţe Sociale, iar masterate în antropologie vor fi organizate atât la această facultate cât 
şi la Facultatea de Studii Europene 
 
Masteratele existente în momentul de faţă se vor continua în această perioadă, iar din 2008–
2010 se trece la organizarea masteratelor tip Bologna.  
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Cele două facultăţi propun organizarea următoarelor masterate: 
Facultatea de Studii Europene  

Antropologia Europei Centrale şi de Est (limba engleză) 
Antropologie şi studii de gen (limba engleză) 

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
Cercetare culturală complexă (limba maghiară)  
…. 

 
Cu începere din anul universitar 2010 se va putea organiza în comun Şcoala doctorală în 
antropologie, unde absolvenţii masteratelor de tip Bologna îşi vor putea continua studiile  
 
Câteva cadre didactice de la ambele facultăţi pot opta pentru o angajare de „joint 
appointment”, astfel încât norma lor de bază să se compună din cursuri şi seminarii incluse 
în statele de funcţii ale celor două facultăţi 
 
Cele două grupuri de antropologi îşi delegă câte doi reprezentanţi în vederea constituirii 
unei echipe de conducere care să coordoneze aspectele legate de predarea antropologiei, 
având următoarele atribuţii: 

- elaborează programele de învăţământ  
- propune noi cursuri, respectiv schimbarea programei 
- face propuneri pentru angajare  
- face propuneri pentru evaluarea şi promovarea cadrelor didactice 
- propune şi organizează programe de visiting professor  

 
 
 
6.  
CORESPONDENŢĂ PRIN E-MAIL 
Asupra propunerilor de mai sus 
 
 
22.09.2004. 
eniko magyari-vincze <eni_personal@yahoo.com> wrote: 
Nici nu ştiu cum ar trebui să începem negocierea în funcţie de cele spuse de d. Rotaru: (1) 
să nu fie (prea mari) diferenţe între linia maghiară şi română şi (2) să existe cursuri comune 
pentru sociologi şi antropologi. Deocamdată mă gândesc la următoarele principii: 
- în unele cazuri pur şi simplu putem găsi o denumire comună pentru cursurile despre care 
presupunem că ar avea acelaşi conţinut (în lista ataşată am făcut aceste modificări) 
- să mergem pe principiul că lista cursurilor va fi în mare măsură asemănătoare în totalitatea 
celor patru ani de studii, dar nu neapărat pe ani 
- să acceptăm că disciplenele se consideră a fi asemănătoare chiar dacă pe linia maghiară 
apar la opţionale discipline care pe linia română sunt obligatorii, şi invers.  
În fine, am refăcut planul de învăţământ – vezi documentul ataşat, am făcut redefiniri, 
propuneri etc. veţi vedea. Mi-a fost greau mai ales că pe linia română n-am primit un plan 
complet pe patru ani, şi cel făcut de noi şi-a avut propria logică ... oricum, e un început de 
discuţii ... care, am înteles, ar trebui totuşi încheiate mâine-poimâine... deci aştept reacţii. 
Eniko 
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23.09.2004.  
Magyari Tivadar <magyari_tivadar@yahoo.com> wrote: 
Kedves Enikő! 
Köszönöm a tájékoztatást. Csütörtök délben a rendes tanévkezdõ össztanszéki (román + 
magyar) gyűlésünk volt, most onnan jövök, és írom ezt a levelet. Marius-t, Rotariu is én is, 
arra kértük, hogy eddig szülessen meg az antropológia-megoldás. Rotariu nekem a 
következõ két elvet mondta, és ezt a keddi Kari Tanács elfogadta (Rotariu ott mondta, hogy 
beszélt veled azelőtt): 
- Nagyrészt essen egybe a román és a magyar terv, mert akkreditációs okai vannak.-
 Legyen minél több közös tárgy a szociológia és antropológia között A tanszékgyűlésen 
ismertették a terveket, Marius is. Én mondtam a te tervedet, illetve az utolsó e-mailes 
változatot is Marius figyelmébe ajánlottam. A tanszék végül elfogadta a tervet, közös 
tervként a most induló román illetve magyar járat számára, órákkal és tanárokkal. Azért 
átmeneti terv, mert jövőre újat kell írni, olyant ami három éves. Szerettem volna egy 
nagyobb autonómiájú magyar tervet, arra hivatkoztam, hogy a szociológián van két 
különbség a kötelezõ tárgyak között is, de Rotariu azt mondta, hogy az egy megállapodott 
szak, emezt még akkreditálni kell. 
Mivel Marius elég elfoglalt, és holnap Rotariuval mindent le kell adunk, én is tájékoztatlak 
a következőkben. Csak az elsőéves tervet írom le, a többit Marius sem olvasta fel 
részletesen, és ez az elsőéves fontos a mostani szervezési ügyek miatt:Ahol nincs tanár, oda 
kérdőjeles neveket tettem, mert ezt ti kéne eldöntsétek: 
I. félév 
- Introducere în antropologie I. (Nándor? Enikő? Réka?) 
- Metodologie (együtt a szociológia szakkal) 
- Lélektan (együtt a szociológia szakkal) 
- Paleo-antropologie. (Magyar személyre kérek ajánlatot, ha tudsz, és ha nem, ismét a 
történelem tanszékekhez fordulok.) 
- 1 opcionális (az opcionális listába beírtak minden tárgyat, amit ti írtatok fel, mert olyan 
lehet, hogy „csak” magyarul, „csak románul”. Vagyis egy közös lista van, amin vannak 
csak román opc, és csak magyar opc. Azért még arra fogom kérni Mariust, hogy küldje el, 
nehogy valami kimaradt volna, mert az utolsó e mailedben láttam újabb javaslatokat!!!) 
- idegen nyelvII. félév 
- Introducere în antropologie II. (Nándor? Enikő? Réka?) 
- Metode de cercetare în antropologie, ennek a szemináriuma egy kutató szeminárium 
(Nándor? Enikő? Réka?) 
- Antropologie biologică (Magyarul ki? Biológia Kar?) 
- Praktika  
- Introducere în statistică (együtt a szociológia szakkal) 
- 1 opcionális- idegen nyelv (Az Antropologie biologică, illetve Paleoantropologie nevû 
valamikre azt ajánlottam,hogy opcionális legyen – mivel te is azt ajánlottad az utóbbi 
esetén –, az Introducere in statistică „ellen szavaztam”, de mind a két ponton alulmaradtam. 
Illetve végül nem tudom, hogy betették vagy sem a statisztikát. Én szeretem a statisztikát, 
de nem ölném vele az antropológusokat. Remélem a Bolonyai tervben sikerül csak 
opcionálissá tenni.) Enikő, arra kérlek, hogy írd meg, hogy ki tartja azokat az órákat, 
amikhez azt írtam, hogy „Nándor? Enikő? Réka?”, mert még ma, csütörtökön ezek alapján 
kell véglegesítenünk Rotariuval a normákat és egyebeket, mert reggel viszi valahova leadni, 
és megint tűnik el valami felvételiztetésre. Én alapértelmezetten Nándort és Rékát írom be, 
mert be kell fejezni a papírokat, de ha más az elosztás, akkor valahogy javítjuk 
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utólag.Órarendet minden szakon és tagozaton Geambasu Réka készíti, vele kell egyeztetni 
az órákat, de azt hiszem, hogy ezt már írtam. Köszönettel a segítségért, és elnézést, hogy 
ennyit zaklatunk antropológia-ügyben; tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy. 
Tivadar 
  
23.09.2004.  
eniko magyari-vincze <eni_personal@yahoo.com> wrote: 
Kedves Tivadar, köszönöm a híreket, holott nyilvánvalóan rosszak. Valójaban az derült ki, 
hogy Rotaru inkább semmit sem akar az antropológiával kezdeni, sőt, inkább elfogadja azt, 
hogy biológusokat stb. hivjunk át tanítani, mint a mi ajánlatainkat. Ezek után nincs mit 
terveznem. A mi tervünk jól ki volt dolgozva, és ráadásul emberekkel lefedve. a helyzet, 
amivel szembeállitottak nem jelent tervezést, és az „egyeztetés” arról szólt, hogy nem 
vettek figyelembe semmit abból, amit mi ajánlottunk, miután eleve furcsa volt, hogy ahhoz 
kellett igazitanunk a négy évre kidolgozott tervünket, ami nem is volt igazából 
kidolgozva... minden esetre, köszönöm, hogy szóba hoztad és támogattad a gyűlésen a 
tervünket. Talan ennyi, egyelőre, meglehetősen savanyún és keserűn, enikő 
 
24.11.2004.  
Kedves Tivadar, 
jövő évben magyar nyelvű antropológia magiszterit akarunk indítani nálatok. Csatolva 
küldöm ennek leirásét. Ha jól tudom, december 15 előtt lezajlik a jóváhagyási procedúra. 
Legyszives ird meg nekem, hogy ahhoz, hogy beadjuk a javaslatot, milyen hivatalos 
papirok kellenek a vendégtanároktól. Emellett: le kell adni a syllabus-okat is most? Előre is 
köszönöm mielőbbi válaszod, Enikő 
 
26.11.2004.  
Kedves Enikő! 
 
A mastershez egy sor papírt kell kitölteni, de nem olyan sokat. Valamennyinek van egy 
kerete, űrlapja. Pl. az egyik neked megvan, amint látom, kitöltve. Nekem most nincs ilyen, 
de bárki ad valamelyik titkárságon. Amit nekünk e mellett le kellett a tavaly adni, az a 
következõ volt: 1. szillabuszok, 2. CV-k, különösen a vendégtanárok esetében kérik, és 
derüljön ki, hogy milyen egyetemrõl vannak. A tanárok doktorok kell, hogy legyenek, 
kivételesen lehetnek doktoranduszok. Elvben közölni fogom a kollegákkal, hogy egy ilyen 
masterst terveztek (Nándor máris tudja), és nem hiszem, hogy valami kifogás lenne. Az lesz 
a javaslatom feléjük, hogy ezt bízzuk rátok. Ha beindul, részemrõl pártfogolni fogom és 
képviselni, mint a magyar tagozat részét. Tivadar 
 
17.01.2005.  
Kedves Enikő, Nándor, Csilla és minden antropológus kollega! 
Induljunk ki abból, hogy igenis lesz antropológia szak is azon a bizonyos minisztériumi 
listán! Én támogatnám a ti terveteket, mert az szakmai alapon készült, ti tudjátok jobban. És 
jónak látnám, ha valóban lenne az antropológiának egy szakmai autonómiája (nem csak 
tanításban, hanem szakmai gyakorlat szervezésében, TDK, záróvizsga stb – pl. a 
decemberben javasoltam a KMDSZ-nek, hogy jövőre legyen antropológia TDK is, mert 
már vannak diákok). Közben amiben kell, segítek (tagozati bürokrácia). Egy kérésem volna 
csak, hogy a továbbra is tanszékileg és karilag hozzánk tartozó és kapcsolódó két kollegáról 
gondoskodjatok kellőképpen: Magyari Nándor és a közben antropológia felé „elhajlott” 
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Geambaşu Réka. Valószínű ez Rotariut is megnyugtatná, és nem lenne az, hogy sok külső 
személy van. Nem a személyekkel van a baja, hanem azzal, hogy ez „kiviszi a pénzt a 
karról”. De mivel én nem vagyok dékán, ez a pénzügy most minket ne érdekeljen. Ami 
pedig a ránk nehezedő nyomást illeti, a „minél közösebb” tanrenddel kapcsolatban a 
következő javaslatom van, a kölcsönösség jegyében: Vegyünk át egyforma számú 
tantárgyakat egymás tervezetéből. Ezért: Én abból, amit Enikő utoljára küldött, beépítettem 
5 fontos antropológiai tárgyat – az általatok ajánlott óratartó személyekkel együtt – a 
szociológia bolognás tervezetébe (nyilván nem végleges, Rotariu kért meg a tervezésre, 
vele még egyeztetek).  
Ezekről van szó:  
 

  Kred kurz szem lab 
első félév Introducere în antropologia socială şi 

culturală  
4 2 2  

első félév Laborator foto video  3 2 1  
második félév Istoria antropologiei  4 2 1  
második félév Antropologie politică  4 2 1  
második félév Metode de cercetare în antropologie  4 2 1  

 
Javasolom, hogy ti is vegyetek át annyit, tehát ötöt, szintén az óratartó személyekkel együtt. 
Tetszés szerint, és ezért elküldöm a másik csatolt dokumentumban a listát. Tegyetek egyet-
kettőt a kötelezők közé, s a többit az opcionálisokba, vagy ahogy akarjátok. Nézzétek meg, 
hogy mi jönne jobban ezekből az antropológusok képzésében. Ezzel 10 közös tárgyunk 
lehetne, öt inne, ött onnan, és ezeket közösen tartanánk meg a két szaknak. A 
szemináriumot két csoportba tennénk, ami kedvezne az óraszámok növekedésének. 
A masterst a kari tanácsnak kell benyújtani. Üdvözlettel, Tivadar 
 
24.05.2005.  
(Megjegyzés: ez a levél utóbb, valamikor júniusban jutott el hozzám, miután informálisan 
valakitől megtudtam, hogy a szociológia magyar vonala nem támogatja a Komplex 
kultúrakutatás mesterit és ezek után rákérdeztem, hogy miként született ez a döntés és, 
porgramvezetői minőségemben miért nem tájékoztattak erről a döntésről). 
Magyari Tivadar <magyari_tivadar@yahoo.com> wrote: 
Date: Tue, 24 May 2005 04:21:12 -0700 (PDT) 
Tisztelt kollegák! A Kari Tanács május 17-i ülésén úgy döntött, hogy nem indul a 
„Komplex kultúrakutatús” cimű MA program a következők miatt: 1. az állami támogatású 
helyek kis száma, 2. jelenleg nincs a karon antropológia szakos végzős, 3. a tervezett 
tantestület nem megfelelő struktúrájú (túlnyomó többség nem a kar munkatársa). A 
formális szavazást Horváth István kérte. A döntésről a dékán a 97/18.05.05. számú 
átiratban tájékoztatta az illetékes rektorhelyettest, aki május 23-i válasza szerint tudomásul 
vette a döntést. Magyari Tivadar 
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7. 
ANTROPOLOGIE CULTURALĂ ŞI VIZUALĂ APLICATĂ 
Propunere, decembrie 2005 
 
 
Antropologia aplicată, sau antropologia practică este un domeniu dedicat soluţionării 
problemelor umane pe baza cunoştinţelor dobândite prin cercetarea antropologică. Acest tip 
de antropologie nu urmăreşte dezvoltarea teoriei antropologice, ci definirea soluţiilor 
posibile ale diverselor probleme cu care se confruntă comunităţile studiate. De aceea ea 
poate contribui la dezvoltarea conştiinţei şi practicii civice, atât de necesare în condiţiile 
schimbărilor rapide pe care societatea noastră trebuie să le realizeze şi trateze. În general, 
antropologia culturală4 este orientată spre înţelegerea comportamentelor culturale în 
contextul relaţiilor sociale în care ele se dezvoltă şi manifestă, precum şi a modalităţilor în 
care cultura afectează acţiunea socială, şi invers. Antropologia aplicată la rândul ei cultivă 
un spirit critic şi responsabil faţă de problemele comunităţilor, precum şi faţă de proiectele 
de dezvoltare implementate în diferite domenii. Până la urmă ea dovedeşte abilitatea 
antropologiei de a capacita (empower) oamenii în efortul lor de a înţelege, critica şi 
schimba condiţiile sociale în care trăiesc. Studierea antropologiei cu acest scop pune în 
practică un model de ştiinţificitate mai neobişnuit în sfera noastră academică, cel care 
apropie cercetarea ştiinţifică de viaţa socială, recunoaşte valoarea socială a cunoaşterii, îşi 
asumă responsabilităţi dincolo de cercetarea pură şi se confruntă cu probleme etice 
particulare. Importanţa antropologiei vizuale în acest context se datorează impactului mare 
pe care îl au comunicarea de masă, şi în cadrul acesteia mediile vizuale, asupra societăţii de 
azi (de exemplu asupra comportamentului cotidian, puterii politice, culturii de consum, 
etc.). În spiritul antropologiei aplicate, programul nostru îi capacitează pe studenţi să 
depăşească stadiul de consumatori pasivi ai mediei, şi să devină analişti critici şi 
producători ai reprezentărilor vizuale. De aceea, pe lângă cunoştinţele teoretice legate de 
acest domeniu ei vor dobândi şi abilităţi practice.  
Studenţii secţiei de antropologie culturală şi vizuală aplicată vor dobândi următoarele 
competenţe profesionale:  

- cunoaşterea istoriei şi specificului disciplinei atât prin prisma teoriilor şi 
metodelor de cercetare, cît şi din punctul de vedere al unor domenii şi teme 
majore ale antropologiei culturale şi vizuale aplicate 

- cunoaşterea specificului cercetării aplicate (policy research şi intervention 
anthropology)  

- analiza problemelor sociale cu care se confruntă comunităţile, şi punerea 
datelor obţinute la dispoziţia celor care elaborează politici de dezvoltare 
(social impact assessment)  

                                                 
4 Antropologia culturală abordează într-un cadru comparativ diversitatea socială şi culturală 
observată în diferite locaţii spaţio-temporale şi cercetează aspectele culturale ale organizării 
economice, sociale, politice şi culturale prin prisma practicilor legate de producţie, distribuţie, 
consum, de relaţiile intra- şi intergrupale, precum şi de reprezentările simbolice (inclusiv cele 
vizuale). Analiza antropologică (bazată pe munca de teren în mod predominant realizată prin 
instrumentarul metodologiei observaţiei participative) este ghidată de principiul holismului (al 
viziunii asupra complexităţii şi interdependenţelor problemelor investigate), cel al relativismului 
cultural (al interpretării fenomenelor observate în contextul lor), dar şi al recunoaşterii unităţii 
umanităţii, precum şi cel al abordării realităţilor sociale din punctul de vedere al „nativilor”. 
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- analiza impactului proiectelor de dezvoltare şi a schimbării social-economice 
asupra comunităţilor umane vizate (evaluation research) 

- formularea – pe baza cercetării empirice – a unor recomandări cu privire la 
soluţionarea problemelor identificate în comunităţile studiate şi la elaborarea 
politicilor de dezvoltare (development anthropology, participant intervention) 

- animarea acţiunii, a grupurilor de auto-ajutorare şi a capacităţii de auto-
guvernare din cadrul comunităţilor (community development)  

- identificarea multiplelor poziţii şi interese existente în comunităţi şi între 
comunităţi, şi medierea între ele (cultural brokerage) 

- utilizarea datelor de cercetare în reprezentarea intereselor unor grupuri sociale 
marginale şi discriminate, cu scopul de a motiva puterile decizionale în 
dorinţa lor de a schimba aceste situaţii (advocacy anthropology).  

Aceste competenţe profesionale se vor completa cu mai multe competenţe sociale, cum ar 
fi:  

- sensibilitatea socială  
- comunicarea bazată pe înţelegerea celuilalt  
- aprecierea diversităţii culturale 
- punerea în dialog a diverselor alterităţi culturale şi sociale 
- gândirea critică  
- auto-reflexivitatea. 

 
Absolvenţii secţiei de antropologie aplicată se vor putea angaja la diverse firme şi instituţii 
economice, sociale, politice, culturale şi medicale publice şi private, locale şi centrale, 
având în descrierea meseriei lor o serie de activităţi, cum ar fi: cercetarea, consilierea, 
medierea, coordonarea, evaluarea, activismul social şi animarea culturală. În fond ei vor fi 
necesari oriunde şi oricând este nevoie de analiza complexă, sistematică şi critică a 
contextului cultural (inclusiv cel vizual) care are impact asupra vieţii oamenilor, dar şi de 
utilizarea mediilor vizuale în diverse proiecte. Punând în practică competenţele profesionale 
şi sociale dobândite, ei vor fi în măsură:  
- să planifice şi efectueze cercetări socio-culturale în vederea cunoaşterii problemelor cu 

care se confruntă comunităţile investigate,  
- pe baza acestor cercetări să formuleze recomandări pentru politici de dezvoltare la 

diverse nivele, care să contribuie la soluţionarea problemelor, 
- să coordoneze proiecte de intervenţie socială şi 
- să evalueze impactul acestora asupra comunităţilor,  
- să intervină în situaţii de criză şi să medieze între părţile aflate în conflict,  
- să militeze pentru recunoaşterea drepturilor cetăţenilor şi implementarea legislaţiilor 

care protejează aceste drepturi,  
- să mobilizeze comunităţile în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare care le 

reprezintă interesele,  
- să atragă atenţia asupra fenomelor de marginalizare, discriminare şi excludere, şi să 

contribuie la mobilizarea socială împotriva acestora, precum şi la soluţionarea lor. 
 
Programa de învăţământ include următoarele cursuri: 
 

Cursuri generale de antropologie culturală (9 cursuri): 
- introducere în antropologia culturală (cultura şi relaţiile interculturale) 
- introducere în antropologia socială (probleme sociale contemporane) 
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- cercetarea socio-culturală aplicată 
- antropologie aplicată (curs introductiv)  
- metodologie şi metode de cercetare în antropologie  
- antropologie în Europa Centrală şi de Est  
- 3 seminarii de cercetare în semestrele 2, 4 şi 6 (legate de munca de teren, de aplicaţii 

practice5 şi de scriitura academică) 
 
Sub-discipline antropologice (aplicate), în cadrul fiecărei sub-discipline se oferă câte un 
curs introductiv şi două cursuri aplicative (15 cursuri):  
- antropologie politică (cu aplicaţie în etno-politici/multiculturalism, şi în politici 

educaţionale/ culturale) 
- antropologie economică (cu aplicaţie în comportamentul consumerist, şi în business 

anthropology) 
- antropologie urbană (cu aplicaţie în dezvoltare comunitară/urbană, şi în managamentul 

conflictelor) 
- antropologie feministă (cu aplicaţie în antropologie medicală, şi în politica egalităţii de 

şanse)  
- antropologie istorică (cu aplicaţie în managementul resurselor culturale, şi în 

muzeologie)  
 

Discipline în domeniul vizualului (12 cursuri) 
- istoria filmului antropologic şi documentar 
- teorii media 
- comunicarea vizuală 
- artă contemporană şi activism social 
- forme alternative ale comunicării de masă 
- video-advocacy 
- laborator foto 
- laborator video  
- editare şi post-procesare (1) 
- editare şi post-procesare (2) 
- 2 seminarii de cercetare în semestrele 5 şi 6 (realizarea producţiilor proprii)  
 
 
 

                                                 
5 Aplicaţiile practice se vor realiza în cadrul unor internship. În anul doi de studiu studenţii vor fi 
plasaţi la diferite instituţii unde vor efectua practica lor de cercetare aplicată. Internship-ul va fi 
utilizat şi ca strategie pentru stabilirea unor contacte şi cadre de colaborare cu posibilii angajatori ai 
absolvenţilor secţiei de antropologie aplicată. Media, de asemenea, va fi folosită pentru a introduce în 
conştiinţa publică nevoia de antropologi.  
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IV. 
PROPUNERE PRIVIND ÎNFIINŢAREA SPECIALIZĂRII 
„STUDII CULTURALE”, DOMENIUL STUDII CULTURALE 
 
2006–2007 
 
 
Renunţând la integrarea propunerilor noastre în structura Facultăţii de Sociologie şi 
Asistenţă Socială, ideea organizării specializării de Studii culturale s-a cristalizat în 
momentul în care, în decembrie 2005, Consiliul Academic şi Rectoratul Universităţii 
Babeş-Bolyai propunea (precum arată documentul publicat în Buletinul Oficial din acea 
vreme) diversificarea ofertelor de studii la Facultatea de Studii Europene. Buletinul Oficial 
a publicat în februarie 2006 schiţa proiectului elaborat de noi (vezi paragraful unu şi doi 
al acestui capitol) şi – pe baza sprijinului dinspre Facultatea de Studii Europene şi a 
deciziei Consiliului de Administraţie al UBB din martie 2006 (ale căror mărturii se 
regăsesc în procesele verbale întocmite cu ocazia respectivelor şedinţe) – am elaborat 
dosarul de acreditare al noii secţii. (Din acest dosar prezentăm aici câteva fragmente, 
inclusiv planul de învăţământ, dar şi scrisorile de sprijin pe care le-am primit din partea 
colegilor din străinătate David Kideckel, Michael Stewart şi Colin Quigley).  
 
Tot în aceeaşi perioadă am avut un schimb de documente clarificatoare cu colegii de la 
sociologie, în urma cărora dânşii nu s-au opus demersului nostru. Între timp specializarea 
a fost anunţată la admiterea pentru anul universitar 2006/2007 şi i-au fost alocate locurile 
bugetate pentru liniile romănâ şi maghiară (precum se poate citi din documentele UBB 
publicate în buletinele oficiale) cu menţiunea „în funcţie de obţinerea autorizării provizorii 
de funcţionare”. La acea vreme însă universitatea nu putea trimite dosarul nostru spre 
obţinerea autorizării provizorii din simplul motiv că la nivel naţional, de mai bine de un 
an, nu se constituise noua agenţie de acreditare (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior, ARACIS). De aceea proiectul s-a amânat pentru anul universitar 
2007/2008. Cu ocazia ultimei sale întruniri din decembrie 2006 Senatul Universităţii 
Babeş-Bolyai a votat din nou acceptarea trimiterii dosarului nostru spre evaluare în 
vederea obţinerii autorizării provizorii (nu se formulase nici o obiecţie din partea nimănui 
– chiar dacă era Senatul după care lucrurile au început să ia o cu totul altă direcţie din 
punctul de vedere al dosarului nostru de acrdeditare). De asemenea, un pic mai devreme, 
la ultima şedinţă din decembrie 2006 a Biroului Consiliului Profesoral al Facultăţii de 
Studii Europene s-au decis şi cifrele de şcolarizare solicitate pentru specializările facultăţii 
pentru anul universitar 2007/2008, inclusiv pentru specializarea de Studii culturale 
(acestea au fost publicate şi în Calendarul pe 2007 al UBB!). Totuşi: la şedinţa din 
ianuarie 2007 a comisiei pentru curriculum a UBB pur şi simplu s-a formulat decizia de 
„amânare a trimiterii dosarului către ARACIS” fără să se mai prezinte (măcar formal-
oficial!) documentul nostru prin care ceream lămuriri la cele întâmplate, dar şi sprijinul în 
continuare a conducerii UBB. (Întâmplarea face ca între cele două momente să se 
desfăşoare Senatul universităţii de la sfârşitul lui decembrie 2006, la care Enikő Magyari-
Vincze luase cuvântul pentru a exprima decizia ei de a se abţine de la votarea concedierii 
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celor două cadre didactice de etnie maghiară, membrii-coordonatori ai Comitetului de 
Iniţiativă Bolyai).6  
 
Prezentăm în acest capitol şi documentele depuse de noi la rectoratul UBB ca o reacţie la 
această decizie a consilului de curriculum, care niciodată nu au fost publicate în Buletinul 
Oficial al universităţii. S-a publicat în schimb acolo evaluarea noastră de către Facultatea 
de Sociologie, un document care – oficial, cel puţin – pare a fi responsabil pentru cele 
întâmplate, chiar dacă nu cere în mod explicit blocarea specializării de Studii culturale. 
Oricum, acest document al sociologilor s-a produs după multiplele decizii aduse la nivelul 
Senatului UBB privind promovarea specializării de Studii culturale. Şi, în treacăt fie spus: 
chiar dacă universitatea noastră se sufocă sub o structură fragmentată în aproape treizeci 
de facultăţi şi – printre altele din cauza mecanismelor financiare – există o contra-
interesare în colaborarea inter-departamentală, cred că este fără precedentă practica de a 
orchestra cu atât succes un program de la o facultate împotriva unui alt program de la o 
altă facultate. Dinspre colegii de la etnologie şi sociologie am resimţit chiar o tentă de 
satisfacţie personală faţă de eşecul Studiilor culturale reprezentate de noi, precum şi o 
uşurare profesională: iniţiativele noastre nu mai reprezentau competiţie pentru ei, ele nu 
mai trebuiau contestate de jos, căci au fost eliminate de sus de însăşi conducerea supremă 
a universităţii care până acum le-a sprijinit.  
 
 
Cuprinsul capitolului 

 
1. Studii Culturale. Propunere către Facultatea de Studii Europene, ianuarie 2006 
2. Kritikai Kultúrakutatás. Javaslat az európai tanulmányok kara fele, 2006 január 
3. Fragmente din dosarul de acreditare al specializării studii culturale, martie 2006 
4. Planul de învăţământ al specializării studii culturale. Propunere, martie 2006 
5. Scrisori de sprijin 
6. Corespondenţă privind dosarul de acreditare al specializării studii culturale 

                                                 
6 Întâmplarea denotă un paradox ce decurge din sistemele bipolare ale clasificării etnice care încă 
structurează spaţiile noastre sociale, inclusiv cele academice, şi, ca atare, au şi întotdeauna au avut 
repercusiuni asupra orice ar face un individ într-un regim marcat de ele. Prin scrierile sale, ea a luat 
atitudine faţă de strategia separatistă şi proiectul de mobilizare etnică reprezentate de această 
organizaţie începând cu 2005 (pentru care, dinspre „partea maghiară”, a primit toate etichetele 
posibile ale declinării „trădătoarei naţionale” şi „feministei înrăite”), iar în urma părerii exprimate la 
Senat – conform principiului „cine nu este cu noi este împotriva noastră” – a putut experimenta alte 
feluri de sancţiuni primite pentru că i-ar fi apărat pe cei doi. 
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1. 
STUDII CULTURALE 
Propunere către Facultatea de Studii Europene, ianuarie 2006 
 
 
1. Descrierea specializării 
Specializarea „Studii culturale” se integrează în domeniul Studii Culturale. Deocamdată în 
România acest domeniu este redus la studiile regionale, sau studii legate de culturi şi 
comunităţi culturale particulare (ex. Studii Americane, Studii Iudaice). Specializarea 
propusă de noi pe baza tradiţiilor anglo-saxone acoperă o arie mai largă de studii, care 
analizează fenomenele culturale caracteristice societăţilor moderne. Ele sunt studii 
interdisciplinare, situate la răscrucea dintre ştiinţele social-politice şi cele umaniste. 
Combinăm tradiţia britanică şi americană a studiilor culturale: ne interesează atât industria 
culturală producătoare de modele de comportament, cât şi modalităţile cotidiene prin care 
oamenii le consumă şi prin care ele dobândesc o multitudine de sensuri şi accepţiuni. 
Terenul nostru este Europa Centrală şi de Est, văzută dintr-o perspectivă diacronică, 
sincronică şi comparativă, precum şi din perspectiva schimburilor culturale desfăşurate în 
relaţiile cu alte părţi ale lumii.  
 
Ne bazăm pe conceptul antropologic al culturii, deci nu ne referim doar la „cultura înaltă” 
sau la „cultura de masă”, ci şi la, sau mai degrabă la practicile şi sensurile culturale 
cotidiene, sau, altfel spus, la forme şi conţinuturi culturale. De exemplu, la ideologii, 
credinţe, obiceiuri, ritualuri, reprezentări de toate tipurile (inclusiv vizuale), dar şi la 
comportamente legate de producţie, consum, schimb, şi la reguli care reglementează 
relaţionările social-politice. Aceste forme simbolice – datorită producerii şi utilizării lor în 
contexte social-istorice concrete – sunt umplute cu diverse conţinuturi culturale, adică li se 
atribuie anumite sensuri, înţelegeri, ele se interpretează în anumite feluri de către actorii 
sociali situaţi în diferitele poziţii ale ierarhiei sociale. Analizele noastre se referă la natura şi 
dinamica acestor forme şi conţinuturi culturale.  
 
Abordarea pe care o practicăm este una socială, culturală şi critică. Analizăm cultura în 
complexele sale manifestări şi în contextul social şi politic în care acestea se desfăşoară. 
„Studiile culturale” privesc modalităţile în care cultura (ca sistem de modele care reprezintă 
realitatea şi prescrie reguli de comportament, de gândire şi de relaţionare cu ceilalţi) 
structurează acţiunile, comportamentele, instituţiile etc. în toate domeniile vieţii (economic, 
social, politic). Dar ne interesează şi practicile prin care aceste modele se produc/ se susţin/ 
se schimbă de către actorii sociali, definind culturalul şi ca un proces de producere a 
sensurilor în viaţa cotidiană. Tratăm cultura în relaţia sa cu socialul şi politicul: o analizăm, 
deci, în contextul relaţiilor sociale în care ea se produce şi se utilizează, dar şi în contextul 
relaţiilor de putere în care devine instrument al dominaţiei de toate felurile.  
 
Importanţa studiilor vizuale în acest context se datorează impactului mare pe care îl au 
comunicarea de masă, şi în cadrul acesteia mediile vizuale asupra societăţii de azi (de 
exemplu asupra comportamentului cotidian, puterii politice, culturii de consum, etc.). 
Perspectiva critică o utilizăm şi în raport cu acest fenomen. Analizăm mediile vizuale ca 
producţii culturale care ne acaparează privirea, ne ghidează percepţia, structurează modul 
nostru de gândire şi de comportament. Studenţii noştri vor fi capabili să depăşească stadiul 
de consumatori pasivi ai mediei, şi vor deveni analişti critici ai reprezentărilor vizuale. Ei 
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vor fi conştienţi de faptul că aceste reprezentări sunt produse de cineva, cu anumite scopuri 
şi prin anumite tehnici, fiind totuşi vândute drept realitatea în sine. Pe lângă cunoştinţe 
teoretice şi metodologice din domeniul vizualului ei vor dobândi şi abilităţi practice în 
vederea realizării unor fotografii şi filme, de la pre-producţie, prin producţie până la post-
producţie.  
  
Metodologic ne aliniem acelor investigaţii care utilizează metodele cercetării calitative, în 
speţă etnografice şi vizuale. Dar pentru noi cultura nu este doar obiect al studiului ştiinţific, 
ci şi locaţia criticismului şi acţiunii sociale. De aceea căutăm posibile aplicaţii ale cercetării 
ştiinţifice, oferim studenţilor cunoştinţe şi abilităţi practice necesare realizării unor cercetări 
socio-culturale aplicate. „Studiile culturale” practicate astfel utilizează analiza ştiinţifică în 
vederea găsirii unor soluţii la diversele probleme cu care se confruntă comunităţile studiate. 
Ca atare, ele pot contribui la dezvoltarea conştiinţei şi practicii civice, atât de necesare în 
condiţiile schimbărilor rapide pe care societatea noastră trebuie să le realizeze şi trateze. Ele 
cultivă un spirit critic şi responsabil faţă de problemele comunităţilor, precum şi faţă de 
proiectele de dezvoltare implementate în diferite domenii. Până la urmă îi poate capacita 
(empower) pe oameni în efortul lor de a înţelege, critica şi schimba condiţiile sociale în care 
trăiesc. Studierea culturii cu acest scop pune în practică un model de ştiinţificitate mai 
neobişnuit în sfera noastră academică, cel care aproprie cercetarea ştiinţifică de viaţa 
socială, recunoaşte valoarea socială a cunoaşterii, îşi asumă responsabilităţi dincolo de 
cercetarea pură şi se confruntă cu probleme etice particulare.  
  
2. Competenţe dobândite 

Studenţii secţiei de „Studii culturale şi vizuale” vor dobândi următoarele competenţe 
profesionale:  

- cunoaşterea abordării şi istoriei studiilor culturale şi studiilor vizuale  
- cunoaşterea cadrelor teoretice şi reperelor metodologice specifice studiilor 

culturale şi studiilor vizuale 
- efectuarea unor cercetări socio-culturale, în mod particular a unor investigaţii 

empirice prin metodologia etnografică  
- cercetarea mediilor vizuale şi utilizarea metodologiei vizuale în cercetare 
- cunoaşterea specificului cercetării aplicate (policy research şi intervention 

anthropology)  
- analiza socio-culturală a problemelor cu care se confruntă comunităţile, şi 

punerea datelor obţinute la dispoziţia celor care elaborează politici de 
dezvoltare (social impact assessment)  

- analiza impactului proiectelor de dezvoltare şi a schimbării social-economice 
asupra comunităţilor umane vizate (evaluation research) 

- formularea – pe baza cercetării empirice – a unor recomandări cu privire la 
soluţionarea problemelor identificate în comunităţile studiate şi la elaborarea 
politicilor de dezvoltare (development anthropology, participant intervention) 

- animarea acţiunii, a grupurilor de auto-ajutorare şi a capacităţii de auto-
guvernare din cadrul comunităţilor (community development)  

- identificarea multiplelor poziţii şi interese existente în comunităţi şi între 
comunităţi, şi medierea între ele (cultural brokerage) 
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- utilizarea datelor de cercetare în reprezentarea intereselor unor grupuri sociale 
marginale şi discriminate, cu scopul de a motiva puterile decizionale în 
dorinţa lor de a schimba aceste situaţii (advocacy anthropology) 

Aceste competenţe profesionale se vor completa cu mai multe competenţe sociale, cum ar 
fi:  

- sensibilitatea socială  
- comunicarea bazată pe înţelegerea celuilalt  
- aprecierea diversităţii culturale 
- punerea în dialog a diverselor alterităţi culturale şi sociale 
- gândirea critică  
- auto-reflexivitatea. 

 
 
 
2.  
KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁS 
Javaslat az Európai Tanulmányok Kar fele, 2006 január 
 
1. Az új szak leírása 
A „Kritikai kultúrakutatás” szakirány az ugyanezt a nevet viselő tanulmányi � uman� um 
keretében helyezkedik el (lásd az Oktatási és Kutatási Minisztérium akkreditált 
szakirányainak leírását, románul Studii culturale). Eddig a romániai felsőoktatásban ez a � uman� um a regionális, avagy a sajátos kultúrákkal, illetve kulturális közösségekkel 
kapcsolatos tanulmányokra korlátozódott (pl. Amerikanisztika, Judaisztika). Az általunk 
ajánlott szak, az angolszász hagyományoknak megfelelően, egy szélesebb tanulmányi kört 
fed le, nevezetesen a modern társadalmakra jellemző kulturális jelenségek elemzésére 
irányul. A kritikai kultúrakutatás interdiszciplináris terület, a � uman, illetve a társadalom- 
és politika-tudományok határmezsgyéjén helyezkedik el. Összekapcsolva a brit és az 
amerikai cultural studies hagyományát, bennünket mind a viselkedési modelleket létrehozó 
kulturális termelés (ipar), mind pedig azok a módozatok foglalkoztatnak, ahogyan a 
köznapi emberek fogyasztják azokat, miközben sajátos jelentéseket tulajonítanak a 
kulturális termékeknek. Terepünk Közép-Kelet Európa, diakrónikus, szinkronikus és 
összehasonlító szempontból, illetve a világ más részeivel való kulturális cserék 
perspektívájából tekintjük azt. 
 
Tanulmányaink a kultúra antropológiai fogalma alapján nem csupán a „magas kultúrára” 
vagy a „populáris kultúrára” irányulnak, hanem (és főként) azokra a kulturális 
gyakorlatokra és jelentésekre, amelyek az emberek mindennapi életét szervezik. Másképp 
mondva az empirikus kutatás eszközeivel megragadható kulturális formák és tartalmak 
érdekelnek bennünket. Egyfelől a különféle (tág értelemben vett) ideológiák, hiedelmek, 
szokások, rítusok, reprezentációk (beleértve a vizuálisakat is), de azok a magatartásmódok 
is, amelyek a termeléshez, fogyasztáshoz, cseréhez, valamint a társadalmi-politikai 
kapcsolatok rendszeréhez kapcsolódnak. Másfelől pedig ezen szimbolikus formák megélt 
jelentései, értelemmel rendelkező tartalmai foglalkoztatnak. Hiszen ezek – tekintve, hogy 
termelésük és fogyasztásuk konkrét társadalmi-politikai kontextusokban történik – 
különféle kulturális tartalmakkal telítődnek, vagyis sajátos jelentésre tesznek szert a 
társadalmi hierarchiák különböző pozícióiban levő társadalmi szereplők számára. 
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Elemzéseink az így értelmezett kulturális tartalmak és formák dinamikáját és természetét 
akarják megérteni. 
 
Megközelítésmódunk társadalmi, kulturális és kritikai. A kultúrát annak sokféle 
megnyilvánulási formáiban, illetve abban a társadalmi és politikai kontextusban tekintjük, 
amelyben az emberek létrehozzák és használják. A „Kritikai kultúrakutatás” azokat a 
módozatokat vizsgálja, melyeken keresztül a kultúra (mint modellek rendszere, mely 
egyrészt a valóságot reprezentálja, másrészt pedig előírja a viselkedésre, gondolkodásra és a 
kapcsolattartásra vonatkozó normákat) az élet minden területén (gazdaság, társadalom, 
politika) szervezi a társadalmi cselekvést, intézményeket, stb. De azokat a gyakorlatokat is 
tekinti, amelyek révén az emberek létrehozzák, fenntartják, avagy megváltoztatják ezeket a 
modelleket, ezért a kultúrát úgy is figyeli, mint a hétköznapi életet átszövő, jelentéseket 
termelő folyamatok sokaságát. Másképp mondva a kultúra, társdalom és politikum közti 
kapcsolat működése érdekel bennünket. A kultúrát azon társadalmi kapcsolatok 
kontextusában vizsgáljuk, amelyekben az emberek létrehozzák és használják azt, de 
azoknak a hatalmi viszonyoknak a szempontjából is tekintjük, amelyek keretében a kultúra 
különféle uralmi rendszerek eszközévé válik.  
 
Programunk keretében a vizuális tanulmányok fontosságát azzal a hatással magyarázzuk, 
amelyet a tömegkommunikáció illetve a vizuális médiák gyakorolnak jelenkori 
társadalmainkra (a köznapi viselkedésre, a politikai hatalomra, a fogyasztói kultúrára, stb.). 
A kritikai perspektívát ezzel a jelenséggel kapcsolatban is következetesen alkalmazzuk. A 
vizuális médiákat mint kulturális produktumokat elemezzük, melyek elragadják 
tekintetünket, irányítják felfogásunkat, strukturálják gondolkodás- és viselkedésmódunkat. 
Tanítványaink képesek lesznek meghaladni a passzív médiafogyasztók státusát és a vizuális 
reprezentációk kritikus elemzőivé válnak. Tudatosítják, hogy ezek a reprezentációk valakik 
által létrehozottak, bizonyos célok érdekében, sajátos technikák segítségével készülnek, 
holott úgy árulják őket az image-piacon mintha azok az önmagában való valóság 
„természetes” tükörképei lennének. A vizuális tanulmányok terén megszerzett elméleti és 
módszertani ismeretek mellett a diákok gyakorlati jártasságra is szert tesznek majd, 
melynek segítségével fényképeket és filmeket készíthetnek, megismerkedve a vizuális 
anyagok előállításának minden egyes momentumával. 
 
Módszertani szempontból szakterületünk a minőségi módszereket alkalmazó kutatásokhoz 
kapcsolódik, mindenekelőtt az etnográfiai terepmunka és a vizuális kutatás módszereivel 
ismerteti meg a hallgatókat. De számunkra a kultúra nem csak a tudományos kutatás tárgya, 
hanem egyben a kritika és a társadalmi cselekvés területe is. Ezért keressük a tudományos 
kutatás lehetséges alkalmazásait, és ezért biztosítjuk diákjaink számára annak lehetőségét, 
hogy az alkalmazott társadalom- és kultúrakutatáshoz kapcsolódó elméleti és gyakorlati 
tudást is elsajátítsák. Az ilyen módon értelmezett „Kritikai kultúrakutatás” a tudományos 
elemzést azzal a céllal gyakorolja, hogy megoldásokat találjon azokra a problémákra, 
melyekkel a kutatott közösségek küzdenek. Mint ilyen hozzájárulhat a gyorsan változó 
társadalmunkban igen szükséges civil köztudat és gyakorlat kialakításához, ahhoz, hogy az 
emberek képesek legyenek arra, hogy értsék, kritizálják és megváltoztassák 
életkörülményeiket. Kritikai és felelős szellemiséget művelünk a közösségi problémákkal, 
illetve azon fejlesztési tervekkel kapcsolatban, amelyeket manapság a legtöbbször anélkül 
dolgoznak ki, hogy ismernék ezen tervek célpontjait, vagyis az emberi közösségeket. 
Alkalmazott kultúra-kutatásunk egy, a romániai akadémiai mezőnyben kevéssé ismert és 
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gyakorolt tudományosság-modellt követ. Nevezetesen azt, mely egymáshoz közelíti a 
tudományos kutatást és a társadalmi életet, elismeri a tudás társadalmi értékét, felelősséget 
vállal a „tiszta” tudományos kutatási eljárásokon túlmenően is és, ennél fogva, sajátos 
etikai dilemmákkal küszködik.  
  
2. Kompetenciák 
A „Kritikai kultúrakutatás” szak végzősei a következő szakmai kompetenciákra tesznek 
szert: 

- A kulturális és vizuális tanulmányok történetének és megközelítésmódjainak 
az ismerete  

- A kulturális és vizuális tanulmányok elméleti és módszertani kereteinek az 
ismerete 

- Társadalmi-kulturális kutatások végzése, különösképpen az etnográfiai 
terepmunka módszerei révén 

- Vizuális médiák kutatása és a vizuális módszertani eljárások gyakorlati 
alkalmazása  

- Az alkalmazott kutatás sajátosságainak a megismerése (policy research és 
intervention anthropology)  

- A közösségi problémák társadalmi-kulturális összetevőinek tanulmányozása 
és az eredmények eljuttatása a döntéshozókhoz, az ágazati politikák 
kidolgozóihoz (social impact assessment)  

- A fejlesztési tervek hatásának vizsgálata a közösségekre és a társadalmi-
kulturális változásokra (evaluation research) 

- Az empirikus kutatások alapján olyan ajánlások megfogalmazása, amelyek a 
feltárt társadalmi-közösségi problémák megoldására, illetve az ágazati 
politikák kidolgozására vonatkoznak (development anthropology, participant 
intervention) 

- Társadalmi cselekvések animálása, az önsegélyező csoportok 
tevékenységének ösztönzése és az önkormányzó közösségek kompetenciáinak 
erősítése (community development)  

- A közösségekben fellelhető különféle pozíciók és létező érdekek 
beazonosítása és a közösségek közti érdek(ellentét)ek mediálása (cultural 
brokerage) 

- A kutatási adatok és eredmények alkalmazása a marginális és diszkriminált 
társadalmi csoportok érdekeinek képviselete érdekében, illetve azzal a céllal, 
hogy motiválják a döntéshozó szerveket a diszkrimináció valós 
felszámolására (advocacy anthropology) 

A szakmai kompetenciák különféle társadalmi abilitásokkal egészülnek ki, olyanokkal 
mint:  

- Szociális érzékenység  
- A másik megértésén alapuló kommunikáció  
- A kulturális sokféleség elfogadása és értékelése 
- A különféle társadalmi és kulturális másságok közti párbeszéd animálása  
- Kritikai gondolkodás  
- Önelemzés és önkritika.  
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3. Gyakorolható mesterségek 
A „Kritikai kultúrakutatás” szak végzőseit különféle társadalmi–, gazdasági–, politikai- és 
kulturális intézmények, cégek alkalmazhatják. A megszerzett kompetenciák és gyakorlat 
alapján különféle mesterségeket gyakorolhatnak, olyanokat, amelyek szükségessé teszik az 
alkalmazott kutatást, a közösségfejlesztést, a kulturális közvetítést, a fejlesztési tervek és 
ágazati politikák kidolgozását és értékelését, valamint különféle vizuális anyagok elemzését 
és elkészítését. Kulturális szakértőkként mindezen tevékenységek elvégzésére képesek 
lesznek. 
  
4. Tanrend 

Első félév 
Kultúra és kulturális kapcsolatok  
Társadalom-elméletek 
A társadalmi-kulturális kutatás módszertana 
Vizuális kommunikáció 
Opcionális csomag: Európai identitások és integráció, Kulturális menedzsment 
Kutatási gyakorlat 

Második félév 
A kulturális fordulat a társadalomtudományokban 
Média elméletek 
Alkalmazott kutatás 
Opcionális csomag: Interkulturális kommunikáció, Kulturális cserék, Vallás és kultúra 
Opcionális csomag: Etno-politikák és multikulturalizmus, Konfliktus menedzsment  
Kutatási gyakorlat  

Harmadik félév 
Kultúra és társadalmi egyenlőtlenségek 
Kultúra és gazdaság 
Az antropológiai- és dokumentum-film története 
A vizuális kutatás módszertana (fotozás, filmezés) 
Opcionális csomag: Fogyasztói magatartás, Szervezeti kultúrák 
Kutatási gyakorlat 

Negyedik félév 
Városi terek és közösségek 
Gender, társadalom és kultúra 
A vizuális kutatás módszertana (vágás) 
Opcionális csomag: Alternatív médiák, Feminista kultúrakutatás 
Opcionális csomag: Az esélyegyenlőség politikája, Marginalizálás és diszkrimináció 
Kutatási gyakorlat 

Ötödik félév 
Kultúra és politika 
Kulturális reprezentációk és intézmények 
Video advocacy 
Vizuális kutatói szeminárium (filmkészítés, fotozás) 
Opcionális csomag: Közösség-fejlesztés, Kultúrpolitikák, Muzeológia 
Kutatási gyakorlat 

Hatodik félév 
A modernitás kulturális eredete 
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Kritikai elmélet 
Vizuális kutatói szeminárium (saját film, foto vágás) 
Opcionális csomag: Kulturális turizmus és globalizáció, Anyagi kultúra 
Opcionális csomag: Jelenkori társadalom és művészetek, Multimédia kommunikáció 
Disszertáció írása  
  
 
3. 
FRAGMENTE DIN DOSARUL DE ACREDITARE 
AL SPECIALIZĂRII STUDII CULTURALE 
Martie 2006 
 
 
Nr. …/….2006  
 Către, 
   Rectoratul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
 
 Prin prezenta Facultatea de Studii Europene a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca depune dosarul de autorizare de funcţionare provizorie pentru specializarea Studii 
culturale, domeniul Stiinţe umaniste, începând cu anul universitar 2006/2007. 

Vă rugăm să dispuneţi virarea, din fondurile extrabugetare ale facultăţii, a sumei 
aferente examinării dosarului de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi 
Acreditare.  
 

Decan,       Secretar şef, 
Prof. univ. dr. Ladislau Gyemant     Cătălina Ghiţulescu 
 
Specificul specializării Studii Culturale 
 
„Studiile culturale” îşi propun să analizeze dimensiunea culturală a proceselor europene 
contemporane, cum ar fi integrarea europeană, globalizarea, transnaţionalismul; în mod 
preponderent tratează fenomenul interculturalităţii în diferitele sale ipostaze, urmărind până 
la urmă formarea unor deprinderi interculturale şi abilităţi de mediere culturală (cultural 
brokerage), pe care absolvenţii noştri le vor putea utiliza în diferite ocupaţii şi domenii 
socio-economice; integrează în mod organic studiile vizuale, prin care se urmăreşte atât 
analiza critică a impactului pe care mediile vizuale îl au asupra societăţilor de azi, cât şi 
formarea abilităţilor practice necesare producerii unor materiale vizuale; pentru noi 
culturalul nu este doar obiect de studiu, ci şi locaţia criticismului şi acţiunii sociale, de 
aceea oferim studenţilor şansa de a-şi forma deprinderile teoretice, metodologice şi etice 
inerente cercetării socio-culturale aplicative (policy research, action research, evaluation 
research, social and cultural impact assessment, advocacy); prin abordarea relaţiei dintre 
cultural, social, economic şi politic în producerea inegalităţilor sociale şi a fenomenelor de 
marginalizare şi discriminare, urmărim să formăm la studenţi atât gândirea critică şi auto-
reflexivă, cât şi abilităţile necesare capacitării (empowerment) comunităţilor şi indivizilor 
de a-şi defini şi pune în practică propriile proiecte de dezvoltare (un community 
development care ia în considerare dimensiunea culturală a vieţii comunitare); pe baza 
competenţelor formate absolvenţii noştri se vor putea angaja ca şi experţi/ consultanţi 
(inter)culturali la diferite organizaţii sociale, economice, politice, culturale care trebuie să 
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facă faţă, printre altele, diferenţelor şi diversităţii culturale, conflictelor şi colaborărilor 
interculturale în contextul proceselor transnaţionale. 
 
Corelarea planului de învăţământ cu cel al specializărilor înrudite 
 
Studiile culturale ca şi specializare se integrează în domeniul Studii culturale, şi, ca atare, 
îşi propune să acopere o arie largă de studii, în speţă cele care analizează fenomenele 
culturale caracteristice societăţilor moderne. Ele sunt studii interdisciplinare, situate la 
răscrucea dintre ştiinţele social-politice şi cele umaniste, asumând o perspectivă culturală, 
socială şi critică. Combinăm tradiţia britanică şi americană a studiilor culturale: ne 
interesează atât industria culturală producătoare de modele de comportament, cît şi 
modalităţile cotidiene prin care oamenii le consumă şi prin care ele dobândesc o 
multitudine de sensuri şi accepţiuni. Terenul nostru este Europa Centrală şi de Est, văzută 
dintr-o perspectivă diacronică, sincronică şi comparativă, precum şi din perspectiva 
schimburilor culturale desfăşurate în relaţiile cu alte părţi ale lumii.  
Specializarea Studii culturale lărgeşte paleta studiilor din domeniul Studiilor culturale. În 
momentul de faţă acest domeniu este prezent la Facultatea de Studii Europene prin 
specializarea Studii americane, faţă de care specializarea noastră este diferită, deoarece nu 
se reduce la studiul unei arii culturale, ci la manifestările culturale ale modernităţii, 
abordate dintr-o perspectivă interdisciplinară şi aplicativă, utilizate în analiza societăţilor 
din Europa Centrală şi de Est. 
Specializarea Studii culturale completează studiile europene de la Facultatea de Studii 
Europene, caracterizate prin abordarea economică şi politologică al procesului de integrare 
europeană şi de reconstruire a societăţilor implicate în unificare. Astfel, în cadrul facultăţii 
vor fi posibile programe de tip major şi minor, care vor combina cele două specializări.  
Specializarea Studii culturale este înrudită şi cu specializarea de antropologie de la 
Facultatea de sociologie, fiind însă diferită de aceasta datorită următoarelor aspecte. 
Specializarea antropologie oferă o pregătire în disciplina mai largă a antropologiei, 
incluzînd paleo-antropologia, antropologia biologică, şi antropologia socială, astfel 
parcurgînd istoria ei ancorată în investigarea societăţilor pre-moderne, precum şi un set de 
discipline opţionale, numite complementare care – prin titlurile formulate – trimit spre 
studierea generală a unor probleme disciplinare (ex. filosofia culturii, antropologia 
religiilor, problematica gender, etc.). Planul de învăţămînt al specializării studii culturale 
include o serie de discipline care tratează abordarea culturală în relaţie cu diferitele 
fenomene ale societăţilor moderne, dar şi discipline din domeniul studiilor vizuale, precum 
şi cursuri care tratează aspectele teoretice şi metodologice ale cercetării aplicative, şi un set 
de discipline opţionale care se axează pe abordarea aplicativă a unor probleme curente, 
legate de convieţuirea şi comunicarea interculturală.  
Specializarea Studii culturale completează şi specializările de etnologie de la Facultatea de 
Litere, dar, desigur, nu se suprapune cu acestea deoarece nu se axează pe studiul 
comunităţilor etno-culturale şi, fiind un domeniu interdisciplinar cu caracter aplicativ, nu se 
confundă cu demersurile etnologice.  
Specializarea Studii culturale este complementară şi specializării de Cinematografie şi mass 
media de la Facultatea de Teatru, dar este diferită de aceasta pentru că nu oferă calificări, 
precum cel din urmă, în domeniul jurnalismului şi producţiei de televiziune. Din contra, 
studenţii noştri vor dobîndi aptitudini teoretice şi practice legate de producţiile vizuale în 
contextul general al studiilor culturale, şi, ca experţi culturali, vor utiliza aceste aptitudini în 
activităţile lor de bază legate de medierea culturală şi dezvoltarea comunitară.  
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Împărţirea disciplinelor în categoriile fundamentale, de specialitate şi complementare, 
relevă raporturile care se stabilesc între disciplinile care fac introducerea în fundamentarea 
conceptuală a abordării culturale în ştiinţele socio-umane; între disciplinele de specialitate 
care detailează impactul culturii asupra socialului, economicului şi politicului (şi invers) şi 
aspectele metodologice ale cercetării socio-culturale aplicative sau introduc studenţii în 
probleme concrete legate de diversitatea culturală şi comunicarea/ medierea inter-culturală; 
precum şi între disciplinele complementare care au menirea formării gîndirii critice şi 
holistice despre fenomenele culturale ale modernităţii.  
 
 
 
4.  
PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT AL SPECIALIZĂRII STUDII CULTURALE 
Propunere, martie 2006  
 
TABELUL DISCIPLINELOR 
 
A. DISCIPLINE OBLIGATORII 
 

Cod Discipline Credite 

Număr ore săptămânal 
Felul 
verifi-
cării C S 

L/ Practică 
(timp de 2 

sapt.) 
Semestrul 1 (Anul I) 30 + 3 12 12 20  

SC1101 Cultură şi relaţii interculturale  6 2 2 - E 
SC1102 Teorii ale socialului 5 2 2 - E 
SC1103 Metodologia cercetării socio-culturale  5 2 2 - E 
SC1104 Comunicare vizuală 6 2 2 - E 

SC1105 
Curs opţional din pachetul A: Integrare 
europeană şi identităţi europene; 
Management intercultural 

5 2 2 - E 

SC1106 Limba engleză (curs obligatoriu) 3 2 2 - V 

SC1107 
Practică profesională (1) / 2 săptămîni = 40 de 
ore  

3   20 V 

Semestrul 2 (Anul I) 30 + 3 12 12 24  

SC1201 Cotitura culturală în ştiinţele sociale  6 2 2 - E 
SC1202 Teorii media 5 2 2 - E 
SC1203 Cercetare socio-culturală aplicată 6 2 2 - E 

SC1204 Curs opţional din pachetul B: Comunicare 
interculturală; Religie şi cultură 

5 2 2 - E 

SC1205 
Curs opţional din pachetul C: Politici 
etnice/multiculturalism; Managementul 
conflictelor 

5 2 2 - E 

SC1206 Limba engleză (curs obligatoriu) 3 2 2 - V 

SC1207 
Practică profesională (2) / 2 săptămîni = 40 de 
ore 

3 - - 20 V 

SC1208 Utilizarea calculatorului (obligatoriu) f.c. - - 4 V 
Semestrul 3 (Anul II) 30 12 10 22  

SC2101 Cultură şi inegalităţi sociale 6 2 2 - E 
SC2102 Cultură şi economie 5 2 2 - E 
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Cod Discipline Credite 

Număr ore săptămânal 
Felul 
verifi-
cării C S 

L/ Practică 
(timp de 2 

sapt.) 
SC2103 Istoria filmului antropologic şi documentar 6 2 2 - E 
SC2104 Metodele cercetării vizuale (producţie) 5 2 - 2 E 

SC2105 
Curs optional din pachetul D: 
Comportamentul consumerist; Cultură 
organizaţională 

5 2 2 - E 

SC2106 
Practică profesională (3) / 2 săptămîni = 40 de 
ore 

3 - - 20 V 

SC2107 O limbă est-europeană (curs facultativ)  f.c. 2 2 - V 
Semestrul 4 (Anul II) 30 12 10 22  

SC2201 Comunităţi şi spaţii urbane 6 2 2 - E 
SC2202 Gen, societate şi cultură 6 2 2 - E 
SC2203 Metodele cercetării vizuale (post-producţie) 5 2 - 2 E 

SC2204 
Curs opţional din pachetul E: Medii 
alternative; Studii culturale feministe 

5 2 2 - E 

SC2205 
Curs opţional din pachetul F: Politica 
egalităţii de şanse; Marginalizare şi 
discriminare 

5 2 2 - E 

SC2206 
Practică profesională (4) / 2 săptămîni = 40 de 
ore 

3 - - 20 V 

SC2207 O limbă est-europeană (curs facultativ) f.c. 2 2 - V 
Semestrul 5 (Anul III) 30 10 10 22  

SC3101 Cultură şi politică 6 2 2 - E 
SC3102 Muzeologie 5 2 2 - E 
SC3103 Video advocacy 6 2 2 - E 

SC3104 Seminar de cercetare vizuală (producţie, 
producţii proprii) 

5 2 - 2 E 

SC3105 Curs opţional din pachetul G: Dezvoltare 
comunitară; Politici culturale 

5 2 2 - E 

SC3106 Educaţie fizică (obligatoriu) f.c. - 2 - V 

SC3107 
Practică profesională (5) / 2 săptămîni = 40 de 
ore 

3   20  

Semestrul 6 (Anul III) 30 10 10 22  

SC3201 Geneza culturală a modernităţii  6 2 2 - E 
SC3202 Teorie critică 6 2 2 - E 

SC3203 Seminar de cercetare vizuală (post-
producţie, producţii proprii) 

5 2 - 2 E 

SC3204 
Curs opţional din pachetul H: Turism 
cultural şi globalizare; Cultură materială; 
Patrimoniu cultural 

5 2 2 - E 

SC3205 Curs opţional din pachetul I: Artă şi 
societate contemporană; Creative writing 

5 2 2 - E 

SC3206 Educaţie fizică (obligatoriu) f.c. - 2 - V 

SC3207 
Practică profesională (6) / 2 săptămîni = 40 de 
ore 

3   20  

Total semestrele 1- 6 (Anii I-III) 

186 (din 

care 6 pt. 

limba 

engl.) 
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B. DISCIPLINE OPŢIONALE  
 

Cod Discipline Credite 

Număr ore 
săptămânal 

Felul 
verifi-
cării 

Condi-
ţionări 

Cu ce 
disciplină 
poate fi 
înlocuită C S L 

PACHETUL A (semestrul 1) 

SC1105 Integrare europeană şi identităţi 
europene 

5 2 2 - E   

SC1105 Management intercultural 5 2 2 - E   
PACHETUL B (semestrul 2) 
SC1204 Comunicare interculturală 5 2 2 - E   
SC1204 Religie şi cultură 5 2 2 - E   
PACHETUL C (semestrul 2) 
SC1205 Politici etnice/multiculturalism 5 2 2 - E   
SC1205 Managementul conflictelor 5 2 2 - E   
PACHETUL D (semestrul 3) 
SC2105 Comportamentul consumerist 5 2 2 - E   
SC2105 Cultură organizaţională 5 2 2 - E   

PACHETUL E (semestrul 4) 

SC2204 Medii alternative 5 2 2 - E   
SC2204 Studii culturale feministe 5 2 2 - E   
PACHETUL F (semestrul 4) 
SC2205 Politica egalităţii de şanse 5 2 2 - E   
SC2205 Marginalizare si discriminare 5 2 2 - E   
PACHETUL G (semestrul 5) 
SC3105 Dezvoltare comunitară 5 2 2 - E   
SC3105 Politici culturale 5 2 2 - E   
PACHETUL H (semestrul 6) 
SC3204 Turism cultural şi globalizare  5 2 2 - E   
SC3204 Patrimoniu cultural 5 2 2 - E   
SC3204 Cultură materială 5 2 2 - E   
PACHETUL I (semestrul 6) 
SC3205 Artă şi societate contemporană 5 2 2 - E   
SC3205 Creative writing 5 2 2 - E   

 
C. DISCIPLINE FACULTATIVE  ...................................................................  fără credite 
O limbă est-europeană (semestrul 3 şi semestrul 4) 
 
D. EXAMEN DE LICENŢĂ: PROIECT PROFESIONAL  .............................. 20 credite 
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5. 
SCRISORI DE SPRIJIN 
 
 
February 9, 2006 
 
Senate of the Babeş-Bolyai University 
Cluj-Napoca, Romania 
 
Romanian National Accreditation Committee, 
Bucharest, Romania 
 
Dear Colleagues,  
 
I am writing in support of your accepting the proposed Cultural Studies Specialization 
within the general Cultural Studies program of the Faculty of European Studies at Babeş-
Bolyai University (UBB). In the last year I have been closely involved with analyzing the 
diverse social scientific curricula at UBB pursuant to my appointment as Fulbright Senior 
Specialist at the Faculty European Studies. By virtue of this experience, I believe that a 
Cultural Studies specialization will fill an important niche in the Faculty of European 
Studies curriculum. 
 
The need for such a specialization may seem counter-intuitive given the existing Cultural 
Studies program within UBB European Studies. However, Cultural Studies as currently 
constituted at UBB is organized around a number of specific themes and groups (e.g. 
American Studies, Jewish Studies) whereas the proposed Specialization seeks a more 
generalized approach.  
 
As I see it, the proposed Cultural Studies specialization differs widely from other 
specializations within the curriculum of Cultural Studies as well as from other curricula in 
the University generally. In the first place, the proposed Specialization will offer a general 
and cross-cultural approach that is not part of the particular Cultural Studies curricula. 
Additionally, the proposed specialization will base its analyses and practices in the cultural 
conditions of East and Central Europe, which to my mind, is an absolute necessity for 
UBB. In particular this will aid UBB as it reaches out to other universities, faculties, and 
students in Europe as the Bologna Process moves forward and Romania envisions EU 
accession.  
 
I am particularly enthused about the proposed specialization due to its emphasis on visual 
social research in its curriculum. The visual depiction of society and culture is only now 
coming into its own as a major analytic technique and is well-represented in the proposed 
curriculum. Furthermore, the specialization makes use of a concept of culture that focuses 
on daily life and considers and will seek to document the nature of and changes in human 
interaction in diverse arenas of human endeavor—family, commerce, politics. 
 
Finally, the proposed swpecialization considers culture as a living, changing phenomenon 
and one that is subject to rationalization and improvement through systematic, 
ethnographic, and critical research and study. These applied aspects of the proposed 
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curriculum are also salutary. They should bear great results in terms of actually addressing 
socio-cultural issues in communities in which students and faculty engage their research as 
well as training students for a wide range of careers in institutions as diverse as national and 
local government, public health institutions, research organizations, and NGOs of diverse 
profile. 
Because of all the reasons that I list above, I heartily endorse the proposed Cultural Studies 
Specialization within the UBB Cultural Studies curriculum. Please feel free to contact me if 
you like additional information or comment. 
 
Sincerely yours,  
David A Kideckel, PhD 
Professor, Anthropology 
UNIVERSITY COLLEGE LONDON 
Gower Street London WC1E 6BT UK  
Department of Anthropology 
 
Wednesday, 8 March 2006 
 
Re. Propunere de specializare la nivel de licenţă, în limbile română şi maghiară la 
Facultatea de Studii Europene: STUDII CULTURALE / KULTURÁLIS TANULMÁNYOK 
 
Dear Professor Marga, 
 
It is with great pleasure that I write to support the application of Professors Magyari-Vincze 
and Konczei to create a new degree bilingual degree programme in Cultural Studies.  
 
I have known both these scholars for over 17 years and as someone interested in Romanian 
society have always felt it an essential part of my job to keep in touch with their work. In 
their distinctive fashion each has made a unique contribution to the social sciences of the 
region and I am sure will continue to do so. They are both original and deeply thoughtful 
scholars who will continue to innovate in their research and their teaching. They both have 
an outstanding track record as inspiring teachers and have produced a number of students 
who are now completing their doctoral studies abroad before (we hope) returning to teach 
in Romania.  
 
I have also worked with and alongside them in various international conferences and 
meetings and have been impressed by their skill in organising and managing such events.  
 
In this sense I am sure that between the two of them they meet all the essential criteria, for 
setting up a degree program. 
 
I have read through the outline programme of study and it seems to me excellent. Both 
these scholars are familiar with the broad literature and have made contributions to the field 
themselves. I think it is important also that both of them come from an anthropology 
background since this is the stronger wing of Cultural Studies, at least in Britain. Having 
taught Romanian students both in Romania and more particularly abroad in the UK and 
Hungary (CEU) I am convinced that such program will both draw strong students with 
critical interest in their own society and a broad interest in comparative cultural analysis. 
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I am of course aware that Babes-Bolyai university is creating a number of different novel 
social science streams and would hope that, though these are taught in different faculties, 
some serious institutional effort is put into coordinating the teaching initiatives. The 
anthropology program within Sociology and this new program are obviously parallel and 
both could benefit from collaboration, especially at doctoral level.  
 
Yours sincerely, 
Michael Stewart, BSc. PhD. 
Senior Lecturer in Social Anthropology, UCL, Coordinator Marie Curie SocAnth 
Recurrent Visiting Professor, Central European University. 
 
 
Colin Quigley, PhD 
World Arts and Cultures 
Ethnomusicology 
UCLA 
 
March 21, 2006 
 
 
Dear Colleagues: 
 
I write in response to the proposal for a specialization in Studii Culturale within the Faculty 
of European Studies that my colleagues E. Magyar-Vincze and C. Könczei have shared 
with me. I believe it is a well-conceived extension of previous work in „culture study” more 
generally at B-B and in European Studies in particular. I wish to express my interest as well 
in contributing to the program myself as circumstances permit. I became acquainted with 
colleagues from B-B through international scholarly meetings beginning in 1990. These 
contacts led to my first research project in Romania in 1993. I have continued in this work, 
and became better acquainted with B-B and the European Studies faculty when hosted by 
them in my 1997-99 Fulbright Senior Research Fellow residency. During that period I was 
able to teach one graduate seminar on field methods. Since then I have maintained a 
continuing association with B-B, serving as dissertation examiner in the Hungarian 
language ethnography program and hosting short residencies by colleagues from that 
faculty and the Arhiva de Folclor at my university, thanks to support from another 
Fulbright source, the Alumni Initiative Award.  
 
I have followed with interest the development of „culture studies” in various aspects at B-B 
over this time. The Studii Culturale/Kitikai Kultúrakutatás Specialization seems to bring 
together and take advantage of faculty expertise and institutional resources in a distinctive 
and productive way. Distinct from anthropology as culture study or sociology as culture 
study, 'cultural studies' as presented here has many affinities with my own department 
programs in „culture and performance.” These are interdisciplinary graduate and 
undergraduate degree programs that draw on faculty with training in folkloristics, cultural 
anthropology, political science, and performance studies. Students focus their research on a 
wide variety of artisitic genres from spoken word to painted image, but ask related sets of 
research questions concerning the ways such expressive behaviors construct social relations 
and employ similar research methodologies, field-based ethnographic work in particular. 
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This rather 'cutting-edge' perspective has much to offer students at B-B in the ongoing work 
of re-defining europe, its nations, states, and minorities. Our graduates find employment in 
a wide variety of institutions from the research university to positions in more „applied” 
domains. I was particularly pleased to see that this proposal includes courses in subjects 
such as museology, communications and media, cultural tourism and globalization. It might 
well be possible in future, even next year in fact since I will be based in Budapest at that 
time, to offer a module in what I would call „heritage studies,” one of the new directions 
folklore studies in America has been exploring to remain relevant to the rapidly changing 
global cultural landscape. All in all, I wish my colleagues well in this endeavor and stand 
ready to help as I am able. 
 
Respectfully yours, 
Colin Quigley, Associate Professor 
World Arts and Cultures, Ethnomusicolgy 
University of California Los Angeles 
 
 
6. 
CORESPONDENŢĂ 
Privind dosarul de acreditare al specializării Studii Culturale 
 
 
26.12.2006. 
Către 
Consiliul pentru Curiculum al Universităţii Babeş-Bolyai 
Specializarea antropologie de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
Specializarea etnologie maghiară şi română de la Facultatea de Litere 
 
În completarea dosarului de acreditare al specializării Studii culturale sub domeniul Studii 
culturale, vă supunem atenţiei prezentarea succintă a specializării noastre, precum şi o 
comparaţie între studiile culturale, etnologie şi antropologie. Chiar dacă cele trei 
specializări colaborează, ele există separat în foarte multe universităţi din lume. Comparând 
planurile noastre de învăţământ (vezi tabelul alăturat), putem observa: chiar dacă fiecare 
dintre aceste specializări tratează complexitatea fenomenului cultural, ele au accente, 
abordări şi direcţii de aprofundare diferite, astfel încât între ele există o diviziune a muncii, 
care dovedeşte necesitatea existenţei lor şi face posibilă colaborarea între ele.  
 
Studiile culturale (repere generale) 
- se constituie ca un domeniu interdisciplinar definit la graniţa dintre ştiinţele sociale şi 
cele umaniste în anii 1960 în spaţiul academic anglo-saxon sub numele de cultural studies 
(în spaţiul german reînnoieşte vechea disciplină Kulturwissenschaften, precum arată, spre 
exemplu, programul de la Universität Wien denumit Kulturwissenschaften/ Cultural 
studies);  
- ca şi program universitar, peste tot unde există îşi dobândeşte specificul în funcţie de 
contextul academic şi social-politic imediat, de aceea nu există un model standard al 
definirii sale (în unele universităţi se combină mai mult cu istoria, în altele cu literatura 
comparată, sau cu antropologia, sau cu media studies, sau cu communication studies, sau cu 
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studiile europene, şi, în general, pune accent pe câteva dintre problemele curente ale 
societăţilor/regiunilor unde se practică); 
- vizează modalităţile în care fenomenele sociale, economice şi politice ale societăţilor 
moderne sunt structurate de reprezentări şi practici culturale, precum şi modul în care cele 
din urmă se definesc şi se desfăşoară în contextele sociale şi politice concrete;  
- analizează atât manifestările „culturii înalte” cât şi cele ale culturilor cotidiene şi – sub 
impactul teoriilor critice – abordează modul în care cultura şi industria culturală 
funcţionează ca instrument al puterii, dar şi modalităţile în care oamenii consumă 
producţiile culturale.  
 
Studiile culturale (specificul programului nostru şi competenţe formate)  
- se structurează în contextul studiilor europene şi, ca atare, îşi propune să analizeze 
dimensiunea culturală a proceselor europene contemporane, cum ar fi integrarea europeană, 
globalizarea, transnaţionalismul;  
- în mod preponderent tratează fenomenul interculturalităţii în diferitele sale ipostaze, 
urmărind până la urmă formarea unor deprinderi interculturale şi abilităţi de mediere 
culturală (cultural brokerage), pe care absolvenţii noştri le vor putea utiliza în diferite 
ocupaţii şi domenii socio-economice; 
- integrează în mod organic studiile vizuale, prin care se urmăreşte atât analiza critică a 
impactului pe care mediile vizuale îl au asupra societăţilor de azi, cât şi formarea abilităţilor 
practice necesare producerii unor materiale vizuale; 
- pentru noi culturalul nu este doar obiect de studiu, ci şi locaţia criticismului şi acţiunii 
sociale, de aceea oferim studenţilor şansa de a-şi forma deprinderile teoretice, metodologice 
şi etice inerente cercetării socio-culturale aplicative (policy research, action research, 
evaluation research, social and cultural impact assessment, advocacy); 
- prin abordarea relaţiei dintre cultural, social, economic şi politic în producerea 
inegalităţilor sociale şi a fenomenelor de marginalizare şi discriminare, urmărim să 
formăm la studenţi atât gândirea critică şi auto-reflexivă, cât şi abilităţile necesare 
capacitării (empowerment) comunităţilor şi indivizilor de a-şi defini şi pune în practică 
propriile proiecte de dezvoltare (un community development care ia în considerare 
dimensiunea culturală a vieţii comunitare); 
- pe baza competenţelor formate absolvenţii noştri se vor putea angaja ca şi experţi/ 
consultanţi (inter)culturali la diferite organizaţii sociale, economice, politice, culturale 
care trebuie să facă faţă, printre altele, diferenţelor şi diversităţii culturale, conflictelor şi 
colaborărilor interculturale în contextul proceselor transnaţionale;  
- cele mai apropriate modele ale programului nostru sunt: BA Culture, society and 
communication at the University of Birmingham; BA Cultural studies at Sussex University; 
Critical and visual studies at Pratt University, New York; BA Kulturwissenschaften la 
Universität Wien; BA Kulturwissenschaften la Universität Bremen; Master of Arts in 
Intercultural Communication and European Studies la Universität Fulda.  
 
Drept modalitate de colaborare, propunem colegilor de la specializările etnologie, respectiv 
antropologie, următoarele: 
• Colaborare în cadrul sistemului de credite transferabile (recunoaşterea unui număr de 
cursuri/credite aduse de la celelalte specializări). 
• Elaborarea de programe tip minor şi major de către fiecare specializare şi acceptarea 
diferitelor combinaţii posibile. 
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• Publicarea cel puţin pe pagina de internet al universităţii a unei broşuri care să cuprindă 
oferta de cursuri (elaborată la nivel de syllabi) de la cele trei specializări. 
• Crearea unui department de cercetări culturale, care să faciliteze cooperarea între 
facultăţi şi să coordoneze oferta de studii în specializările etnologie, antropologie şi studii 
culturale de la universitatea noastră.  
 
Pe baza discuţiei din 28.12.2006. propunem încheierea unui Protocol între reprezentanţii 
celor trei specializări, care să fie prezentat Consiliului pentru Curiculum până pe data de 
08.01.2007. 
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06.01.2007.  
Către 
Consiliul pentru Curiculum al Universităţii Babeş-Bolyai 
 
Drept răspuns la Raportul de evaluare a dosarului de acreditare „Studii culturale” datat din 
23 octombrie 2006, pe care ni l-aţi transmis pe 18 decembrie 2006 vă facem următoarele 
precizări. 
 
1. În legătură cu observaţiile referitoare la numărul de credite: documentul „Repere de 
elaborare a planurilor de învăţământ 2006/2007” emis în ianuarie 2006 pe de o parte nu 
prevede obligativitatea acordării de credite la disciplina Utilizarea calculatorului, iar pe de 
altă parte prevede ca, creditele la disciplina de limbi moderne să poată fi acordate în limita 
celor 180 de credite sau suplimentar (noi am ales varianta de suplimentare, de aceea 
depăşim numărul de credite în semestrul I şi II). 
2. Cele trei universităţi ale căror programe de învăţământ le-am folosit drept model sunt 
University of Sussex şi University of Birmingham din Marea Britanie, precum şi Pratt 
University, New York din Statele Unite ale Americii. Programele lor le-am ataşat acestui 
document.  
3. Conform propunerii Dumneavoastre, colectivul de cadre didactice care a iniţiat 
organizarea specializării Studii culturale la Facultatea de Studii Europene a contactat 
reprezentanţii specializărilor de antropologie şi etnologie, liniile română şi maghiară, în 
vederea unui schimb de idei despre relaţiile dintre cele trei specializări. Anexat puteţi citi 
textul pe care l-am prezentat colegilor noştri cu ocazia întâlnirii din 28.12.2006. şi pe care îl 
considerăm şi acum valid în vederea stabilirii unor direcţii de colaborare între noi.  
 
Probabil colegii noştri de la etnologie şi antropologie şi-au transmis în scris propunerile 
direct Consiliului pentru Curiculum. Noi n-am primit documentele respective, în consecinţă 
n-avem cum să reacţionăm la ele. Dorim să continuăm demersurile noastre în spiritul 
propunerilor de colaborare prezentate atât lor, cât şi Dumneavoastră în documentul anexat, 
precum şi în virtutea procesului străbătut de către iniţiativa noastră, proces pe care ne 
permitem să-l recapitulăm pe scurt în cele de mai jos. 
 
Ideea organizării specializării de Studii culturale s-a cristalizat în momentul în care, în 
decembrie 2005, Consiliul Academic şi Rectoratul Universităţii Babeş-Bolyai propunea 
(precum arată documentul publicat în Buletinul Oficial din acea vreme) diversificarea 
ofertelor de studii la Facultatea de Studii Europene. Buletinul Oficial a publicat în februarie 
2006 schiţa proiectului elaborat de noi şi – pe baza sprijinului dinspre Facultatea de Studii 
Europene şi pe baza deciziei Consiliului de Administraţie al UBB din martie 2006 (ale 
căror mărturii se regăsesc în procesele verbale întocmite cu ocazia respectivelor şedinţe) – 
am elaborat dosarul de acreditare al noii secţii. Tot în aceeaşi perioadă am avut un schimb 
de documente clarificatoare cu colegii de la sociologie, în urma cărora dânşii nu s-au opus 
demersului nostru. Între timp specializarea a fost anunţată la admiterea pentru anul 
universitar 2006/2007 şi i-au fost alocate locurile bugetate pentru liniile romănâ şi maghiară 
(precum se poate citi din documentele UBB publicate în buletinele oficiale) cu menţiunea 
„în funcţie de obţinerea autorizării provizorii de funcţionare”. Universitatea însă n-a trimis 
dosarul nostru spre obţinerea autorizării provizorii din simplul motiv că la nivel naţional, de 
mai bine de un an, nu se constituise noua structură de evaluare. Menţionez că specializarea 
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Studii culturale apare în nomenclatorul de specializări sub domeniul de Studii culturale şi, 
la un moment dat, Universitatea Babeş-Bolyai a propus ca să fac parte din comisia de 
specialitate Studii culturale al ARACIS-ului astfel încât în urma demersurilor făcute numele 
meu apare pe lista referenţilor publicată pe pagina de internet ARACIS. Cu ocazia ultimei 
sale întruniri din decembrie 2006 Senatul Universităţii Babeş-Bolyai a votat din nou 
acceptarea trimiterii dosarul nostru în vederea obţinerii autorizării provizorii. De asemenea, 
la ultima şedinţă din decembrie 2006 a Biroului Consiliului Profesoral al Facultăţii de 
Studii Europene s-au decis şi cifrele de şcolarizare solicitate pentru specializările facultăţii, 
inclusiv pentru specializarea de Studii culturale.  
  
Trecând prin demersurile solicitate de Dumneavoastră dorim să încheiem această etapă a 
auto-evaluării noastre prin a reaminti că scopurile majore ale organizării specializării Studii 
culturale au fost şi continuă să fie:  

(1) contribuţia la procesul de reformă al Universităţii Babeş-Bolyai prin extinderea 
şi diversificarea ofertei de studii, prin creionarea unor studii interdisciplinare care sunt de 
avangardă în lumea academică internaţională de azi şi printr-un program care – precum se 
întâmplă în universităţile anglo-saxone şi în foarte multe universităţi din spaţiul german – 
va putea intra în diverse combinaţii de oferte de studii de tip major şi minor, şi va putea 
oferi module comune în domeniul cercetării culturale împreună cu etnologia şi 
antropologia;  

(2) adâncirea caracterului multicultural al Universităţii Babeş-Bolyai printr-un 
program care iniţiază linia maghiară de studiu la Facultatea de Studii Europene şi formează 
la studenţi deprinderile interculturale necesare înţelegerii şi managementului proceselor şi 
organizaţiilor transnaţionale în care de acum încolo şi România va fi tot mai implicată. 
 
Pe baza celor prezentate contăm pe faptul că ne veţi susţine şi sprijini în realizarea acestor 
scopuri şi prin recomandările Dumneavoastră veţi facilita trimiterea dosarului specializării 
Studii culturale către ARACIS. 
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V.  
PROPUNERI PRIVIND CONTINUAREA ŞI TRANSFORMAREA  
MASTERATELOR ÎN SISTEM BOLOGNA 
 
2007 
 
 
Poate inerţia proiectărilor noastre, împreună cu dorinţa de a nu renunţa la ceea ce am 
construit şi de a susţine echipa care a crescut în jurul nostru, sau pur şi simplu faptul că nu 
ne-a venit să credem că putem fi descalificaţi în această măsură şi în acest fel, a făcut ca să 
mai avem cât de cât energia, tăria şi încrederea necesară continuării drumului şi, după 
eşecul Studiilor culturale, să mai vehiculăm încă două propuneri, restrânse la programele 
de masterat.  
 
Luând în serios imperativul de „economisire”, la începutul lui 2007 am depus Facultăţii de 
Studii Europene o propunere privind seturile de cursuri comune de la masteratul de 
antropologie şi studii multiculturale, cercetare culturală complexă (pe care am dorit s-o 
renumim în cercetare culturală critică, kritikai kultúrakutatás, pentru a reda sensul în care 
s-a tradus în limba maghiară „cultural studies”), şi masteratul cercetare de gen şi 
oportunităţi egale. Propunerea de a comasa a fost „acceptată”, dar conducerea facultăţii a 
înţeles prin aceasta dispariţia celor două masterate din urmă şi redenumirea primului în 
studii multiculturale. Reacţia noastră la această decizie a fost din nou de a salva ceea ce se 
mai putea, şi anume printr-o relocalizare a lor la alte două facultăţi. Cum am mai 
menţionat deja, programul în limba maghiară, temporar, adică exclusiv pentru anul 
universitar 2007/2008 a fost derulat la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Dar 
colegii de la linia maghiară nu au acceptat, precum arată corespondenţa prezentată în 
paragraful trei al acestui capitol, ca să elaborăm dosarul de acreditare pentru programul 
nostru, chiar dacă venisem cu o propunere (vezi paragraful doi) ce putea să ia parte în 
reţeau de colaborare în curs de dezvoltare între masteratele în limba maghiară. Destinul 
masteratului de studii de gen, acceptat la Facultatea de Ştiinţe Politice, se arată a fi mai 
optimist, el obţinând între timp, în vara anului 2007 acreditarea ARACIS. Aceste încercări 
de relocalizare ce au cunoscut mai mult sau mai puţin succes, au avut asupra uneia dintre 
noi şi efecte financiare: „argumentând” că mutarea celor două masterate s-a făcut la 
cererea proprie şi prin asta a contribuit la un regres al facultăţii, ei i s-a redus în mod 
drastic coeficientul de salariu şi salariul efectiv. Iată încă o strategie a puterii pe care am 
putut-o cunoaşte prin iniţiativele noastre de instituţionalizare a antropologiei, şi anume cea 
prin care sistemul îţi pune piedici pentru ca apoi să-ţi reproşeze că ai căzut, sau de 
blamare a victimei pentru ceva ce i s-a făcut în pofida intereselor şi dorinţelor sale.  
 
Şi încă un adaos, cel mai recent, ce se leagă de moartea lentă a masteratului de 
antropologie în limba maghiară. Spre sfârşitului lui iunie am primit un mesaj electronic de 
la secretariatul Facultăţii de Sociologie, prin care ni se comunica că domnul Tivadar 
Magyari a propus ca acest program să continue încă un an, dar numai cu locuri bugetate. 
Date fiind precedentele, precum şi faptul că noi nu ne mai pregătisem să-l organizăm 
(tocmai datorită respingerii iniţiativei noastre de a-l continua), am refuzat să transpunem 
în realitate această „ofertă”, oricum capcană şi oricum încă odată temporară. Răspunsul 
nostru a fost urmat de reacţia prorectorului responsabil pe linia maghiară. Redăm această 
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corespondenţă în ultimul paragraf al prezentului capitol, împreună cu un mesaj mai vechi 
redactat în limba maghiară în momentul în care acelaşi prorector în urmă cu un an a decis 
să nu ne aprobe propunerea referitoare la acelaşi masterat. Amintim aici că aceeaşi 
persoană, cu câţiva ani în urmă, precum am prezentat în Capitolul III, atunci când am 
lansat ideea organizării masteratului în cauză la sociologie era de acord cu el şi susţinea 
autonomia echipei noastre în conceperea şi administrareasai.  
 
 
Cuprinsul capitolului 

 
1. Propunere privind cursurile comune ale celor trei masterate de la Facultatea 
de Studii Europene, ianuarie 2007 
2. Kritikai Kultúrakutatás. Propunere către Facultatea de Sociologie, masterat 
de doi ani în limba maghiară, februarie 2007 
3. Corespondenţă  
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1.  
PROPUNERE PRIVIND CURSURILE COMUNE ALE CELOR TREI 
MASTERATE DE LA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE 
Ianuarie 2007 
 
Domeniul: Studii culturale 
Specializări – programe de masterat: STUDII MULTICULTURALE 
KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁS 
GENDER RESEARCH AND EQUAL OPPORTUNITIES  
 
STUDII MULTICULTURALE KRITIKAI 

KULTÚRAKUTATÁS 
GENDER RESEARCH  
AND EQUAL 
OPPORTUNITIES 

1. Foundations of cultural studies (Magyari Nándor) 2 + 1 
2. Methodologies and epistemologies of cultural research (Gabriel Troc) 2 + 1 
3. Visual cultures and communication (Könczei Csilla) 2 + 0 
4. Gender, sexuality and feminism (Magyari-Vincze Enikő) 2 + 1 
5. Comparative cultural histories (Ovidiu Pecican) 2 + 1 
1. Înţelegerea alterităţii culturale 
(Alina Branda) 2 + 1  
2. Cultural minorities, etno-
politics and multiculturalism 
(Fesischmidt Margit, Plainer 
Zsuzsa) 2 + 1 
3. Cultură şi ritual în comunităţi 
tradiţionale (Ion Cuceu) 2 + 1 
4. Studiul comparativ al 
culturilor romanice (Taloş) 2 + 1 
5. Minoritatea romă: perspective 
istorice şi antropologice (Gabriel 
Troc) 2 + 1 

1. Termelés, csere és fogyasztás a 
modern társadalomban (Sárkány, 
Kozák) 2 + 1 
2. Cultural minorities, etno-
politics and multiculturalism 
(Fesischmidt Margit, Plainer 
Zsuzsa) 2 + 1 
3. Az antropológiai- és a 
dokumentumfilm története 
(Miskolc) 2 + 1 
4. Populáris kultúra és 
mindennapi élet (Selyem Zuzsa)  
2 + 1  
5. Family, identity and the new 
reproductive technologies 
(Demény Enikő) 2 + 0  

1. Equal opportunities and 
post-socialism (Livia Popescu)  
2 +1  
2. Gender inequalities and 
work (Nicoleta Paina, Réka 
Geambaşu) 2 + 1 
3. Gender, health and 
feminism (Adriana Băban)  
2 + 1 
4. Violence and gendered 
power relations (Maria Roth, 
Imola Antal) 2 + 1 
5. Family, identity and the 
new reproductive 
technologies (Demény Enikő) 
2 + 0  

1. Action research and the public intellectual (MVE) 2 + 0 
2. Visual methods in social research. Photo and video laboratory (K.Cs.) 1 + 2 
3. Qualitative research methods/ Metode de cercetare calitativă/ Minöségi kutatási módszerek 
(Nándor, Gabriel, Adriana) 2 + 0 
4. Internship, fieldwork and analysis/ Internship, muncă de teren şi analiză/ Internship, 
terepmunka és elemzés (professional practice/practică profesională/ szakmai gyakorlat) 
(Petruţa Mîndruţ, Plainer Zsuzsa) 7 hours 
1. Comunicare interculturală în 
Transilvania (Szegedi Edit) 2 + 1 
2. Transformări sociale şi 
schimburi culturale în Europa 
Centrală şi de Est (A.B.) 2 + 1 
3. Cultură, migraţie şi 
transnaţionalism (Remus Anghel) 
2 + 1 
4. Comunităţi urbane în context 
multicultural (Petruţa Mîndruţ) 0 
+ 2 
5. Turism cultural şi globalizare 
(Şerban Văetişi) 0 + 2 

1. Politikai kultúrák és a kultúra 
politikája (A. Gergely) 2 + 2 
2. Étkezési kultúrák és társadalmi 
változások (Sárkány, Kozák) 2 + 2 
3. Transznacionális migráció és 
interetnikus kapcsolatok (M.N.) 2 
+ 0 
4. A nemiség vizuális 
reprezentációi és a hatalom 
(K.Cs.) 2 + 0 
5. Gender and ethnicity.  
(MVE) 2 + 0 

1. Body, place and gender 
(P.M.) 0 + 3 
2. Gender, education and 
development (Gabriela 
Lemeni) 2 + 1 
3. Feminist theories and 
interdisciplinarity (Mihaela 
Frunză) 2 + 1 
4. Human rights and women’s 
movements in Europe 
(Marcela Rad) 0 + 3 
5. Gender and ethnicity.  
(MVE) 2 + 0 
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2. 
KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁS 
Propunere către Facultatea de Sociologie, masterat de doi ani în limba maghiară, 
Februarie 2007 
 
 
Első félév  
1. A kultúrakutatás elméleti alapjai (Magyari N.) 2 + 2, 8 ECTS 
2. Gazdaság és kultúra (Sárkány, ELTE; Kozák) 2 + 2, 8 ECTS 
3. Gender, sexuality and feminism (Magyari-Vincze) 2 + 1, 7 ECTS 
4. A vizuális kommunikáció elméletei (Könczei) 2 + 1, 7 ECTS 
 
Második félév  
1. Family and identity in the era of genetics (Demény, OSI; Geambaşu) 2 + 2, 8 ECTS 
2. Az antropológiai- és a dokumentumfilm története (Könczei) 2 + 2, 8 ECTS 
3. A kulturális kisebbségek kutatása (Feischmidt, PÉCS; Plainer) 2 + 2, 8 ECTS 
4. Szabadon választható opcionális 2 + 0, 6 ECTS 
 
Harmadik félév  
1. Vizuális kutatási módszerek (meghívott, Miskolc) 2 + 2, 8 ECTS 
2. Minőségi kutatási módszerek (Magyari N.) 2 + 2, 8 ECTS 
3. Terepmunka és tutoriális kutatási szeminárium – heti 6 óra, 8 ECTS 
4. Szabadon választható (módszertani jellegű) opcionális 2 + 0, 6 ECTS 
 
Negyedik félév  
1. Politikai kultúrák és a kultúra politikája (A. Gergely, ELTE) 2 + 2, 7 ECTS 
2. Reprezentáció és hatalom (Könczei) 2 + 0, 7 ECTS 
3. Gender, ethnicity and nationalism (Magyari-Vincze) 2 + 0, 7 ECTS  
4. Szabadon választható opcionális 2 + 0, 6 ECTS 
5. Szakdolgozat-írás – heti 4 óra, 3 ECTS  
 
 
 
3. 
CORESPONDENŢĂ 
 
 
05.03.2007. 
Kedves kollegák,  
 
a „Komplex kultúrakutatás” (újonnan javasolt nevén: Komplex társadalmak antropológiája) 
mesteri program ebben a körben nem tud részt venni az ARACIS-féle akreditációs 
folyamatban. Ennek okairól kívánlak értesíteni, de egyúttal tanácsot is kérnék tőletek azzal 
kapcsolatban, hogy miként lehetne megoldást találni arra a helyzetre, ami miatt képtelenek 
vagyunk programunkat folytatni.  
 
Miként is alakult ki ez a helyzet, milyen intézményes folyamatok vezettek ehhez? Avagy, 
az implikált személyek pozícióin innen és túl, miért vált strukturálisan lehetetlenné ez az 
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állapot? Igyekszem mindezt röviden elemezni, előre is megköszönve türelmeteket. Azért 
kerül pont most sor erre, mert – legalábbis tudomásom szerint – most indult be a magyar 
nyelvű mesteri programok egyeztetése, és ezt az intézményes környezetet szeretném 
kihasználni arra, hogy történetünket megosszam veletek. Másrészt pedig azért, mert 
magam/magunk előtt is tisztázni akarom, miként állunk a kulturális antropológia 
intézményesítésével a BBTE-en. Ebben az elemzésben gondolom közvetlenül érdekeltek 
azok a kollegák, akik a rokon-szakok oktatói, valamint az egyetem magyar vonalának 
képviselői, de talán azok is, akik – a már említett egyeztetési folyamatban – jelezték azt, 
hogy javasolt programunkból átvennének előadásokat.  
 
Történetünk „hivatalos” fejezete 1997-ben kezdődött, amikor is az Európai Tanulmányok 
Karon lehetőség nyílt egy antropológia mesteri program beindítására. (De csoportként már 
azelőtt megjelentünk: a mai egyetemi háttérintézet – KMEI – intézményes elődjének a 
részeként létrehoztuk a Kultúrakutatási kollégiumot). Bizonyára emlékeztek: a Babes-
Bolyai Tudományegyetemen akkor és utána még sokáig nem voltak magyar nyelvű 
magiszterik. A mi programunkban minden évben több magyar hallgató vett részt, többnyire 
néprajz, szociológia és filozófia szakon végzett diákok iratkoztak be hozzánk akkor, amikor 
antropológiában sem román, sem magyar nyelven nem létezett alapképzés. Ezt a programot 
én indítványoztam és 1999-ig én vezettem, ezután irányítását átadták másnak (most azt nem 
részletezem, hogy miért), és ez a helyzet állt fenn mostanig, 2007-ig, amikor is – a Marga 
nyomása alatt – eldöntötték felszámolását, illetve átalakítását úgy, hogy benne többet ne 
legyen helye az antropológiának. Meg kell itt említenem, hogy létezése során a mesteri 
program és a köréje épült Kulturális Antropológia Intézet számos eredményt ért el, melyek 
nemzetközi konferenciák szervezésében, kiadott kötetekben, nemzetközi kapcsolatokban és 
végül, de nem utolsó sorban, 2000-ben a gender studies csoport általam való 
megszervezésében, majd 2003-ban a gender studies (angol nyelvű) mesteri program 
elindításában öltöttek testet. Óriási eredményként könyveljük el azt is, hogy az elmúlt tíz év 
antropológia mesteri programjának a magyar végzősei közül ma már többen doktori 
munkájuk megvédésének küszöbén állnak (Fosztó László, Geambaşu Réka, Kozák Gyula, 
Könczei Csongor, Plainer Zsuzsa), vagy már doktoráltak is (például Demény Enikő), avagy 
nemrég iratkoztak be doktorálni itthon vagy külföldön (például Harbula Hajnalka és Plájás 
Ildikó) – hogy csak azokat említsem, akik kutatásaikban és oktatói tevékenységükben azóta 
is antropológiával foglalkoznak. Ezért jelenlegi – doktori fokozattal rendelkező tanárokból 
(úgy mint Könczei Csilla, Magyari Nándor és jómagam) álló – (helyi) csapatunk egy-két 
éven belül velük kiegészülhetne és így megfelelően ki tudná szolgálni a kulturális 
antropológia képzés mindhárom (alap, mesteri és doktori) szintjét.  
 
Intézmény-fejlesztési történetünkhöz hozzátartozik az is, ahogyan az antropológia szakot 
besorolták az országos hivatalos szak-listán, illetve ahogyan egyetemünkön beépítették a 
létező rokon-szakok (etnológia és szociológia) mellé. Az említett listán eredetileg, 
valamikor 2000 körül, mindhárom szakot a szociológia doménium alá sorolták be (azt is 
elemezni lehetne, hogy miért és milyen bukaresti szociológus-lobby érte ezt el, de most 
ennek sincs itt a helye). A BBTE-en 2002 körül történt meg az, hogy a szociológia karon 
antropológia szakot indítottak (többnyire azért, mert az újonnan létrejött kar még egy 
szakkal bővülni akart) és az etnológia magyar vonalán néprajz és antropológia tanszéket 
hoztak létre (bizonyára a hagyományos etnológia megújítási kísérleteként is). Nem térek ki 
itt arra, hogy az így beindult új szakok tanrendjében milyen mértékben vannak jelen 
kulturális antropológia előadások és szemináriumok, ennek a kérdésnek szakmaibb jellegű 
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vonatkozásai vannak. Itt nincs helye annak, hogy ezeket tárgyaljam, csupán annyit jelzek, 
hogy a három szakot (habár valóban együttműködhetnek) nem kívánatos annyira 
összemosni, hogy ennek eredményeként az antropológia elveszítse a maga szakmai 
identitását. Ezt az összemosást egyébként magának az antropológiának a kritikai jellege 
sem engedi meg, hiszen az (merjük hinni, hogy konstruktívan) egyrészt a hagyományos 
néprajzra, másrészt pedig a nálunk még domináns kvantitatív szociológiára irányul. Tegyük 
hozzá, éppen ezért „kellemetlen” társ, mint ahogyan a feminizmus is az minden 
tradicionálisan művelt diszciplínával szemben.  
  
Mindezek után, 2005-ben – a szociológia román vonalán elindult antropológia-oktatással 
valamelyest együttműködve – csoportunk, amely az Európai Tanulmányok Karon 
szervezett román nyelvű antropológia mesteri programba addig betanított, magyar nyelvű 
antropológia mesteri-javaslatot terjesztett be a szociológia karra. Úgy gondoltuk, hogy 
amennyiben a szociológián beindult az antropológia alapképzés, csoportunk szakmai 
felkészültségét oda kell összpontosítanunk. Ezzel kezdődött a Komplex Kultúrakutatás 
nevű program története. A programot eredetileg mind a magyar tagozat képviselői, mind 
pedig a kar vezetősége elfogadta (ezt Magyari Tivadarral és a kar dékánjával folytatott 
levelezésünk és beszélgetéseink igazolják), utóbb azonban (miután a program átesett az 
egyetemi akreditáción, sőt miután az egyetem már leosztotta a mesteris helyeket a karon) 
elutasította azt. Emögött az utólagos kari döntés mögött bizonyára voltak pénzügyi 
meggondolások is, de személyes ellentétek, valamint vélt vagy valós versengések is az 
intézményesen sokkal jobban álló szociológia és a többé-kevésbé kelletlenül felvállalt, 
másodrangú státusban tartott antropológia fejlesztése között (aminek a hátterében bizonyára 
az is ott rejlik, hogy „kiknek az embereit” lehet álláshoz juttatni és promoválni az így, értsd 
dominánsan szociológiai, vagy amúgy történő, értsd antropológiai irányultságot is 
komolyan felvállaló, intézményes fejlesztés révén). Ezek után azt a következtetést vontuk le 
(lehet, hogy elhamarkodottan, ennek felelősségét személyesen vállalnom kell), hogy 
mégsincs helyünk a szociológia karon. Lévén, hogy akkoriban továbbra is az Európai 
Tanulmányok Karon tanítottam, megpróbáltam azt ott elfogadtatni, így került sor arra, hogy 
az európai tanulmányok „átvegye” a szociológiától a Komplex kultúrakutatás magyar 
nyelvű mesterit. Úgy gondolom, hogy ez azért történhetett meg pont akkor, amikor 
megtörtént, mert ez a kar (mindenféle meggondolásokból) akkor jónak tartotta azt, hogy 
valamit magyar vonal ügyben felmutasson. Mivel nem láttam más intézmény-fejlesztési 
lehetőséget sem programunk számára, sem pedig arra, hogy az antropológiában dolgozó 
doktorandusz munkatársainkat az egyetemhez kapcsoljuk, ügy döntöttem, hogy ezt az 
alkalmat be kell élni. Mitöbb, akkoriban úgy nézett ki, hogy lehetőségünk van arra, hogy 
mind a magyar, mind pedig a román vonalon kamatoztassuk az elmúlt tíz év személyes és 
intézmény-fejlesztési munkáját. 
  
Az Európai Tanulmányok Kar – a Marga javaslatára – 2006 legelején megújítási 
elképzeléssel állt elő. Ezt használtam ki arra, hogy az időközben a hivatalos szak-listán is 
megjelent kulturális tanulmányok (románul „studii culturale”) doméniumon belül 
társaimmal együtt olyan szakot indítványozzak, amely jómagam és csoportom elképzelése 
szerint rá tud épülni mind az európai tanulmányokra, mind pedig az általunk képviselt 
antropológiára (anélkül, hogy a kulturális antropológia mint diszciplína fejlesztését tűzte 
volna ki célul, hiszen, amint az a fentiekből kiderült, ezt mások közben felvállalták). Nincs 
itt arra hely, hogy ezt az elképzelést részletesen bemutassam, csak azt emelném ki, hogy 
javaslatunk öt olyan alap-pillérre támaszkodott, amely megadta a program sajátosságát az 
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etnológiával, illetve a szociológia-antropológiával szemben. Ezek a következők: (1) a brit 
és amerikai cultural studies szellemében kezelt kultúrakutatás elméleti és módszertani 
alapjai; (2) a mai európai társadalmak egyik legfontosabb jelenségének, az interkulturalitás 
különböző megnyilvánulásainak és formáinak a tanulmányozása; (3) a vizuális 
kommunikációhoz, mint a kutatás tárgyához és eszközrendszeréhez kapcsolódó elméleti és 
gyakorlati tudás elsajátítása; (4) az alkalmazott kutatás felvállalása; (5) a társadalmi kizárás, 
a diszkrimináció valamint az esélyegyenlőség kérdéseinek a tárgyalása a poszt-szocialista, 
illetve az európai integrációs átalakulások körülményei között. 2006 első felében 
elkészítettük a „studii culturale” szak mint alapképzés akreditációs anyagát, arra várva, 
hogy az ARACIS megalakuljon és közzétegye az akreditáció új szabályait. Közben, 2006 
folyamán, az egyetemi szenátus kétszer is megszavazta javaslatunkat. Egyszer akkor, 
amikor potenciálisan felkerültünk a 2006/2007-es egyetemi évre felvételire meghirdetett 
szakok listájára (de mivel az ARACIS közben még nem indult be, lekéstük a szak 
elindításának ezt a körét). Másodszor pedig akkor, amikor 2006 őszén szavazásra kerültek a 
2007-ben indítandó szakok. Adott ponton az egyetem (dékáni) adminisztratív tanácsában a 
szociológia felől felkérést kaptunk arra, hogy mutassuk be azzal kapcsolatos érveinket, 
miért más a programunk mint a náluk zajló antropológia-oktatás. Miután ezt megtettük 
(legalábbis egy ideig) nem merültek fel további ellenvetések programunkkal szemben. Ezek 
két vonalon jelentek meg ismét 2006 legvégén.  
 
Az egyik abban a felkérésben látott napvilágot, amelyet az időközben megalakult egyetemi 
curriculum-bizottság tett felénk: kérjük ki írásban az etnológia, valamint a szociológián 
működő antropológia szak véleményét az általunk készített akreditációs dossziéról. Ez a 
bizottság (melynek, tudomásom szerint, javaslat-tevő hatásköre van és amely azt mondta, 
hogy szakmai kifogások nem voltak a dosszié ellen) végül úgy döntött, el kell halasztani a 
kulturális tanulmányok akreditációját (érdekes módon az Európai Tanulmányok Kar 
hivatalosan soha nem szólalt meg programunk ellenében, ennek legalábbis írásos nyoma 
nincs, holott valójában ez a kar nem vállalta fel tovább az új szakot, nyilván a Marga 
utasítására). A másik ellenvetés pedig annak a kampájn-nak a keretében tette végül 
lehetetlenné kezdeményezésünket, amelyet Marga indított személy szerint ellenem és az 
általam vezetett programok ellen, miután a 2006-os év utolsó, decemberi szenátusi gyűlésén 
felszólaltam a Hantz Péterék kidobatása kapcsán (amellett érvelve, hogy mivel úgy látom, a 
kidobás még jobban ellehetetleníti a magyar vonal és az egyetem vezetősége közti 
kommunikációt, illetve az egyetem multikultis programját, a szavazáskor tartózkodni 
fogok). Manipulatívnak tartom azt a módot, ahogyan ezek után Marga eljárt és ahogyan 
ellenünk fordította mind az etnológián és a szociológián, mind pedig az európai 
tanulmányokon oktató kollégákat. A Rektori és az Akadémiai Tanács hivatalos 
közlönyében az egész cultural studies történet kapcsán két dolog jelent meg. Az egyik a 
szociológia képviselői által írott (bizonyos értelemben kontesztáló) dokumentum (akaratuk 
ellenére, hivatalosan/formálisan úgy tűnik, ők akadályozták meg a cultural studies 
elindítását a már említett curriculum-bizottsággal együtt). A másik pedig egy – 
kontextusból, szövegből, helyzetből kiragadott – összehasonlító táblázat, melyet annak 
érdekében készítettünk adott ponton, hogy kimutassuk, miben különbözik az etnológia, az 
antropológia és a kulturális tanulmányok tanrendje. Ennek alapján kellett volna arról 
beszélnünk, hogy miért mások az ajánlataink és miként járjunk el az esetleges átfedések 
esetében (erre a beszélgetésre azonban ezzel a céllal nem került sor, mert a találkozásunk 
során Marga eleve azt bizonygatta, nincs szükség kulturális tanulmányokra, ez 
„veszélyezteti” a létező szakokat, az európai tanulmányok pedig nem vállalhat magára 
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újabb szakot az akkori pénzügyi válság körülményei között, amely pénzügyi válságról 
egyébként azóta sem esett szó, ezzel szemben új, de persze más szakok indításáról viszont 
igen). Megemlítendő, hogy a mi érveinket tartalmozó dokumentumokat nem jelentették 
meg az illető közlönyben, mitöbb, nem is mutatták be a curriculum-bizottság megfelelő 
gyűlésén.  
 
2007 januárjában tovább folytatódtak – most már az egész európai tanulmányok kar 
átalakításának a kontextusában történő – fellépések az általam vezett programok ellen. A 
kar által felvállalt mesteri programok listájáról levágták azt a kettőt, amit én indítványoztam 
(az egyik a gender studies, a másik pedig a Komplex kultúrakutatás), közben létrehoztak 
újakat, a román nyelvű antropológia magiszterit pedig szintén át fogják alakítani, mégpedig 
úgy (miként már említettem) hogy kimaradjon belőle az antropológia. A hangoztatott elv a 
következő volt: az antropológiának a szociológián a helye, nem tartunk fenn többet 
olyasmit, amivel, idézem, „őket megsértenénk”. Értelmezésem szerint ezekben a 
döntésekben benne van mind az egyetem-szintű rendcsinálás igénye (amit azonban, sajnos, 
nem egy következetes reform terve vezérel), mind pedig a személyem ellen irányuló 
zaklatás. Az utóbbira, mondhatná valaki, nincsenek konkrét bizonyítékaim, hacsak az nem, 
hogy könnyű belátni, nem lehet véletlen az, hogy azelőtt megbecsült programok egyik 
napról a másikra együttesen nem-kívántosnak nyilváníttatnak. (Egyébként manapság 
mifelénk is az a szabály, hogy hátrányos megkülönböztetés esetén a diszkriminációval 
vádolt félnek kell bebizonyítania, hogy nem diszkriminált). Mindezek után, az illető 
programok vezetőjeként, a programokkal, a benne oktatókkal és a hozzájuk kapcsolódó 
nemzetközi kapcsolatokkal szembeni felelősség jegyében nem hagyhattam elveszni az 
emberi, pénzügyi stb. jellegű befektetéseket. Ezért indultam el új gazdákat keresni 
számukra. A Komplex kultúrakutatásnak a szociológián szerettem volna helyet kapni, 
lévén, hogy ott van az antropológia alapképzés és ennek megfelelően eredetileg is ott 
szerettük volna indítani. Annak ellenére, hogy tudtam, megalázónak is tűnhet ez a fajta 
„visszakérezkedés” és tartottam attól, hogy lesznek kollegák, akik valahol még örülnek is 
annak, ami velem és programjaimmal történt. Ezzel együtt abban reménykedtem, hogy 
tanrendi ajánlatunk vonzó jellege és négy magyarországi intézménnyel fenntartott 
kapcsolatunk olyan nyereség, amit érdemes „átvenni” és ami, ha úgy tetszik, az egész 
magyar vonal számára nyereség. Szociológus kollegáink azonban nem így gondolják és – 
amint Magyari Tivadar (nem tudni, hogy magyar vonalért felelős rektor-helyettesi avagy a 
szociológia magyar vonaláért felelős minőségében) mondja – azt sem támogatják, hogy egy 
karok közti együttműködés által fenntartott magiszteri program legyen belőle. Érve ennek 
összefüggésében az, hogy van már kultúrával foglalkozó program a filozófián és az 
etnológián. Közületek mindenki megkapta ezen szakok tanrendjét és ezeket összehasonlítva 
láthatja, hogy ezek nem ismétlik egymást. Másik érv az, hogy jómagam az Európai 
Tanulmányok Karon vagyok és ebből a helyzetből nem vállalhatom egy olyan programnak 
az irányítását, amely egy másik kar alá van besorolva. Formálisan ez így van, valóban, de 
elképzelhető, hogy erre is lehetne találni áthidaló megoldásokat. Ha nem most, akkor 
később, de attól tartok, hogy a szociológus kollegák elutasítása nem csak a most-ról szól.  
 
Végső soron jelenlegi lehetetlen intézményes helyzetünk annak eredménye, hogy:  
(1) a kulturális antropológiának nincs 1989 előtti intézményes hagyománya (ezért 
viszonylag megkésett az intézményesítése a többi humán- és társadalom-tudományos 
szakhoz képest) és azok az oktatók, akik az 1990-es évek elejétől antropológiát művelnek – 
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antropológia program és tanszék hiányában – az elmúlt 17 év során a BBTE különböző 
karain helyezkedtek el;  
(2) a BBTE fejlesztési ideológiájának és stratégiájának következtében is (amelynek 
eredményeként a karok közti úgynevezett szakmai és pénzügyi verseny nevében 
lehetetlenné vált a karokon átnyúló együttműködés), valamint annak köszönhetően, hogy 
egyetemünk legfelsőbb vezetése többszörösen következetlen volt az Európai Tanulmányok 
Karon zajló antropológia-oktatással kapcsolatban, csapatunk mára kiszorult azokból a 
struktúrákból, ahol antropológia-oktatás folytatható;  
(3) az antropológia-oktatáshoz valamilyen módon kapcsolódó oktatók közti személyes 
viszonyok annak következtében is megromlottak, hogy a Marga nevével fémjelzett Európai 
Tanulmányok Kar antropológia-szakos oktatói és doktoranduszai mintegy a „Marga 
embereiként” vannak elkönyvelve annak ellenére, hogy itt éppen a Marga (elsősorban 
ellenem irányuló) személyes bosszúja által szított döntések alapján számolták fel annak 
lehetőségét is, hogy ezen a karon tovább lehessen folytatni az antropológia-oktatás 
fejlesztését. 
 
Utóbbi megjegyzéshez hadd tegyek még egy annyit hozzá: az az intézményépítés, amit 
1997-től az Európai Tanulmányok Karon végeztem, valószínű elképzelhetetlen lett volna a 
Marga támogatása nélkül, de ez sem nem ad hozzá szakmai minőségéhez, sem pedig nem 
von le semmit ebből. Be kell vallanom, hogy amikor 1997-ben belefogtam az antropológia 
program kigondolásába és megvalósításába, nem gondoltam bele mindazokba a 
kényszerpályákba és történetekbe, amelyeket a fentiekben megpróbáltam most már 
visszatekintésként összefoglalni. Valószínű, hogy az a percepció, miszerint én a „Marga 
embere” lennék, arra a tényre épült, hogy valóban szeparatizmus-ellenes voltam és vagyok, 
emberileg és szakmailag a multi- és inter-kulturalitás értékeire fogadtam. De az elmúlt tíz 
évben most másodszor is kiderült, hogy – amint közelebb jutunk ahhoz, hogy ezt ki miként 
értelmezi – ezekben a dolgokban nem értünk egyet és látszólagos hatalmi pozícióm 
valójában nem hatalmi pozíció még most sem, amikor doktori-vezető professzor vagyok. 
Úgy néz ki, egyfajta marginális kritikus voltam és maradok mind az európai 
tanulmányokbeli, mind pedig a magyar vonalbeli kollegáimhoz képest. Személyes 
történetem ezért példázhatja a kulturális antropológia, de akár a gender studies, vagy ha úgy 
tetszik, a feminista tanulmányok helyzetét. Ezért is engedtem meg magamnak azt, hogy 
ezzel ilyen hosszasan zavarjalak benneteket. M.V.E. 
 
 
17.06.2008. 
Dna profesoară, eu am tot făcut adrese referitoare la admiterea la masterat în septembrie 
2008. La propunerea lui Tivadar a rămas şi masteratul dvs. de un an. Aşa e bine ? Perioada 
de înscriere şi examenul e la fel pe toată facultatea noastră. Din păcate fiindcă am primit 
locuri puţine la linia maghiară la cele de 1 an, la masteratul dvs. aveţi numai locuri cu taxă 
10, la buget nu aveţi. Perioada înscrierii: 1.09. 2008 – 10.09. 2008, orele 9,00 – 14,00, la 
secretariat. Data examenului este 11 septembrie 2008. Preşedinte: Prof. dr. Magyari-Vincze 
Eniko, Membri: Lect. dr. Magyari Nandor, Lect. dr. Konczei Csilla, Secretar: Asist.drd. 
Geambasu Reka. Aştept răspunsul dvs., Irina Albu 
 
 
Stimate doamnă Albu, vă mulţumesc pentru acest mesaj care, trebuie să recunosc, m-a 
surprins. Eu ştiam că acest masterat nu va mai funcţiona la Dumneavoastră în nici o 
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variantă. În momentul în care am dorit să elaborăm materialul de acreditare pentru varianta 
de doi ani, propunerea noastră a fost respinsă. Iar de-a lungul procesului în urma căruia s-a 
decis că la anul vor mai continua vechile masterate în forma lor de un an (şi, presupun, au 
fost cerute propuneri de locuri, planuri de învăţământ etc. la rectorat, iar acum recent 
materiale pentru expoziţia de masterate) noi nu am fost niciodată anunţaţi şi/sau consultaţi. 
Desigur, toate acestea nu vi le reproşez Dumneavoastră. De la D-voastră, nu demult, chiar 
am primit un mesaj referitor la stabilirea criteriilor de admitere, dar am crezut că am rămas 
din greşeală pe lista respectivă de e-mailuri ale conducătorilor de masterate, pentru că, după 
cum spuneam, acest mesaj n-a fost precedat de pregătirile anterioare necesare organizării 
unui masterat (cu care m-am obişnuit în anii care au trecut). Datorită modului în care au 
decurs aceste lucruri şi faptului că noi nu am fost consultaţi nici în cazul eliminării şi nici în 
cazul organizării acestui masterat, sau, mai departe, nici cu privire la numărul de locuri 
(măcar în sensul de a fi fost întrebaţi câte locuri am dori să avem dacă am avea 
aprobarea organizării masteratului), nu acceptăm propunerea domnului Magyari Tivadar de 
a-l continua la anul în varianta lui de un an doar cu locuri cu taxă. Cu părere de rău şi cu 
speranţa că în viitor vom reveni la această chestiune, dar într-o altă modalitate, dar şi cu 
mulţumirile pentru asistenţa D-voastră personală acordată mie şi grupului nostru, Cu 
respect, Eniko Magyari-Vincze 
 
  
Nu am făcut nici o propunere, deci, din păcate, este lipsit de obiect orice respingere 
solemnă. Masteratele de un an pot continua, deci şi masteratul în discuţie poate continua la 
fel, nu trebuie să propun eu. Ceea ce am făcut a fost să informez decanul şi ceilalţi membri 
din conducerea facultăţii, că acest masterat nu va mai fi bugetat. Nu va primi locuri 
bugetate: a fost preluat şi bugetat pentru un an de la Fac. de Studii Europene, acest an a 
expirat. Ca şi celelalte douăzeci de facultăţi, nici Facultatea de Sociologie şi Asistenţă 
Socială nu este obligată să patroneze şi să finanţeze masterate care nu au fost concepute de 
cadrele facultăţii, nu au fost iniţiate, aprobate, acreditate la cererea facultăţii, care 
funcţionează cu alte cadre didactice decât cele ale facultăţii. Magyari Tivadar 
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Abstracts 

BOKOR Zsuzsa: Condemned to talk. On some issues of the verbal marginalization 
In my presentation I argue that in recent Romanian discourse prostitution is not twinned 
solely with moral and religious considerations of the sexual behavior. Since the 1st World 
War, when new political discourses resulted in new knowledge about nation, ethnicity and 
gender in Romania, prostitutes still appear in discourses as the main source of contagion, 
the injurious elements of the society, the nation’s destroyers. In this article I will examine 
different types of discourses around this issue, analyzing the way in which the creation of 
otherness takes place and I will try to answer the question: why the problem of prostitution 
is still an unsolved question in our society and why don’t we dare to talk about it. 
 
DEMÉNY Enikő: Interdisciplinarity and knowledge production in the age of 
biotechnology:  the case of anthropology and bioethics 
Starting with the observation that many current debates on the various implications of 
biotechnology are framed in the context of bioethics discourse, in this paper I will 
formulate and try to answer questions such as: Why does bioethics has more voice in this 
field than social sciences in general, and anthropology or ethnography in particular? What 
kind of disciplinary or gendered power relations shape the production of knowledge and the 
practices of legitimisation in this field? How does anthropology react to the current changes 
in knowledge production? Choosing this interdisciplinary field of knowledge production as 
the object of my present inquiry offers an opportunity to investigate how traditional theories 
are challenged to evolve in new directions as a response to techno-scientific developments 
of our times. It also allows me to study patterns of knowledge production, to examine 
hierarchies of knowledge and expertise, as well as the possibilities of interdisciplinary / 
transdisciplinary practices. I will argue that anthropological expertise should have its role in 
those interdisciplinary settings where important decisions are made as it concerns the 
present and future of biotechnological applications. Not only the public control of and over 
these technologies would increase with the engagement of anthropological expertise, but 
anthropology too could benefit from this involvement. Anthropology, inspired by the 
feminist and critical social science perspective, can offer not only a ‘state of art’ description 
of the very challenging field of biotechnologies, but also a critical perspective on it. 
 
FOSZTÓ László: Ritual revitalisation after socialism: community, personhood, and 
conversion among the Roma in a Transylvanian village  
After the collapse of Eastern European socialist regimes religious and ritual practices in the 
region have intensified and diversified. Some part of this phenomenon can be explained by 
the disappearance of censorship and political control of the public sphere. Another factor 
can be found in the larger (European) social dynamics such as ritual revitalization in the 
public sphere since the 1970s (Boissevain 1992). In postsocialism Romania is seen as the 
most religious country in Europe (e.g. World Values Survey). However the place of 
religion in everyday life and the relevance of ritual revitalization is less understood. The 
paper addresses this topic starting from the data provided by fieldwork research in a 
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Transylvanian village. The ethnographic material will show that in this ethnically mixed 
community (Hungarian majority and Roma minority) there are divergent processes of ritual 
revitalization. While Hungarians participate in rituals related to their ethno-national identity 
(articulated on local traditions such as agriculture, folk costumes, folklore, etc.) a part of the 
Roma population is more attracted by neo-protestant rituals (Pentecostal in our case). 
Pentecostal rituals have a universal character and aim for personal transformation generated 
by religious conversion.  
 
GEAMBAŞU Réka:  Durkheim’s influence on Radcliffe-Brown in the context of the 
British structural-functionalist school 
According to historians of anthropology, Radcliffe-Brown was instrumental in familiarizing 
British anthropologists with Durkheim’s theories. The major theoretical differences 
between Radcliffe-Brown’s and Malinowski’s models came from the influence Durkheim 
had on the former. The impact of the French functionalism can be identified in most of the 
dimensions that differentiate the models elaborated by the two representatives of British 
anthropology. First of all, the theoretical richness of Radcliffe-Brown’s work (often 
highlighted in contrast to Malinowski’s work) is an evident sign of “Durkheim’s legacy”. 
Secondly, the theoretical and methodological emphasis of social structure and the function 
of its elements in maintaining the system are attributable to Durkheim. In the same time this 
characteristic cannot be found in Malinowski’s work based on fieldwork. He sought to 
identify the functions that social institutions have in satisfying individual needs.  
 
GHINEA Laura: New models in Maramureş 
Cultural diversity developed in a certain period without the mobility of persons and goods, 
products of all kind. Once their movement has been liberalized local particularity 
disappears and it is replaced by uniformity of places, ways of life and identities. New 
means of communication and technologies allowed changes in spatial and temporal 
distance. The result is a unique model which shows the same rhythm and pulse of life, the 
same gestures and reactions all over the world. These factors bring new models and 
produce change. However the process is slow and is visible only in historical perspective. 
Only one element does not produce mutations in a local culture whose identity has been 
shaped during centuries. External factors have to reach local cultures from many parallel 
directions. This will lead to changing the whole local universe.  
 
HARBULA Hajnalka: Draft for a scientific interpretation of the Hungarian women's 
movement from Romania 
Although women’s movements are considered in many countries as movements which 
“claim public and political legitimacy”, the actual discourse on these focus on exclusion 
and not on integration. The acknowledgement of women’s movement as a peculiar kind of 
social movement represents a major turn in research. In this context the need to tackle the 
Hungarian women’s movements from Romania appears as self-evident. The present sketch 
is trying to present the key notions and concepts of the scientific approach regarding 
women’s movement as a possibly starting point for further investigation.  
 
Tincuţa HEINZEL: Film as anthropological documentary – context and notes 
The paper begins with a short presentation of the status of documentary films during their 
existence. Then I present some video notes made in the period of 1999-2000 in a research 
entitled “Romanian documentary films in the 50’s and 60’s – an anthropological 
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perspective”. The research was realized by the Film Archive from Bucharest. The notes 
disclose a picture of the changes that took place in a decade; changes on the level of 
discourse (shifting the discourse from class struggle to the positive results of the new 
regime) and changes on the level of production (see for example the use – for economic or 
stylistic reasons – of shots taken right after the war and the introduction of color images). 
The paper highlights the importance of two types of analysis in visual anthropology: film 
grammar and audience’ reactions.  
 
Iulia – Elena HOSSU: The politics of „difference and sameness” 
The article is built around the idea of the development of one of Enikő Magyari-Vincze’s 
studies “(...). The gender was and will be a central mecanism through wich the social life is 
organised in all fields and all its levels.” The analysis is being built on two levels: a 
theoretical one and the other one is made by empyrical datas illustrated by fragments from 
interviews. This article shows the politics of “differentiation and similarity” of two states, 
Romania and Germany. Although they ostensible are two states with relatively different 
histories, these  reverberate in social actors’ life, almost similar, the gender is that wich 
truely count in „writing” these social histories. 
 
KALAMÁR Gáspár Gábor: On “pulling with horses” in the Roma community from 
Őrkő neighborhood 
The article is part of a report based on fieldwork made from June 28 to July 18 2007 among 
Roma from the Őrkő neighborhood (Sfântu Gheorghe). The study is built on an event, a 
local custom called “trasul cu cai” (pulling with horses) and a reportage that appeared on 
the TV news. Approaching the event and the custom enables us to disclose the life of the 
community with its particularities and problems. The case also illustrates the way mass-
media reproduces negative prejudices against a group, thus favoring politics of exclusion 
and shaping ethnic relations. 
 
KOZÁK Gyula: From the morality of anthropology to the morality of consumption 
Morality has been identified as the necessary characteristic of all consumption. However 
there are few studies that focus on the moral dimensions of consumption habits. Instead 
there is a large amount of scholarship that is informed by explicit or implicit moralization. 
This practice is to some extent responsible for the extreme fragmentation of the 
anthropology of consumption and for the lack of addressing morality as the focus of 
consumption research. The article reviews some arguments on why this is the case and 
makes a plea for centering the analysis explicitly on the moral dimension of consumption. 
Although the moralizing incentives are not precluded (nor they should be) by this logic, it 
compels the researcher to address the subject’s morality along his/her moral commitments. 
 
KÖNCZEI Csilla: Constructivist approach to “anthropology at home” 
The cultural categories that differentiate society are considered the results of social 
communication and permanent negotiation, continuously changing their meanings because 
of social interaction. Belonging to different groups and having different interests the 
individuals promote various meanings; some of them have greater impact than the others 
due to the power of the promoters. Consequently, all representations connected with the 
group in question are in the foreground. It is very helpful to know the position of the 
speaker, and to follow the dialog, or the social debate between various groups. Therefore 
beside we take into account the “local voices” – also plural –, the voices of neighbor groups 



ABSTRACTS 

 

440

that interact with them, we have to consider the voices of specialists who for a long time 
have had the role and authority to form the national and/or international public opinion. 
Most of the time, the specialists of our society are ethnographers-folklorists-
anthropologists, whose representations have a lesser or greater impact on the meanings 
related to the character of the image of the local community. Starting from this premise the 
author’s texts are just parts of the discourses that mould society. 
 
KÖNCZEI Csongor: Tracing a perishing region. Is diaspora synonymous with the 
processes of depopulation?  
The gradual depopulation of Lozsard valley (Cluj County) does not have any ethnic 
dimension. We can observe the “perishing” of the total population, not only of the 
Hungarian community. Even so, the research on this region tends – due to the researchers’ 
minority status – to overlook some dimensions of the social context and brings to the fore 
the problem of diaspora. The study critically reviews locally produced literature on diaspora 
communities and tries to answer the question raised in the title by looking at this literature 
through the experiences of my own fieldwork. The study asserts that depopulation is not an 
ethnic process. It facilitates the formation of diaspora but it not creates it in all cases. The 
study reviews some theoretical issues of diaspora research and addresses the problem of 
transforming identities; it sketches some (experimental) definitions of diaspora, the role 
ethno-nationalist identity politics play on this topic. Furthermore the study asks how social 
sciences can approach this issue. The study is based on the memories of local people.  
 
Andreea LAZĂR: Medical body and medicalized body. Biomedical constructions and 
lived experience of coronary diseases 
The contemporary vocation or legitimacy of anthropology stems from identifying those 
areas of the social reality where power relations silence certain categories. The stake of the 
present article is to contribute to the de-trivialization of personal experiences of coronary 
diseases and to disclosing the semantic networks articulated around the illness itself. The 
manner in which specialists from the biomedical field relate to therapy protocol is infused 
with a rationalist idea which implies blurring the patient and the consequences of the 
personal experiences on the process of curing. On the contrary, our research is an initiative 
to reinsert the patient’s perspective, or better the sick persons’ perspective, in the analysis 
of medical acts, starting with the diagnosis to the treatment. Being guided by the need to 
disclose the interplay between biomedical an socio-cultural categories and not by the 
ambition of a de plano critique of the narrow and abstract medical approach, the study 
focuses on underscoring two perspectives (specialist authority and profane but also 
grounded) on the same object, coronary disease.  
 
MAGYARI Nándor László: Contemporary perspectives on socio-cultural antropology 
The text entitled Contemporary perspectives on socio-cultural anthropology aims to 
examine from a pedagogic, but as well as an epistemological point of view (from the 
perspective of how to introduce the outsiders into the secrets of the discipline, but also of 
the evolution of its cognitive contents. The article is an attempt to outline and interpret the 
anthropological approach, the debates and changes occurred in its practices and status 
addresses at its different levels: as an intellectual category, as an institutional structure and 
as a specific culture. Emphasize is put on the recent movement form its status as attitudinal 
(mostly holistic) science to an interpretive (hermeneutical and self-reflexive) practice and to 
applied anthropologies (consisting of contextual analysis and practical interventions).   
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MAGYARI-VINCZE Enikő: Following the imprints   
The author identifies some of the processes, social relationships, cultural conceptions and 
features that characterize the current academic world within which during the last more 
then ten years (more precisely starting with the academic year 1996/1997) she and her 
colleagues tried to institutionalize socio-cultural anthropology. Their results performed in 
terms of publications (individual and collective volumes and translations, but also journals 
and newsletters), international conference organizing, research, enrolled students and 
development projects could have entitled them to establish a department and/or a 
specialization on this discipline at the Babes-Bolyai University from Cluj. But this was not 
meant to happen. Instead, the several initiatives linked to their names were marginalized 
and eventually excluded as a result, among others, of a competition-like process in which –  
starting with 2002 – the more established local sociologists and ethnologists decided to turn 
towards anthropology in order to refresh, but not really transform, their perspectives and to 
be able to attract more students. The paper tries to circumscribe the response to the question 
of why and how all these happened in the broader context of the local and national 
academic power regime, while also presenting the author’s understanding of socio-cultural 
anthropology.      
 
MAGYARI-VINCZE Enikő: Romani women’s multiple discrimination through 
reproductive control 
The paper addresses the phenomenon of social exclusion and the underlying mechanisms of 
discrimination through the specific problem of reproductive control, and observes that 
within a racist and sexist ethno-patriarchal social order the Roma women are suffering of 
the shortcomings of multiple discrimination. The author deals with this broad issue through 
the case of the Boyash Gypsy (băieşi) women from a South-Transylvanian town. She 
describes the ways in which they are subjected to what we may call a racialized gender 
discrimination and a gendered racial discrimination, on the one hand facing the 
discriminatory practices regarding generally women, while being also the victims of racist 
prejudices and practices; and on the other hand experiencing discrimination on the ground 
of their “race” as women, becoming for example the targets of racist fertility control. The 
paper concludes that through their particular way, Roma women face a problem known by 
any other human being that is the issue of acting at once a social person and an individual 
agency.  
 
Ovidiu PECICAN: Three essays. On the relation between history and anthropology 
The author addresses the relationship between anthropology and history from the point of 
view of writing. He observes that – under the conditions in which historiography turned 
towards everyday life, and anthropology passed over its phase when it focused on the 
present, and most importantly both were reshaped by the self-reflexive and interpretive turn 
regarding, among others, the relation between the scientific and literary, or the non-fictional 
and fictional writing – the two disciplines could enter into new forms of cohabitation. The 
paper focuses mostly on the ways and limits of analyzing the past, considering that – even if 
it wants to prove its “objectivity” – historiography at the best constructs the past, and in this 
effort it needs the creative imagination of the historian that can build the past as a fiction. 
Eventually the author is concerned with the statute of anthropology (is it going to be a 
specialized discipline as part of the field of social and human sciences, or it will become an 
epistemological framework for all the other sciences?) and with the more general problem 
of the possibility of being at the same time both the “part” and the “whole”?       
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Oana PETRICĂ: Antropology versus post-colonial feminist literature: in-between 
local conjugality and western divorce 
In this article I try to show how certain discipline specific, epistemological and 
methodological compatibilities work in isolation, on the domestic and local levels, and are 
not valid in international contexts. The issue is to what extent Western analytical tools can 
be adopted in diverse local cultures and how different transnational feminist theories can 
highlight power relations between local and global, domestic and international.  
 
PLAINER Zsuzsa: Graffiti versus Holly Duty – Analyzing the Sleeping beauty-
controversy  
Discursive analysis of the so called Sleeping beauty – controversy meant to highlight the 
diversity within the field of Transylvanian minority literature from the state-communist 
period. My point is to prove that an obvious subordination of works of art to minority 
nationalism wasn't the only possible idea among Hungarian intellectuals from the 70-ies. 
As the analysis shows,  the field of literature – main center of national discourse production 
- was “populated” by two main types of characters: the ethnic Hungarian "nation builders" 
eager to mandate “nation serving” through high culture, and their anthropological others, 
labeled as “individualists” by the former, who try to keep by all means the freedom of 
aesthetic values. 
 
SEPRŐDI Attila: Assisted reproductive technologies and the gift of life 
This paper explores some areas where anthropological perspective can bring new insights 
on the social dimensions of new reproductive technologies. The first part of the paper deals 
with the issue of the human embryo in the early stages of its developement, outside the 
parental body. I propose to think this new biological, legal and social entity as a “possible 
body”, open to very different sorts of interpretations and appropriations. Placing this entity 
in the anthropological frame of the cultural production of commodities allows to formulate 
questions about the way in which this process of commodification is maintained and 
respectively resisted. The second part of the paper explores surrogate motherhood as a site 
where cultural assumptions on western kinship and reproductive models become explicit. I 
argue that surrogacy as a new form of motherhood could represent both benefits and 
threads. On the one hand new forms of relatedness become possible through challenging 
biosocial understandings of kinship. On the other hand the technical and conceptual 
fragmentation of motherhood can deepen gender inequalities in the field of reproductive 
and parental rights. In addition the strategy of placing surrogacy inside tradition can 
contribute to new forms of reproductive exploitation. I discuss “the gift of life” both as a 
mechanism which assures the property-rights over the child and as a powerful ideology 
which prevents the assessing of the market dimensions of surrogacy.   
 
Cristian SUCIU: Survival and collective memory in Sulina 
Sulina is a particular town in the Danube delta. Although it is as much isolated as any other 
rural locality in delta, Sulina has bee till the II World War one of the cosmopolitan towns of 
Romania. This past is not only subject of personal histories or public commemorations but 
also a resource for urban development in a cultural tourism market. This implies the 
redefinition of urban spaces and locations. In the same time, Sulina tries to redefine its 
identity eluding the communist past and discovering a pre-communist multicultural past. 
Remembrance is not politically innocent: collective memory and nostalgia articulated by 
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the community is reworked for experiencing an exemplary history characterized by 
prosperity an ethnic harmony.  
 
Petruţa TEAMPĂU: The Woman – builder of a new life and mother of constructors. 
Body, gender and ideology in the communist propaganda of the ‘70s 
The study starts with an interest in what we might call the bio-politics of the communist 
regime (obsession with eugenics, rationalization of food, state intervention in private life, 
the discursive – and ‘real’ – creation of “the new person” with their respective 
representations of the body). The aim is to investigate, through discourse analysis, the 
manner in which gender ideology is conveyed by the communist propaganda in Romania in 
the ‘70s, in the context of what has been generally termed as the “emancipation of women”. 
I analyzed communist propaganda materials to describe the frames of the official discourse. 
There were two main types of propaganda in that period. Sometimes they crossed each 
other; both had clear educational purposes. One was directed not only to women but to the 
general public who was supposed to ‘learn’ the new principles of gender equality (the so 
called “emancipation of women”), the other aimed to shape the youth according to the 
ethics and morality of the “new communist person”.  
 
TOMA Stefánia: Poverty and Survival Strategies among the Roma / Gypsy 
Population in Central and Eastern Europe 
The present article aims at presenting shortly the results and preliminary conclusions of a 
research undertaken in an ethnically mixed locality in the North-Western region of 
Romania. The research questions were focused mainly on interethnic relations and on 
socio-economic topics. The economic activities of the Roma represent the extension of the 
principal activities of the majority. To see what exactly the activities of the Roma are, we 
will focus on the relation between Roma and other ethnic groups.  We will try to understand 
what the main characteristics of these relationships are and what the rules of these 
relationships are, if there are any. Afterwards, we will try to describe and to analyse two of 
survival strategies of the Roma. At first sight the presence of the institution of 
godfatherness among the Roma and Gadjo seemed to be just an “innate” characteristics of 
the historically peaceful multiethnic community, but later this proved to be just the surface. 
The second strategy, called “the List”, is also a constitutive element of the survival 
strategies of the Roma, although in this case not the Roma are the initiators of it. Finally, 
we will focus our attention on the problem of trust which is the connecting element of all 
informal strategies and through which we will be able to understand better the 
characteristics of the relation between Roma and non-Roma. 
 
Gabriel TROC: Choosing anthropology: a confession 
Taking as ploy the recall of a subjective experience, the experience of participating in the 
Babeş-Bolyai University’s master program in anthropology in the ‘90’s, the author 
produces in the first part of this article a critical assessment of the Romanian scientific and 
didactic milieu. He is revealing the shortcomings of the local academic and cultural 
environment, concentrated in its elitism, and the faults of the educational milieu, affected 
by formalism.  In the second part of the text the author (taking again as ploy his subjective 
involvement - in this case the reasons why he prefers anthropology to other fields) tries to 
make clear the specific of anthropology within the field of social sciences and to bring to 
light the peculiar contribution anthropology may convey on the Romanian scientific scene.   
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Şerban VĂETIŞI: The community of sugar. Economic restructuring in a 
postcommunist industrial town. Critical ethnography of experiences, strategies, and 
discourses 
This is an ethnographic essay based on fieldwork in Ludus (Mureş county) in sping 2004. 
The research focused on the effects of economic restructuring in a postcommunist industrial 
town. Ludus was built in the ‘60s around the sugar factory, thus its history and social 
relations were determined by the economic, ideological, cultural and social aspects of the 
factory’s workings till 1990. The postsocialist period has been a process of rupture and 
trasformation, a relevant event for understanding a community with its cultural load and 
present reactions. The article discloses the changes that have taken place in the sugar 
factory and the small urban community of Ludus – emphasizing the processes of 
restructuring, strategies and simbolic dimensions, gender and identity – but it approaches 
also the way experimental, reflexive and critical ethnography adds relevance to 
understanding relation of economy/community, socialism/postsocialism and etnography/ 
fieldwork. 
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