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Mihail M. Ungheanu

Cartea profesorului american Colin Campbell se referă la un fenomen modern

negativ de masă și anume consumerismul și la rădăcinile istorice și filosofice ale

acestuia; acest fenomene se revelază ca a fiind de fapt nu doar un fenomen de masă, ci ca

alcătuind structura socială și comportamentală a omului contemporan. Cartea pleacă de la

o experiență personală, confruntarea, trăirea pe viu a evenimentelor din anii 60-70 și

disatisfacția resimțită față de modul în care sociologia trata acest fenomen, ca și limitele

teoriilor referitoare la fenomene culturale precum romantismul, protestantismul sau

sentimentalismul.  Lucrearea oferă și o critică a viziunii raționaliste și progresiste asupra

societății, viziune care vede în Occident și în societatea modernă o creștere a raționalității

și o remodelare a societății pe temeiul acesteia și  nu, cum demonstrează autorul, o

creștere a iraționalității. Cititorul se confruntă cu o abordare interdisciplinară, căutând să

coreleze diferite aspecte ale vieții în societate, care la prima vedere sunt opuse ori nu au

nici o legătură vizibilă. Un astfel de exemplu este etica protestantă și romantismul sau

romantismul și hedonimsul modern.  Romanticul este văzut de obicei ca fiind ceva

exotic, imaginativ, departe de realitățile cotidiene, așadar opus prozaicului reprezentat de

economie. Dar există un loc unde cele două se întâlnesc și anume în cadrul reclamelor,

deci al propagandei făcute produselor pentru a fi vândute1. Există un ingredient romantic

în structura consumerismului modern, un ingredient care îi furnizează condițiile de

posibilitate și un instrumentar precis cu ajutorul căruia sunt create în permanență noi și

noi  dorințe, așadar goana după consumul de noutate. Punctul de vedere pe care îl

construiește Campbell este compelmentar concepției curente, care face din Revoluția

1 Colin Campbell: The Rmantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, 1.
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Industrială un punct cheie al istoriei moderne, concepție care ignoră că aceasta a fost

posibilă și datorită unui eveniment petrecut în viitorul consumator, datorită modificării

atitudinilor față de consum, schimbarea în aceste atitudini făcând posibilă extinderea unei

etici favorabile a consumului și nu, de exemplu, efectul Veblen.  Pentru a înțelege

consumerismul modern trebuie explicată continuitatea prezenței elementului romantic în

țesătura societății moderne, dar și modul în care ar fi fost înlocuită sau modificată etica

protestantă care, în viziunea lui Max Weber, a făcut posibilă apariția capitalismului, dar

care ar fi fost complet dată la o parte în secolul XX2. Eseul extins al lui Campbell oferă o

viziune asupra societății și istoriei care aduce aminte de viclenia rațiunii de al Hegel,

modul de acțiune al forțelor sociale, politice, culturale, etc. având efecte denumtie

ironice, deoarece de multe ori rezultatul diferă de ceea ce și-a propus inițiatorul unei

acțiuni, producând în timp rezultate ce sunt resimțite drept contrarii valorilor ce le stau la

bază, precum – teza centrală a cărții – cauzarea consumerismului modern de către

protestantism, într-un fel chiar de către puritanism. Una din bazele consumerismului

modern este chiar doctrina semnelor aleșilor din calvinism, imboldul neîncetat  dat

credinciosului de a căuta să găsească semne ce să ateste faptul că a fost ales de

Dumnezeu, imboldul de a se autoexamina continuu și creând astfel un sentiment

permanent al necesității confirmării de sine ca persoană virtuoasă, morală, deci care este

bună. Etica protestantă nu a fost înlocuită sau pur și simplu dată la o parte, ci doar

anumtie părți ale acesteia, părți nestudiate de către Max Weber și de sociologii ce pretind

că se trag de la el, își continuă efectele până astăzi. De asemenea sunt luată în seamă și

alte elemente legate de viața socială și culturală ignorate până acum,  ar care sunt strâns

legate de apariția și răspândirea hedonismului modern: dragostea romantică, cititul de

romane, etc.. O etică a consumului a existat dintr-un început în Revoluția Industrială și o

modificare a atitudinilor și a concepțiilor etice vis-a-vis de consum a  făcut posbilă

revoluția în producție, ca și creșterea cererii. Eseul profesorului american oferă și o

investigare a modului în care schimbarea concepțiilor despre bine, adevăr, frumos duc la

adoptarea unor noi conduite și cum tot această schimbare creează o conduită prin care o

persoană caută să își găsească mereu confirmarea sau autoconfirma ca ființă morală. Este

și o afirmare a puterii ideilor de a influența și schimba societatea, alături de alți factori.

2 Ibidem, 5.
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O altă critică care este adusă abordărilor sociologice legate de problematica

nevoie/dorință și consum este faptul că de obicei aceste noțiuni nu sunt explorate și

uneori nu se face o distincție clară între ele, precum nu se face o distincție clară între

satisfacție și plăcere, existând chiar o confuzie între plăcere și util din punctul de vedere

al utilitarismului. Nevoia și satisfacția țin de o stare de echilibru care trebuie refăcută,

satisfacția fiind tocmai eliminarea aceste stări de privațiune. Este vorba de o înlăturarea

unui disconfort. Satisfacția este un act necesar pentru menținerea unei existențe date,

fiind îna celași timp și rezultatul acestui act, dar și o stare a ființei, spune Campbell. Cu

plăcerea lucrurile stau altfel. Plăcerea e nu o stare a ființei, ci o calitate a experienței,

fiind o reacție favorabilă la niște paternuri de senzații3. Dorința este dispoziția

motivațională de a experimenta astfel de paternuri, originând într-o o sursă recunoscută

de plăcere. Dorința și plăcerea reprezintă  două activități diferite, cu scopuri diferite.

Diferența dintre cele două provine și din faptul că satisfacerea are un caracter repetitiv și

depinde de o calitate intrinsecă a obiectelor ce o satisfac, pe când plăcerea, prin repetare

se estompează și dispare, ea nedepinzând de un caracter intrinsec al obiectului, ci de o

calitate percepută sau imaginată a unei experiențe. Plăcerea este acceptarea și trăirea unui

impuls exterior care promite o stimulare mai intensă. Plăcerea este capacitatea de a

reacționa într-un anumit mod la stimulii și nu e calitatea unui obiect. Mâncarea satisface

foamea, elimină starea respectivă. A căuta plăcerea semnifică a te  deschide, a te expune

unor anumiți stimului cu speranța că vor declanșa o anumită reacție înăuntrul tău4.  Un

obiect e plăcut nu în funcție de ceea ce este el real, ci de ceea ce este luat. Plăcerea

implică o stimulare continuă, iar un stimul izolat  poate fi perceput ca durere, atunci când

trece de un anumit prag. Durerea nu e opusul plăcerii, ci se referă la nevoie. Spre

deosebire de plăcere, satisfacția desmnează o acțiune sau un efect care  pot fi, în

principiu, evaluate de către oricine, pe când a evalua plăcerea cuiva implică o comunitate

de credințe, opinii și judecăți împărtășite. Plăcerea este greu localizabilă, trebuie elaborat

pe marginea ei atunci cțnd se spune ceva despre ea, pe când durerea e doar o senzație care

poate  fi localizată și descrisă5. Este adevărat că satisfacerea unei nevoi, care e semnalată

3 Ibidem, 60.
4 Ibidem, 61.
5 Ibidem, 63.
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prin durere,  generază plăcere, dar aceasta este un ingredient secundar. În principiu

plăcerea depinde de paternuri de stimuli, care sunt de multe ori ritmici.

Nașterea hedonismului modern urmează mai multe etape și are niște caracteristici

proprii. Nu este vorba doar de satisfacerea standard a unor dorințe standard, ci de crearea

permanentă a dorinței, a nevoii de noutate și prin urmare de permanentizare a

consumului. Esențial în acest hedonism modern sunt imaginile și semnificațiile atașate

produsului, ca și visarea pe care acesta o produce, satisfacția imaginară, care se corelează

cu insatisfacția, aceasta din urmă fiind un ingredient necesar în acest angrenaj.

Insatisfacția, deci imposibilitatea satisfacerii reale, este motorul secret care generează

dorința permanentă de noutate și care plaseazăm imaginile și semnificațiile asociate pe

noi și noi produse, amânând mereu satisfacerea dorinței. Numai consumatorul modern

este consumatorul ce își folosește surplusul de venit pentru a își satisface noile dorințe și

a-și procura lucruri neesențiale – luxuries.  Ceea ce e manipulat în cadrul societății

moderne și a vieții de tip occidental este semnificația și imaginarul de care se leagă

produsul, așadar semnificația simbolică a produselor, imaginarul fudnamental

antropologic, cum ar spune Gilbert Durand. Spre deosebire de hedonismul clasic,

întemeiat pe senzație, cel modern se întemeiază pe emoție, deoarece numai în cadrul

emoției se pot combina o stimulare puternică și prelungită cu un soi de control ale

senzațiilor, posibil datorită interconectării imaginilor mentale cu stimuli fizici.

Hedonismul tradițional se menține în circuitul nevoie-satisfacție și încearcă să îl recreeze

pentru a obține plăcerea ce însoțește satisfacția, lucru care îl poate împinge pe hedonist

către controlarea mediului înconjurător; acest hedonism e limitat de simțuri și de

capacitatea lor, precum și de numărul de plăceri standardizate admise de cultura, de

tradiția respecitivă. O creștere a plăcerii se poate face și prin participarea la activități

periculoase precum vântoarea sau războiul, dar atenția trebuie îndreptată spre alte aspecte

și nu pe plăcere, plăcerea fiind trăită retrospectiv, în reluare. Trăirerea și evaluarea

plăcerii sunt în esență subiective, așa că cel mai bun mod de a produce acest lucru ar fi ca

cel în cauză să producă și să controleze secvențele de stimuli în mod direct. Realizarea

acestui deziderat hedonist, deziderat care apare atunci când există un surplus de produse

și de hrană care să satisfacă cel puțin nevoile unora, face posibilă universalizarea acțiunii

hedoniste, democratizarea ei, așadar scoaterea din cercul strâmt al unui număr restrâns de
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oameni cu posibilități devenind accesibil oricuic are poate produce și controla stimuli

direct cu ajutorul imaginației6. Ceea ce vizează hedonismul tradițional, interesele sale

merg spre plăceri, nu spre plăcere ca atare, spre structura ei. Dacă plăcerea este o calitate

a experienței, atunci se poate obține prin manipualrea senzațiilor ca atare și nu prin

urmărirea unor plăcerii particulare. E încercarea de a scoate plăcerea direct din senzații.

Bucuria sau frica intensa pot genera senzații de plăcere în oameni ce depășesc orice

experiență senzorială, emoțiile negative oferind chiar o paletă mai largă și mai intensă de

posibilități de generare a plăcerii decât realitatea și emoțiile pozitive. Și fiindcă emoțiile

sunt stări de excitare foarte înalte și sunt resimțite ca atare, trebuie ca ele să poată fi

reglate și controlate de către subiectul uman pentru ca el să se  poată bucura ele. Acest

lucru se face prin intermediul cultivării emoțiilor în absența unor stimuli exteriori, ca și

prin ruperea legăturilor dintre emoție și reacțiile motorii pe care le declanșează și

comportamentul vizibil asociat ei în mod natural. Așadar secretul hedonismului modern

constă în capacitatea persoanei de a dobândi abilitatea de a decide gradul precis al naturii

și tipului de emoție pe care vrea să o resimtă. Discipline de sine este absolut necesară

pentru cultivarea unei emoții în lipsa stimulului care o produce și pentru sus-menționata

separare dintre emoție și reacție motorie/comportamentală. Un exemplu în acest sens

poate fi separarea fricii de fugă. Acest proces este foarte similar cu cel al

comportamentului și gândirii mediate, care este caracteristic omului. Dacă ne gândim la

Napoleon că intră în cameră, nu ne ridicăm în picioară și salutăm. Acest proces cere însă

izolarea, insularizarea față de exigențele și peripețiile vieții, sau  cere întîmplări foarte

semnificative și intense. Acest proces nu se deosebește de cel care duce la formarea

conștiinței de sine în om și la întruperea legăturii necesare care făcea ca reacțiile omului

să fie direct dictate de circumstanțe.  Această amânare sau oprire a unei reacții imediate

față de circumstanțe poate fi produsă cu ajutorul unor  simboluri, sau cu discursuri

patriotice, religioase, ideologice foarte intense și convingătoare, care îl fac pe om să

înfrutne pericole sau să ia decizii ce duc la sacrificiu de sine, etc.. Pentru a se realiza

autodeterminarea emoțiile e nevoie indivizii să poată stăpânească resursele simbolice care

duc la aceasta, un factor determinant în acest proces fiind declinul controlului colectiv

6 Ibidem, 68.
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sau al importanței controlului colectiv asupra resurselor simbolice7. Localizarea emoțiilor

înlăuntrul individului este un fenomen modern, proces datorat dez-vrăjirii și dez-

emoționalizării univeruslui și naturii, acesta începând să considerată ca fiind neutră,

guvernată de legi, mecanice și impersonale, care, chiar dacă determină evenimente, nu

determină sentimente și nu prescriu nici un comportament sau scop omului. Natura,

universul nu mai sunt ierarhii în care omul își ocupă un loc bine stabilit, iar societatea nu

mai apare ca fiind înrădăcinată și determinată de către univers, lege naturală, Dumnezeu,

etc.. Se produce o rupere și mai mare a omului de locul său din lume, acesta începând să

se constituie ca subiect și centrul al lucrurilor,  crescându-i în același timp stăpânirea de

sine și accesul la o gamă largă de răspunsuri și reacții în fața circumstanțelor exterioare.

Răspunsul omului la realitatea obiectivă începe să fie controlat/dictat de către conștiința

individuală, ridicată la rangul de arbitru cvasiabsolut al binelui și răului. Este evident că o

disciplină spirituală precum cea impusă de puritanism, și anume exigența de a inhiba

expresia naturală a emoției, contribuie la adâncirea intervalului emoție-reacție motorie,

contribuind la mărirea capacității individului de a manipula semnificațiile evenimentelor,

obiectelor, deci a capacității de autodetermianre emoțională, capacitate care depinde de

folosirea simbolurilor, dotate inițial cu semnificație religioasă și care aveau puterea de a

declanșa experiențeemoționale în absența unor stimului sau evenimente exterioare. Chiar

dacă, odată cu intrarea într-un con de umbră a puritanismului și a religie ca atare în

organizarea vieții sociale și personale, aceste simboluri și-au pierdut din semnificația și

pregnanța religioasă, ele au continuat să suscite anumite sentimente, trăiri care pot fi din

nou puse în scenă. Stăpânirea și reglarea puterii semnificației simbolurilor și împiedicarea

puterii acestora de a funcționa automat constituie o parte din acest proces de

autodetermianre a emoțiilor, efectul lor apărând nu mai printr-o temporară suspendare a

necredinței față de semnificațiile sau/și evenimentele cu care erau asociate.  Ceea ce se

modifică este și raportul cu realitatea, ca și relația dintre plăcere și viața reală8, dintre

plăcerea produsă pe cale imaginare și plăcerea produsă pe cale reală. Hedonismul și

consumerismul modern sunt factori de comportament, dirijați de anticiparea unei anumite

calității a experienței, în cazul hedonismului modern fiind vorba de imagini care sunt

7 Ibidem, 72.
8 Ibidem, 78.
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create și folosite de subiect pentru a genera anumite trăiri și în care datele senzoriale

create sau modificate de subiect ca și cum ar fi reale, deși subiectul știe că sunt false, el

fiind și actor și spectator în această mică piesă de teatru. Hedonismul modern capătă un

caracter de fantazare și de reverie pregnant, în care intră și elemente de realitate, care

suferă schimbări de semnificație prin această integrare. Acest proces de reverie intervine

între formularea dorinței și consumarea acesteia, elementul de vis penetrând elementul

dorință și amalgamându-se cu el. Tot în această activitate imaginativă pot fi introduse și

activități reale ce produc plăcere sau imagini ale acestora și care pot fi perfecționate în

elaborarea imaginativă, ele furnizând forță reveriei. Acest hedonism capătă un caracter

anticipativ, aspect opus hedonimsului clasic, care era, în genere, ostil noutății.

Hedonismul modern are o dimensiune anticipativă și speculativă, permițând omului să își

imagineze plăceri mai perfecte care sunt proiectate apoi pe noi și noi obiecte. Ceea ce se

dorește nu este repetarea unei experiențe avute în trecut, ci o experiență nemaivăzută,

complet nouă9. Prin faptul că omul își imaginează noile plăcerii și încearcă să elaboreze

altele noi, elementul de reverie se întărește și face din actul de reverie, din însăși actul de

a dori plăcerea un act plăcut, în timpul acestui proces, plăcerile imaginare substituindu-se

plăcerilor provenite din real; actul de a dori plăcerea începe să ocupe avanscena și să fie

dorit pentru el însuși. Aceste experiențe efectuate în imaginație au însă un caracter

perfect, mai pur decât cele reale, astfel încât vor înlocui treptat experiențele reale sau

dorința de experiențe reale. Experiența frustrării cauzate de nerealizarea dorinței în real

este integrată în hiatusul dintre dorință și realizarea ei imaginativă, alimentând-o pe

aceasta din urmă. Trăsătura hedonimsului modern este numită longing, adică tânjirea

după ceva nou, necunoscut care va aduce noi plăceri. Amânarea gratificării este parte

integrantă din activitatea hedonistă, nu este frustrare. Activitatea imaginativă de dorire,

de tânjire după, devine o stare de disconfort plăcut. Iar această tânjire, dorire devine

centrul acestei activități, iar de aici derivă și asocierea  specifică hedonismului modern

dintre plăcere și durere10. Chiar dacă se extrage plăcere din aceste imagini și din reverie,

dorința ca visul să devină realitate nu dispare, ci poate ieși orcând la suprafață, raportul

cu realitatea, cu sine, fiind unul de insatisfacție și nemulțumire permanentă. Sursele de

9 Ibidem, 87.
10 Ibidem, 88.
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plăcere provin din gratificația amânantă, deci din disconfortul dorinței, dar și din

sentimente sau emoții de gen milă de sine, nostalgie, etc. . Baza consumerismului modern

constă, prin urmare, din plăcerea autoiluzorie resimțită din semnificațiile și imaginile

asociate cu produsele prezente sau viitoare pe piață. Activitatea esențială a consumului

constă în căutarea și resimțirea imaginativă a plăcerii care e făcută posibilă de imaginea

produsului. Consumul real provine din această activitate, iar caracterul insațiabili și avid

de noutate al consumerismului modern devin inteligibile în acest context. Un exemplu

paradigmatic în acest sens este consumarea de literatură, cititul de romane, care sunt

achiziționate și citite tocmai în baza promisiuni trăirii imaginative a unor plăceri și emoții

nemaiîntâlnite sau neexperimentate/netrăibile în cotidian de către cititor, noutatea fiind

factorul determinant. Anumite aspecte noi ale produsului sunt esențiale pentru a putea

permite nașterea semnficațiilor promițătoare de noi plăceri. Ceea ce este promis este mai

interesant și atractiv decât actualitatea11. Aici plăcerea nu mai e o calitate a experienței, ci

o pseudo-calitate a ei. Cosnumerismul modern se dovedește a fi încercarea mereu

reîînoită de a trece peste ruptura dintre realitate și dorință. Această activitate de reverie

permanentă nu are nevoie de impulsuri exterioare pentru  merge mai departe. Acest lucru

explică și de ce apar modele așa de repede și de ce dorința și consumul este insațiabil,

fiind mereu în cătuare de experiențe noi, această reînnoire permanentă a dorinței și

proiectarea pe produse noi, fiind încercarea mereu reluată de ștergere a diferenței dintre

realitate și dorință. Tot din această cauză trebuie și gustul să se modifice din ce în ce mai

repede, pentru a fi mai receptiv la nou și a face posibile noi instanțieri pentru reveria

imaginativă. Un domeniu în care se manifestă acest model al consumerismului e tip

modern, al dependenței, este cel al nuvelei gotice, gustul și cititul acestora fiind din sec.

XVIII comparat cu un drog, cititul nuvelei gotice denotând  gustul pentru noutate, pentru

plăcerii iluzorii, nemulțumirea față de viață, și aștepatarea ca viața să fie precum un

roman. Cititul de romane sentimentale, de nuvele gotice duce la schimbarea atitudinii față

de viață. Aceasta din urmă pare plictisitoare, neplăcută, lipsită de vivacitatea

imaginației12. Ca atare consumul de literatură poate fi privit nu ca un act cultural, ci ca un

11 Ibidem, 90.
12 Ibidem, 176.
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act de consum, de hedonism, care are caracteristici foarte asemănătoare cu consumul de

droguri.

Unul din fenomenele centrale prin care consumerismul și hedonimsul modern se

impun, devenind trăsături centrale, structurale ale societăților occidentale este moda, însă

nu în sensul de mod obișnuite de a se îmbrăca, ci în sensul moderm de schimbarea foarte

rapidă a ceea ce era consumat. Trecerea la manipularea și controlul cererii s-a făcut

tocmai prin intermediul modei13. Singurl standard admis al modei este preferința pentru

plăcerile noi, aflate la limita dintre ceea ce a fost experiat și ceea ce nu a fost experiat

încă.  Gustul pentru noutate poate fi înțeles ca fiind consecința încercării de a maximiza

plăceriile imaginative și cele ale realității, proiectându-le pe cele ale imaginației într-un

viitor care se îndepărtează mereu, frustrarea existând în permanență și alimentând acest

mecanism. Moda se pliază pe acest sistem și reprezintă chiar modul de control al gustului

și de alimentare al consumerismului actual.

(continuarea în numărul viitor)

13 Ibidem, 22.
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Raport de cercetare*
Privind comunitatea cărămidarilor şi fierarilor

din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi

*Studiul a fost realizat în cadrul proiectului pentru integrarea socio-economică a
meșteșugarilor romi – „Romano Cher – Casa Romilor”, implementat de KCMC

Gabriel Săpunaru,
Ovidiana Bulumac

Specificul judeţului1

Geografic (harta, regiunea de dezvoltare, relief)
Judeţul Călăraşi se află situat în sud-estul regiunii Muntenia din România, având ca

reşedinţă municipiul cu acelaşi nume. Se învecinează la nord cu judeţul Ialomiţa, la sud-est cu
judeţul Constanţa, la vest cu judeţele Giurgiu şi Ilfov, fiind limita de sud a ţării cu Bulgaria.

Din punct de vedere al tipologiei dezvoltării, judeţul în discuţie face parte din
Macroregiunea 3, Regiunea de dezvoltare  Sud Muntenia.

Ca relief, acesta reprezintă partea sudică a Câmpiei Bărăganului, caracterizată de
soluri fertile (în special cerealiere), cu lunci şi bălţi în număr mare.

Imagine 1. Harta geografică a județului Călărași

1 Informațiile utilizate sunt disponibile pe pagina de internet a județului, la adresa
http://www.prefecturacalarasi.ro/pg015.html, octombrie 2010.
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Economic (resurse de materii prime, industrie, agricultură, servicii,

transporturi)

Judeţul se aşează pe trei centre economico-sociale care îi menţin stabilitatea
economică: Călăraşi2, Olteniţa şi Lehliu Gară. Economia regională a suferit un regres între
1989 şi 2000 din pricina falimentului a două mari unităţi industriale ale judeţului (Navol
Olteniţa şi Siderca Călăraşi). Între 2000 şi 2005 s-a stabilizat prin plecarea în masă a forţei de
muncă în Italia şi Spania şi prin deschiderea de fabrici de confecţii lohn. După 2005,
economia a beneficiat de un coeficient pozitiv de creştere, perioadă în care mari investitori au
oferit locuri de muncă (Saint-Gobain şi Romply în Călăraşi şi Martifer în Lehliu Gară),
concomitent cu alte anunţuri de investiţii preconizate în special în Călăraşi, Lehliu Gară şi
Budeşti.

Principala ramură industrială a judeţului Călărași este agricultura, care generează
aproximativ 3% din producţia agricolă a ţării, conform datelor de pe adresa de internet a
primăriei Călărași3. „Alte sectoare industriale active sunt: metalurgia - există o uzină
metalurgică în Călăraşi, producţia de gaze rare şi bio-combustibili (Călăraşi şi Lehliu Gară),
prefabricate (Călăraşi), industria alimentară (Călăraşi), textile (Călăraşi, Budeşti şi Olteniţa) şi
materiale de construcţie.”4

Din perspectiva resurselor naturale, în judeţul Călăraşi, principala bogăţie naturală o
constituie terenurile agricole (aproximativ 84% din suprafaţa totală). Solurile sunt în marea
lor majoritate cernoziomuri şi aluvionale, fapt ce prezintă un grad ridicat de fertilitate şi un
potenţial economic uriaş. Drept urmare, este posibilă practicarea pe scară largă a agriculturii
(în special cereale).

Alte resurse pot fi considerate pădurile (aprox. 4% din suprafaţa totală) alături de
pietrişuri şi nisipuri.

Compoziţie etnică

Conform Recensământului din 20025, în judeţul Călăraşi s-au declarat:

români romi turci maghiari ruşi/
lipoveni

germani bulgari ucraineni italieni greci

305.536 18.343 469 97 34 26 18 17 9 8

chinezi polonezi evrei sârbi ceangăi tătar ceh slovac croat armean
7 4 4 3 3 1 1 1 1 1

În plus, alte 27 de persoane aparţin de alte etnii, iar 7 au refuzat să îşi declare etnia.

2 Cel mai mare centru financiar, social, cultural și administrativ din județ.
3 http://www.primariaonline.ro/judet-Calarasi, disponibil noiembrie 2010.
4 Ibidem.
5 http://recensamant.referinte.transindex.ro/?pg=9&id=41, disponibil octombrie 2010.
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Descrierea localităţii

Geografic (harta judeţului cu amplasarea localităţii)

Imagine 2. Harta administrativă a județului Călăraşi (amplasarea localității Curcani).

Comuna Curcani este situată în partea de Vest a judeţului Călăraşi, în Câmpia
Mostiştei, pe malul stâng al râului Argeş. Reşedinţa de comună poartă acelaşi nume.

Din punct de vedere al deschiderii, aceasta comunică direct cu drumul naţional DN4 şi
cu drumul judeţean DJ403 (vezi Imagine 2, de mai sus). În plus, comuna este traversată de
linia de cale ferată, care staţionează pe plan local de două ori pe zi şi de rutele a două
companii de transport (microbuze). Cele mai apropiate oraşe sunt Budeşti (la 10,6 km
distanţă) şi Olteniţa (13,6 km distanţă), iar depărtarea faţă de capitală este de aproximativ 50
de km.

În nord, comuna Curcani se învecinează cu satul Șoldanu, al cărui nume este cu
rezonanţă istorică. În vest, Argeşul desparte comuna de satul Valea Popii, component al
localităţii Radovanu6, una din cele mai mari din zona Olteniţa. La est, localitatea comunică cu
localitatea Luica. În zona sudică, vecin este satul Mitreni din comuna7 cu acelaşi nume8.

6 La Radovanu s-au descoperit ruinele unei cetăți getice, situată pe terasa din extremitatea vestică, din
vremea primului rege, Burebista. Conform monografiei comunei curcani, județul Călărași, disponibil
la adresa http://www.oltenita.de/primariacurcani/local.html, consultat octombrie 2010.
7 Dintre satele componente ale acestei localități, cel mai vechi este Clătești, atestat documentar încă de
pe vremea lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). Conform monografiei comunei curcani, județul
Călărași, disponibil la adresa http://www.oltenita.de/primariacurcani/local.html, consultat octombrie
2010.
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Economic

Din surse oficiale din cadrul primăriei aflăm că forţa de muncă ocupată este la un nivel
foarte scăzut, dat fiind faptul că nu mai există locuri de muncă în zonă. Inspectorul pe
probleme de urbanism ne-a oferit ca grad de comparaţie pentru situaţia actuală perioada
comunistă, atunci când forţa de muncă avea un procent de ocupare de 90-95%, „procentul
fiind invers”9 faţă de starea actuală.

Această regresie economică se datorează desfiinţării în primii ani după Revoluţie a
marilor întreprinderi din zonă, eliminării CAP-urilor şi sistării construcţiei Canalului Dunăre
– Bucureşti. Astfel, până în 1994, când începe „epoca privatizărilor”, dispare ca relevanţă
economică abatorul de la Umeni (cu crescătorie de 400 de mii de porci anual10) şi se
desfiinţează Fabrica de conserve Valea Roşie care se afla la 3-4 km de Curcani. Aceasta este
urmată în 1996 de Filatura de la Olteniţa (distanţă de 13-14 km), pentru ca, mai apoi, în
2003, Șantierul naval Olteniţa să aibă aceeaşi soartă, lăsând fără ocupaţie cei peste 6000 de
angajaţi11.

Tentative firave de afaceri au mai existat în zonă, dar nu au rezistat mai mult de câteva
luni, fiind realizate cu un capital financiar redus şi bazându-se pe forţă de muncă la negru
(comportament opus faţă de istoricul economic al localnicilor angajaţi în regiune). Un astfel
de exemplu este moara construită în 2004 care a dispărut la fel de rapid precum a apărut.

Unul din singurele tipuri de afacere care reuşeşte să supravieţuiască local este cel al
magazinelor. Pe o întindere de 26 de kilometri, în total, pe comună, putem întâlni peste 50 de
magazine, dintre care marea majoritate dau produsele „pe datorie” (metoda caietului).

În speranţa atragerii de investitori, primăria Curcani a conceput studii de fezabilitate
pentru canalizare şi staţie de epurare în toată localitatea, extinderi de apă potabilă în toată
localitatea, 45% din localitate reţea de distribuţie apă, gaze naturale în toată localitatea,
asfaltare în toată localitatea. Însă, principala problemă rămâne finanţarea, în ciuda proiectelor
finalizate de autorităţile locale („astea sunt studiile de fezabilitate pe care le avem, să vedem
finanţările…”12). În plus, criza economică în care a intrat România nu a evitat judeţul Călăraşi
şi, implicit, nici Curcanii, fapt reieşit din interviurile luate atât oamenilor angajaţi la primărie,
cât şi a celor de rând care atrăgeau atenţia asupra micşorării drastice a veniturilor.

8 Localitățile mai îndepărtate de această comună sunt: Negoiești, sat cu o biserică veche, din vremea
domnitorului Matei Basarab, situată la intrarea în localitate, pe partea stângă a șoselei; Budești,
comuna transformată în oraș cu puțin timp înainte de 1989; Gruiu (sat component al orașului Budești).
9 Interviu primărie, vineri 17 octombrie 2010. Datele ne sunt oferite de inspectorul urbanistic al
comunității, dl Ivan Florea și sunt susținute de expertul pe problemele comunității rome, Aurel
Pandelea.
10 Idem.
11 Idem.
12 Ivan Florea.
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Social

În iulie 200313, populaţia totală a Curcanilor a fost stabilită la 5400 de persoane, cu
toate că Recensământul din 2002 releva cifra de 5233. Autorităţile locale au făcut o estimare
oficială a cifrei din 2010, care se ridică la 5800 de localnici. Diferenţa de persoane (între 400
şi 700 de indivizi, în medie) este dată de reîntoarcerea localnicilor odată cu a) pensionarea
acestora în marile oraşe sau b) pierderea locului de muncă în localităţile învecinate (sau
marile oraşe).

Persoanele care pot fi încadrate în segmentul populaţiei active (din perspectiva vârstei
declarate) reprezintă 58,86%, adică mai mult de jumătate din populaţia totală. Din nefericire,
rata şomajului (din estimările expertului local) se ridică la peste 90% din populaţie,
demonstrând faptul că din punct de vedere economico-social, comuna Curcani este lipsită de
activitate, sau „moartă”14.

Parcul central, proiectat şi construit la începutul secolului XX, nu prezintă semne de
vandalism, fiind chiar bine întreţinut. Prezenţa spaţiului amenajat special pentru copii, a
băncilor, coşurilor de gunoi, a aleilor asfaltate şi a iluminatului public (prezent încă de la
apariţia parcului ca entitate) oferă comunei un aspect urbanizat.

Imagine 3. Parcul din localitatea Curcani. Pe
fundal se poate observa „caracterul urban” al
parcului.

Date semnificative ale localităţii15:

 0-14, bărbaţi = 563 (10,75%)
 0-14, femei = 502 (9,59%)
 15-59, bărbaţi = 1476 (31,46%)
 15-59, femei = 1434 (27,40%)
 60+, bărbaţi = 565 (10,79%)
 60+, femei = 693 (13,24 %)

Total 5233

13 Datele primite de la primăria Curcani.
14 Ivan Florea.
15 http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=875&judet_id=1303&localitate_id=1316, octombrie 2010.
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Religie

În Recensământul din 2002, s-au declarat ca aparţinând religiei ortodoxe 99,63% din
localnici (5214 persoane). Restul localnicilor sunt romano-catolici, penticostali, adventişti de
ziua a7a sau evanghelici de confesiune augustană.

În privinţa lăcaşelor de cult, la nivel local am identificat o Biserică (vezi imagine jos,
stânga) ce datează de la începutul secolului al XX-lea, creştin-ortodoxă - Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena. Deplasarea la faţa locului în timpul slujbei de duminică a relevat câteva
aspecte interesante.

Imagine 4. Biserica din Curcani.          Imagine 5. Slujba de duminică, biserica din
Curcani.

Mai mult, comportamentele de tipul cerşitului (săvârşite de copii sau persoane cu
dizabilităţi de etnie romă) erau rare, dar extrem de blamate întocmai de participanţii la slujbă ce
aparţineau aceleiaşi etnii rome.

Din observaţiile făcute la faţa locului şi în ciuda problemelor economice severe, cei
prezenţi la Biserică apar ca fiind bine îmbrăcaţi (elegant, sobru, modern), în special segmentul
copiilor şi persoanele până în 60 de ani – vezi imaginile de mai jos.

Imagine 7. Detalii vestimentare observate în timpul
slujbei religioase de duminică.

Imagine 6. Detalii vestimentare în ziua de duminică
în apropierea bisericii.
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Prezenţa credinţei şi îmbinarea acesteia cu dimensiunea conservatoare a armatei în
spaţiul public este identificată şi în parcul central, unde vizitatorul poate găsi o troiţă (vezi
imaginea 8), alături de o cruce care aminteşte de eroii căzuţi la datorie din localitate (vezi
imaginea 9).

Date semnificative ale localităţii16:

 Ortodoxă: 5.214 (99.63%)
 Romano-catolică: 3 (0.05 %)
 Penticostală: 5 (0.09 %)
 Adventistă de ziua a Şaptea: 8 (0.15 %)
 Evanghelică de confesiune augustană: 1 (0.01 %)
 Altă religie: 2 (0.03 %)

Dimensiunea istorică şi culturală

Curcani este o localitate recentă, proiectată şi înfiinţată de regele Carol I în perioada de
modernizare a monarhiei româneşti, fapt relevat de toponimia locală. Atestarea documentară a
acestei aşezări s-a realizat din 24 septembrie 1878, dată la care a fost emis actul de
împroprietărire a celor ce au luptat pe frontul din Balcani, în cadrul Războiului de
Independenţă. Aşezarea a presupus desecarea unei arii mlăştinoase importante, care şi astăzi
se vede la ieşirea spre Luncani (podul de cale ferată vechi de aproape 100 de ani trecând pe
deasupra unei porţiuni de şosea care nu s-a reuşit a fi încă stabilizată din pricina apelor).

Însăşi denumirea de „curcani” derivă din semnificaţia penei de pasăre din pălărie (vezi
„Peneş Curcanul” – denumire identificată şi pe strada principală de acces în localitate dinspre
DN4, continuată după primărie cu numele de Carol I).

16 http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=875&judet_id=1303&localitate_id=1316, octombrie 2010.

Imagine 9. Cruce ridicată eroilor căzuți la datorie în
localitatea Curcani, aflată în parcul de lângă primărie.

Imagine 8. Troiță în parcul din vecinătatea
primăriei Curcani.
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La ora actuală, comuna beneficiază de un Cămin Cultural şi de o bibliotecă, totuşi
„insuficient exploatate”17. Școala este singura care, prin intermediul unor serbări, piese sau
concursuri, încurajează dezvoltarea copiilor pe latura artistică.

La capitolul sport, Curcani este recunoscut pentru echipa sa de rugby, care se
antrenează pe stadionul comunal (vezi imaginile de mai jos), aflat în interiorul parcului
central, alături de Biserică.

Din punct de vedere al limbii, româna este utilizată de către localnici mereu. Cu toate
că populaţia de etnie romă este majoritară, aceasta şi-a pierdut identitatea lingvistică (limba
romanes), fiind din acest punct de vedere românizaţi. Astfel, la nivel oficial, conform
Recensământului din 2002, dintr-un total de 5233 de indivizi, doar  88 (sau 1,68%) au
declarat că vorbesc limba romanes. Înclinaţi iniţial să considerăm datele oficiale alterate prin
intermediul mecanismului de autodeclarare (din variate motive – discriminare, integrare, etc.),
în urma interviurilor de pe teren şi a focus grupului ţinut în o sală de clasă ni s-a infirmat
ipoteza primă. Astfel, ni s-a spus că „noi suntem ţigani de vatră care nu ştim ţigăneşte”18, doar
cei bătrâni mai având cunoştinţe de acest tip. Prin urmare, populaţia de peste 40 de ani
înţelege, dar nu poate vorbi limba, în timp ce cei mai mici nu au auzit-o niciodată. Motivaţia
pierderii limbii este integrarea etnicilor romi înlăuntrul comunităţii româneşti („Deci părinţii
noştri nu au vorbit ţigăneşte cu noi în casă… limba ţigănească e ca şi la străini. De nu-i
înţelegi …”19). De regulă, această pierdere este resimţită de persoanele intervievate ca fiind o
pierdere la nivel identitar, asociată cu nostalgia („dar îmi pare rău pentru că n-am învăţat, nu
pot să … vorbesc, mi-e foarte greu, ştiu, da' mi-e greu şi cu pronunţatu' şi cu ... ştii?”20.

Alte date statistice21:

 Limba română = 5142 (98,26%)
 Limba maghiară = 2 (0,03%)
 Limba romanes = 88 (1,68%)
 Limba germană = 1 (0,01%)

17 Conform spuselor Directoarei Școlii nr. 1.
18 Cărămidar S.D, 72 de ani.
19 Idem.
20 Replică mediator sanitar local Alina Tudoran.
21 http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=875&judet_id=1303&localitate_id=1316, octombrie 2010.
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Educaţie

Localitatea beneficiază de existenţa a 2 grădiniţe şi 2 şcoli generale bine dotate, care
datează din timpul înfiinţării comunei de către regalitate (sfârşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX). O şcoală cu clase I-IV (unde peste 95% din elevi sunt de etnie romă) se află în
cartierul Zavragii (aproape de drumul judeţean care traversează localitatea, dar departe de
centrul localităţii) şi o alta aflată în centrul localităţii, cu clase I-VIII (unde, la fel, etnicii romi
sunt majoritari).

Din pricina vechimii, de pildă în cazul
grădiniţelor, s-a demarat un proces de construcţie a
două noi locaţii, „printr-un program al Ministerului
Educaţiei, [dar] care nu sunt finalizate nici la ora
asta. Nu ne mai trebuiau mulţi bani. E păcat că nu se
dau ca să se finalizeze. Ele sunt făcute cu avizare de
la Ministerul Educaţiei, după normele europene, cum
au cerut ei proiectele modificate şi
«paramodificate»”22.

Instituţiile de învăţământ încurajează dezvoltarea aptitudinilor copiilor, atât în aria
artistică (dans, muzică, desen), cât şi în cea fizică (rugby, fotbal, arte marţiale).

Din perspectiva educaţiei formale, majoritatea localnicilor au cel puţin 8 clase (dacă
sunt pană în vârsta de 60 de ani) şi cel puţin 4 clase (dacă depăşesc pragul de 60 de ani),
indiferent de criteriul etnic.

Compoziţie etnică

Conform datelor oferite în urma Recensământului din 2002, pe plan local avem
declaraţi 3443 români şi 1786 etnici romi. Cu toate acestea, atât liderii locali ai populaţiei
rome cât şi reprezentanţii primăriei ne-au recunoscut faptul că populaţia roma pe care o
reprezintă a depăşit-o numeric cu mult pe cea românească, devenind astfel majoritari. La o

22 Inspector urbanism Ivan Florea.

Imagine 10. Vechea școală Curcani.

Imagine 12. Sală de clasă în actuala unitate de
învățământ - Școala nr. 1 Curcani Imagine 11. Elevii în vecinătatea școlii.
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numărătoare organizată local, la doar un an distanţă – în 2003 -, s-au declarat 2840 de etnici
romi, odată cu aflarea eventualelor beneficii din partea autorităţilor centrale şi locale (la care
se mai adaugă încă aproximativ 100 de persoane care au continuat să se declare români).

Mai mult, la nivel local, reprezentanţi ai etniei rome se găsesc în toate domeniile:
primarul, expertul local (trimis de la judeţ), mediatoarea sanitară, profesori, poliţişti, angajaţi
ai Bisericii, vânzători sau proprietari de magazine etc.

Alte date statistice23:

 Români = 3443 (65,79%)
 Romi = 1786 (34,12%)
 Maghiari = 2 (0,03%)
 Bulgar = 1 (0,01%)
 Croat = 1 (0,01%)

Situaţia romilor în localitate

Specific cultural (neam, religie)

Cu toate că pe parcursul prezentului raport vom utiliza denumirea de „neam”,
menţionăm faptul că ori de câte ori întrebam oamenii din ce neam fac parte, aceştia înţelegeau
familia şi se raportau la legături de rudenie („B2: Neam...? Treceţi cum vreţi voi. I1: Păi
trebui să ne ziceţi dumneavoastră. …B2: A lu’ Palivan”24).

În scurtul istoric al localităţii, nu există nici o dovadă a prezenţei etnicilor romi încă de
la înfiinţarea comunei, la fel cum nu există nicio atestare conform căreia să se înregistreze
venirea unui val de etnici romi pe plan local. . Cu alte cuvinte, nu se ştie de unde au apărut şi
când. Totuşi, din nevoia de a avea un început, ori de câte ori întrebăm, ni se răspunde că „de
sute de ani” (cu toate că localitatea e atestată de 132 de ani şi „înainte erau doar mlaştini”25)
sau „din buni străbuni”26.

Cu toate acestea, urmărind tiparul meşteşugăresc, la nivel local găsim cărămidari (cei
mai numeroşi şi cei mai bine priviţi), fierari (pe cale de dispariţie), lăutari (sau „ţigani de
mătase”), rudari (care şi-au abandonat „de zeci dă ani”27 meseria, rămânând doar cu numele),
broscari (cei ce prind peşte şi broaşte sau scoici/melci), zavragii (cei ce se ocupă cu piaţa). În
continuarea raportului, luând în considerare atât numărul cât şi importanţa neamului, ne vom
referi la primele două categorii.

Din perspectivă religioasă, etnicii romi se declară credincioşi ortodocşi, blamând orice
depărtare de spaţiul religios (cum se întâmplă în cazul rudarilor – cei mai prost văzuţi, atât de
comunitatea românească cât şi de cea romă).

23 http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=875&judet_id=1303&localitate_id=1316, octombrie 2010.
24 Cărămidar A.R.
25 Cf. expertului pe problemele comunității rome, precum și inspectorului pe probleme de urbanism Curcani.
26 Replici focus grup.
27 Replică focus grup.
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Organizarea comunităţii (tip de comunitate, lider, relaţii între membrii

comunităţii, relaţii cu majoritarii)

Prima impresie închegată cu privire la comunitatea în discuţie a fost neaşteptată: cu
puţine excepţii, toate persoanele au fost primitoare şi dornice de a sta de vorbă. Aceeaşi
atitudine am întâlnit-o şi în rândul autorităţilor locale (poate, cu excepţia Poliţiei – suspicioasă
pe adevăratele motive ale deplasării noastre în localitate). Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o
comunitate deschisă în faţa vizitatorului (sau celui dornic să le afle problemele), cu toate că
unul din cele mai dese reproşuri a fost incapacitatea de a schimba realitatea în bine a celor
veniţi să studieze localitatea.

Faptul că persoane cheie în comunitate sunt de etnie romă (primar, profesor, poliţist,
expert, mediator sanitar, patron etc), coroborat cu ordinea aparentă a comunităţii arată faptul
că etnia locală este capabilă de a produce - întreţine ordine administrativă. Totodată, după
aparenţe, romii sunt în bună măsură românizaţi (fapt discutat în capitolele precedente). Acesta
poate fi motivul pentru care putem considera Curcani un exemplu pozitiv, comunitate de romi
bine integrată (fapt dovedit prin comportamentul stradal, cel de la Biserică, prin existenţa
căsătoriilor mixte, prin gradul de şcolarizare ridicat etc).

Expertul local pe problematica romilor este, precum menţionam anterior, un cetăţean
de etnie romă, care a reuşit să ne pună în contact cu anumite persoane la nivel local,
favorizându-ne iniţial intrarea. Cu toate că acesta recunoaşte două lucruri semnificative (1.
populaţia romă este majoritară şi 2. primarul este de etnie romă), acesta are un comportament
de tip „victimizat”:  vorbeşte des despre discriminarea romilor (deşi acceptă că în localitate nu
există astfel de procese) sau discută în termeni de „noi, minoritarii pentru care nimeni nu face
nimic” etc. Mai mult, se referă la propria persoană ca la un lider „de suflet” pentru
comunitate,  pe care o ajută de ani de zile pe cât posibil fiind săracă, fără viitor dar
muncitoare.

Un alt lider local, mediatoarea sanitară, este tot un reprezentant al etniei rome. Și
aceasta ne-a favorizat intrarea în comunitate, arătându-ne că influenţa liderului local (expertul
de la Primărie) este minimă în comunitate. Mai mult, aceasta (direct prin interviuri sau
indirect prin persoanele cu care ne-a adus în contact) ne-a demonstrat faptul că populaţia de
etnie romă este una divizată (şi conflictuală) în ceea ce priveşte segmentul liderilor. Cu alte
cuvinte, oamenii, în marea lor majoritate, sunt nevoiţi să se descurce singuri şi ,aparent, o fac
în termeni rezonabili.

Din cele 3 zile petrecute pe teren am putut identifica (parţial) actorii ce joacă un rol
hotărâtor pentru populaţia de etnie romă dar care, în acelaşi timp, sunt dezbinaţi: primarul,
mediatoarea sanitară, expertul local, liderul tradiţional (de tip „bulibaşa”), soţul directoarei de
şcoală.

Din perspectiva relaţiei cu comunitatea românească, localitatea Curcani se poate
mândri cu lipsa conflictelor sau incidentelor de natură discriminatorie (de ambele tabere).

Locuinţe

Aproximativ 3% din casele din localitate sunt clădiri noi (de tip vilă), construite în
marea lor majoritate de persoanele care au prosperat în marile oraşe (Bucureşti, Turnu
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Severin) sau în afara ţării (Spania, Italia). Marea lor majoritate nu sunt terminate, cu toate că
sunt locuite (şi racordate la antena de satelit sau facilităţile oferite de autorităţile locale).
Acestea sunt împărţite în mod aproximativ egal între proprietarii români şi cei romi. 1%
reprezintă casele vechi de peste 100 de ani, construite odată cu comuna, la finele secolului al
XIX-lea.

Casele prezente pe drumul principal sunt bine îngrijite, majoritatea sunt dispuse pe
orizontală (1 nivel), cu o gradină mică în faţă, spre stradă. Toate (cu excepţia noilor vile) sunt
construite din cărămidă realizată la nivel local (reliefat în imaginea de mai sus, din centru) şi
beneficiază de un teren de dimensiuni relativ reduse.

Odată cu deplasarea din centru înspre periferia fiecărui cartier se poate observa o
degradare constantă a condiţiilor de trai, a grijii faţă de casă şi grădină şi, concomitent, o
creştere a numărului de membri conlocuitori.

Nivel economic (şomaj, ocupaţii, moduri de a-şi câştiga traiul)

Din pricina motivelor enunţate la capitolul economic al judeţului, majoritatea (peste
90%) din populaţia totală nu are un loc de muncă. Și cum populaţia majoritară pe plan local
este cea de etnie romă, aceştia sunt primii afectaţi de climatul economic sever. Astfel, peste
1000 de persoane28 beneficiază de pe urma ajutorului social, iar peste jumătate din populaţie
apelează la ajutoare de încălzire, alimente pentru copii (lapte) ş.a. O consecinţă directă a unui
număr atât de mare de ajutoare oferite este creşterea numărului de ore în serviciul comunităţii,
care se desfăşoară vinerea29.

28 Conform interviului cu expertul local Aurel Pandelea și inspectorul pe probleme de urbanism Ivan Florea.
29 La data primului contact cu localitatea (vineri, 15 octombrie 2010),  la primărie se adunaseră cei care primesc
ajutor pentru a face orele în folosul comunității.
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Cei care muncesc în spiritul activităţilor meşteşugăreşti sunt cărămidarii, fierarii şi
lăutarii. Ultimele două neamuri sunt pe cale de dispariţie, în timp ce primii încă reuşesc să
asigure un trai familiei. Din interviurile realizate, a reieşit că nevestele etnicilor romi care
muncesc pleacă la muncă în străinătate (Spania sau Italia), pe baza unor contracte limitate (1-
3 luni) oferite prin  intermediul autorităţilor locale. Mai există o nouă categorie importantă
prin răspândire: cea a zavragiilor (persoanele care se ocupă „cu piaţa”, prin revânzarea unor
produse leguminoase sau fructe).

Cu toate acestea, conform angajaţilor primăriei, nu mai mult de 10%30 din totalul
populaţiei rome are o sursă de venit, și nu mai mult de 3% lucrează urmărind procedurile
legale.

Social

Din punct de vedere social, comunitatea prezintă un calm generalizat, manifestat prin
lipsa de conflicte etnice sau de incidente discriminatorii. Astfel, la nivel local, o nouă practică
a început de câţiva ani să îşi crească tot mai mult frecvenţa: căsătoriile între etnici diferiţi
(români şi romi). Acestea sunt posibile, conform indiciilor primite în urma interviurilor, atâta
vreme cât familiile se respectă între ele. Iar principalul indicator al calităţii acestei relaţii este
atât munca onestă, cât şi gradul de şcolarizare („n-avem treabă cu românii, noi ştiţi, aici în
comună a cam început ţiganii noştri să ia şi români, românce...”31).

Menţionam la capitolul educaţie faptul că şcolile abia fac faţă numărului ridicat de
elevi. Cu toate acestea, familiile etnicilor romi fac copii mai puţini (1-2).

La nivel local, există un plan al tensiunilor sociale. Una dintre acestea se exercită între
cărămidari/fierari/lăutari pe de o parte, şi etnicii romi rudari pe de alta. Cei din urmă sunt
consideraţi „murdari”, „scârboşi”, care „mănâncă orice” şi care nu intră în Biserică32, cu toate
că se acceptă faptul că aceştia „s-au mai civilizat” între timp. Această tensiune poate proveni
din faptul că, pentru a reuşi o integrare socială, etnicii romi au suferit un proces de
românizare, ajungând să adopte valori şi cutume nespecifice lor, rezultatul fiind blamarea
comportamentelor neadecvate ale romilor („Suntem ţigani, da' suntem ţigani, da' suntem o
etnie altfel, nu suntem... şi după accent se cunoaşte care e ţigan, dă vorbeşte greu, nu ştie să
vorbească, nişte ţigani mai civilizaţi, cum s-ar spune”33).

Educaţie

Precum anunţam anterior, localitatea are în componenţa sa 2 grădiniţe şi 2 şcoli
generale bine dotate, care datează din timpul înfiinţării comunei de către regalitate (sfârşitul
secolului XIX şi începutul secolului XX). O şcoală cu clase I-IV (unde peste 95% din elevi
sunt de etnie romă) se află în cartierul Zavragii (aproape de drumul judeţean care traversează
localitatea dar departe de centrul localităţii), şi o alta aflată în centrul localităţii, cu clase I-
VIII (unde, la fel, etnicii romi sunt majoritari).

De regulă, copii romi reuşesc să găsească un echilibru între munca fizică (ce uneori

30 Interviu primărie.
31 Interviu cărămidar S.V.
32 Interviu familia fierarului A.T.
33 Interviu cărămidar S.V.
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poate duce la abandon şcolar) şi lucrul pentru şcoală, fapt dovedit de prezenţa acestora în
număr mare în cadrul instituţiilor de învăţământ. Cu toate acestea, din raţiuni ce ţin de
câştigarea traiului şi cu toate că învăţământul obligatoriu în România este de 10 clase, odată
cu terminarea şcolii generale se termină şi perioada de educaţie formală pentru etnicii romi.

Aspecte economice

Descrierea procesului de realizare a cărămizii

Meseria de cărămidar presupune un proces aproape tehnologizat de urmărire a paşilor
necesari pentru a realiza produsul finit. Tehnologizat, în măsura în care prelucrarea cărămizii
parcurge operaţii şi sunt îndeplinite procese după o ştiinţă locală a realizării produsului, cu
metode şi etape clar delimitate.

În primul rând, se recurge la prelucrarea resursei principale – pământul desprins din
maluri, întrebuinţându-se cazmale, sape sau târnăcoape acolo unde solul este mai dur. Apoi,
procesul următor de prelucrare a pământului, amestecat cu apă şi nisip, se realizează cu
picioarele – o persoană îl „calcă” continuu, ca şi când ar fi frământat: „îl faci cu picioarele,
intri în pământ aşa şi-l tragi cu sapa, îl înmoi, îl tragi cu sapa, îl faci...”34; îl ameţeşti ca pe o
cocă, da' numai că-l faci cu picioarele”35.

Din cauza
statului cu picioarele în
pământul ud, meşteşugul
nu se poate practica
decât pe durata
anotimpului cald.

În faza a treia, se
toarnă cărămizile în
tiparele existente după
care sunt aşezate la soare
după o aranjare tipică
(vezi imagine dreapta),
pentru a se usca.
Îndeplinirea acestei
etape presupune

începerea aşezării bazei cuptorului de cărămizi care
cuprinde între 10 şi 15 mii de bucăţi. Aranjarea
cărămizilor şi în acest caz, este esenţială, circulaţia

căldurii la toate cărămizile fiind vitală în raport cu obţinerea unui randament sporit şi o
calitate bună a produselor.

34 S.V.
35 Doamna V., soția cărămidarului S.V.

Imagine 14. Cărămidar Curcani,
explicând procesul de așezare a
cărămizilor la uscat.

Imagine 13. Cărămidar, desprinzând
cărămida din cuptorul în care se arde
aceasta.
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După ridicarea completă a
cuptoarelor, acestea se lipesc cu pământ,
lăsându-li-se o clapă pe unde se introduc apoi
lemnele cărora li se dă foc pentru a arde
cărămida şi a completa ciclul producţiei (vezi
imagine stânga). Nu în cele din urmă, la 2-3
zile distanţă, urmează dărâmarea cuptorului
pentru a „reintra în posesia cărămizilor”.

Realizarea cărămizilor se face după
un anumit stas, pe cele două tipuri de
cărămizi (subţire şi groasă – vezi imagine
dreapta).

Aparent, tiparele în care se toarnă
amestecul de pământ şi din care apoi rezultă cărămida par a folosi preponderent aceleaşi
dimensiuni. Cu toate acestea, domnul S.D. se mândreşte cu un stas propriu (mai mare) de „14
cu 28 cu 7 grosime”36 [cm – n.a.] pentru cărămida groasă.

Materia primă
Pământul, apa, nisipul şi lemnele de foc sunt

principalele resurse „prelucrate” cu uneltele necesare –
cazmaua, sapa, lopata, târnăcopul sau tiparele.

Între cele două tipuri de cărămidă care se produc
în comunitatea cărămidarilor din Curcani nu există
diferenţe de preţ, atât cea groasă cât şi cea subţire având
un preţ de vânzare de 3000 – 4000 de lei vechi.
Diferenţa nu există pentru că „asta subţire... e mai
migăloasă asta, se face mai greu”37.

Descrierea muncii fierarului

Precum am văzut şi în cazul cărămidarilor,
meşteşugul în comunitatea romilor din Curcani,
are ataşat procese şi metode specifice de realizare
a produselor. Fierarul cu care am intrat în vorbă
aici este domnul A T (vezi imagine stânga), în
vârstă de 78 de ani. Micile inovaţii pe care le-a
dezvoltat au venit ca necesitate a rezolvării unor
probleme, deci de adaptare la condiţiile
existente. Iată, cazul tratării cailor cu copite
bolnave, caz pe care îl vom aprofunda la

36 S.D.
37 S.V., cărămidar Curcani, 35 de ani.

Imagine 15. Cărămizi, depozitate spre vânzare în fața
unei case din Curcani.

Imagine 16. Copil de cărămidari,
observând munca părinților. În spate se
observă principala materie primă
necesară meșteșugului - pământul.

Imagine 17. Meșteșugar în atelierul de fierărie.
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dimensiunile culturale ale meşteşugului.

Munca fierarului, chiar mai mult decât cea a cărămidarilor, şi-a pierdut din caracterul
de necesitate pentru comunitate, ca urmare a dezvoltării economiei de piaţă şi a competiţiei pe
piaţa liberă. De pildă, întreg procesul iniţial de concepere a unei potcoave – cererea cea mai
semnificativă din partea comunităţii38 – este redus la potcovirea calului, deci practic la
înlocuirea meseriei de fierar cu cea de potcovar.Materia primă

Materia primă – fierul sau, în cazul de faţă, potcoava – este luată de la fero-metal cu 5
lei potcoava deja făcută care nu mai rămâne decât de ajustat pe copita calului de către fierar.
Motivul: este mai scump să iei fierul şi să le faci. Astfel, în condiţiile economiei de piaţă, se
pierde ciclul complet al desfăşurării meseriei. Făurirea unei potcoave este nu numai un
proces asiduu şi greu, ci devine şi neprofitabil în condiţiile în care o potcoavă nouă cumpărată
de la fero-metal costă 5 lei. Domnul A.T. ne povesteşte că este mai scump să le faci de la fier,
să prelucrezi fierul, decât să le cumperi. În acest context, meseria se transformă din fierar în
potcovar căci, în lipsa competitivităţii economice, omul se adaptează şi orientează acolo unde
nu există ofertă.

Piaţa de desfacere

Piaţa de desfacere a cărămizilor şi-a diminuat din anvergură, ceea ce a cauzat atât o
restrângere a numărului de familii care practică meseria de cărămidar şi, ca urmare a acesteia,
a scăzut şi numărul direct de cărămizi efectuate în comunitate. Piaţa de desfacere actuală
cuprinde comunele şi satele arondate localităţii Curcani, precum şi oraşele învecinate
(Olteniţa), dar chiar şi Bucureştiul39. Însă nivelul de cerere nu mai este atât de ridicat ca
înainte când se ajungea la o producţie de „câteva milioane de cărămizi pe an şi nu era. În
toamnă nu era.”40 „Nu mai era nicio cărămidă [toamna – n.a.]”41. Numărul de familii care
practică meşteşugul a scăzut cu cel puţin 60%, dacă înainte 50 de familii produceau câteva
milioane de cărămizi pe an, acum 10-15-20 de familii mai realizează meşteşugul specific
locului42 producând de la un cuptor (10-15 mii de cărămizi) la 120 de mii (cifra maximă de
cărămizi produse, mărturisită de interlocutorii noştri – aici este vorba de S.V.).

Produsele sunt ridicate de cumpărători cu maşini, căruţe, chiar şi tiruri43 acum câţiva
ani. Procesul este în stagnare acum, conform mărturiilor interlocutorilor noştri, dar şi în
concordanţă cu observaţia directă. Studiul, derulat între 15-17 octombrie, cuprinde perioada în
care se înregistrează vânzările cele mai multe: „din septembrie până de Crăciun [sunt
vânzările cele mai bune – n.a.]”44. Cu toate acestea, nu am observat decât un singur localnic
care venise cu căruţa să ia 300-400 de cărămizi („câtă intră în căruţă”45) şi un altul care
planificase cu vânzătorul ridicarea cărămizilor mai spre după-amiaza zilei de 15 octombrie.

38 Reieșită din discuția cu fierarul A.T.
39 Cf. I.D., interviu focus grup.
40 Cf. ibidem.
41 T.G.
42 Cf. discuții interviu focus grup.
43 Vezi subcapitolul Aspecte financiare.
44 S.V.
45 Interlocutor Curcani în timpul cumpărării de cărămidă de la un localnic.
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Ciclul de producţie

Făurirea obiectelor tradiţionale (în cazul acesta cărămida) se realizează între lunile cu
soare ale primăverii şi până la răcirea vremii, la sfârşit de vară sau început de toamnă. Astfel,
începând cu luna târzie de mai sau poate chiar iunie şi terminând cu luna august sau începutul
lui septembrie, cărămidarii îşi ridică cuptoarele necesare traiului de peste întregul an. De
asemenea, şi meşteşugarii fierari lucrează cam tot în acelaşi interval primăvară-toamnă: „din
martie încolo până târziu în august... nu mai potcoveşte că ţine calu în grajd. Păi îi dau să
mănânce şi îl ţin potcovit?”46, perioada în care este întrebuinţat principalul obiect vândut –
potcoava pentru caii din comună. Problema aici, şi vom reveni la acest aspect, este că
potcoava în sine nu mai este făurită de meşteşugar, ci este cumpărată şi doar potcovită calului:
„cumpăr potcoave de la fero-metal, de la oameni care are privatizări d-astea, cum e la Posaca
acolo...”47.

Durata necesară meşteşugarilor cărămidari pentru a ridica un cuptor ce conţine 10-15
mii de cărămizi, este de la o săptămână până la două, trei, în funcţie de „cum te mişti”48.

În ceea ce priveşte fluxurile migratorii legate de producţie acestea nu au loc,
prelucrarea obiectelor meşteşugăreşti realizându-se în principal cu forţa de muncă din
localitate.

Mijloace de producţie

Uneltele necesare desfăşurării activităţii cărămidarilor cuprind cazmaua, sapa, lopata,
târnăcopul, tiparele prin intermediul cărora este prelucrat pământul amestecat cu nisip şi apă.

Pământul este deopotrivă resursă primă, cât şi mijloc de producţie. Necesarul imediat
al producerii de cărămizi îl constituie aşezarea, pământul pe care se ridică cuptoarele. Din
lipsa acestui mijloc există, în comunitatea din
Curcani, meşteri care lucrează pentru alţii
(deţinătorii pământului) şi sunt plătiţi cu ziua sau
la ridicarea cuptorului de cărămizi49.

Pentru fierar, atelierul de fierărie este
necesar. Aici se găsesc majoritatea uneltelor în
principal specifice producerii, adaptării şi fixării
potcoavelor. Cuptorul în care se călesc potcoavele
sau fierul din care sunt realizate, este ventilat de un
motor electric renunţându-se la ansamblul manual
de ventilare.

46 Fierar A.T.
47 Cf. idem.
48 Cf. S.V.
49 Cf. idem.

Imagine 18. Fierar, explicând procesul de făurire
a potcoavei.
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Strategii de adaptare la economia de piaţă

Ar face orice tip de cărămidă pentru a obţine remuneraţii – răspunsul colectiv la
întrebarea dacă ar fi de acord să producă alt tip de cărămidă a fost: „Da, orice. Suntem dispuşi
să muncim ca să obţinem banii”50. Comunitatea prezintă astfel, o dispoziţie crescută înspre
adaptarea meşteşugului la cerinţele economiei de piaţă.

Profilul clienţilor

Clienţii cărămidarilor sunt oameni care vor să îşi construiască o sobă sau o casă după
metoda tradiţională, în acelaşi timp mai costisitoare în materie de timp. Cu toate acestea,
avantajele sale, conform spuselor cărămidarilor, erau rezistenţa şi căldura reţinută51. De
asemenea, acum câţiva ani (4-5) se pare că veneau chiar şi cu tiruri să cumpere cărămida din
Curcani52, încărcând 20 de mii de bucăţi, ceea ce presupune probabil un serviciu ulterior de
vânzare a produselor cumpărate de la meşteşugarii din Curcani.

Pentru fierari, profilul clienţilor este mai simplu: cei care au cai de obicei, vin să îşi
potcovească animalele la fierarii satului, cu toate că unii localnici preferă ei înşişi să realizeze
această operaţie pentru a diminua costurile traiului.

Moduri de promovare a produselor, publicitate

Promovarea produselor, în cazul cărămidarilor, se realizează prin intermediul rudelor
din alte localităţi, dar cel mai adesea este vorba de notorietatea meşteşugarului dusă din
vorbă în vorbă de la cel care a cumpărat şi chiar utilizat cărămida la un potenţial cumpărător.

De asemenea, fierarii sunt mai des căutaţi în funcţie de priceperea acestora – în cazul
fierarului cu care am discutat, domnul A.T., potcovirea unui cal părea o artă în sine (vezi
aspecte culturale).

Aspecte financiare

În materie de finanţe, există o raportare duală la beneficiile muncii depuse. De fapt,
sunt amestecate planurile discuţiei. Probabil iniţial, ca lipsă a încrederii în interlocutor,
cărămidarii mărturiseau că „nu te pricopseşti de pe urma la astea [n.a. – cărămizilor]. Nu-ţi
ajunge nici de mâncare după urma la cărămizi”53. Apoi, în cadrul aceluiaşi interviu, dar
făcând calculele remuneraţiilor pentru alt cărămidar, socoteşte simplu că la 10 mii de cărămizi
ies 40 de milioane din care mai cheltuieşte 5 milioane pentru un om să-i facă cărămida, cu
lemne, nisip „îl duce la vreo 20 de milioane. Îi rămâne şi lui 20 de milioane... cu lemne”54.

Nivelul de producţie al cărămizilor depinde de la familie la familie. Numărul cel mai

50 I.D., M.D., T.G.
51 Cf. A.R. și S.V.
52 R.A.: „Cu șei [remorca TIR-ului – n.a.] veneau înainte când se vindea mai bine.”
53 S.V.
54 Idem. Calculul este efectuat pentru un cărămidar care nu muncește. Are doar pământul și pune om
sau oameni să îi facă cărămida, pe care îl/îi plătește iată, cu aproximativ 500 de lei la un cuptor sau cu
40-50 de lei la zi. Ridicarea unui cuptor necesită minim o săptămână pentru munca a doi oameni. De
unul singur (mai sunt și astfel de cazuri ne precizează S.V.) timpul necesar este cel puțin dublu.
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mic de cărămizi produse l-am întâlnit la domnul S.D., cărămidar de 72 de ani care mai ridica
1-2 cuptoare pe an, deci 20-30 de mii de cărămizi. În cadrul focus grupului ni s-a vorbit
despre un număr mediu de 30-40 de mii de cărămizi pe an, dar în cadrul interviurilor
individuale am întâlnit cifre de 80 de mii de bucăţi pe an (A.R.) şi chiar 120 de mii (S.V.)
„Cred că 100 de mii, poţi să faci şi 200 de mii, am făcut 120 de mii. Patru [n.a. – persoane].
Doi pune în tipar şi o-ncarcă şi doi cară, întinde”55.

Astfel, la o producţie de 100 de mii de cărămizi pe an şi un preţ de vânzare minim de
30 de bani/bucată, am avea un profit de peste 60%, scăzând cheltuielile cu lemnele (900 de
lei/cuptor) şi nisipul (30-50 de lei/cuptor), adică resursele la care nu au toţi acces direct
(lemnele sunt cumpărate de toţi cei intervievaţi, iar unii nu au căruţă pentru aducerea
nisipului; o excepţie, domnul S.D. cumpără şi pământul). La 100 de mii de cărămizi cu 30 de
bani bucata reies 30.000 de lei (300 de milioane lei vechi), în timp ce costurile cu lemnele şi
nisipul ajung undeva sub 10.000 de lei.

De partea fierarilor, aspectele economice sunt mai dificil de calculat, dat fiind că nu
sunt realizate numai procese standard, după modelul cărămidarilor. Totuşi, operaţiunea cel
mai des întâlnită este aceea de potcovire a cailor. Astfel, un cal se potcoveşte cu 20-30 de lei
(manopera), amintind mai înainte că acum, fierarului nu îi mai convine să facă potcoava, ci
trimite omul să o cumpere, împreună cu caielele (cuiele în care se prinde potcoava), de la
magazine de fero-metal. La o „productivitate” zilnică de 3 cai reies 90 de lei profit, deci cu o
cerere continuă şi productivitate maximă într-o lună se ajunge la 1800 de lei. Acesta este un
caz probabil fericit, diminuarea numărului de cai din comunitate semnificând şi scăderea
activităţii fierarului.

Practica trocului

Trocul s-a practicat şi se practică şi la ora actuală – „schimburile se fac şi la ora
actuală”56 pe produse necesare în gospodărie – „un porc, o găină”57. Schimbul se face după un
calcul estimativ al produselor de schimb, după care dacă animalul are „100 de kile, dacă
porcu’ face 8 milioane îi dau 3000 de cărămizi”58. Practica trocului are ataşată o diviziune
socială a muncii în comunitate, cărămidarii nemaiavând timp să crească un animal sau să se
îngrijească de produsele agricole de la câmp sau din gospodărie (cereale, legume): „Da’ mai
ai timp?!”59. Schimbul se practică între produsele muncite de interlocutori – cărămidarii dau
cărămidă pe grâul, porumbul sau animalul crescut de ţăran: „Vine ţăranu şi zice aşa: n-am
bani. Da’ ce ai? Grâu, porumb. Adu-mi un grâu, adu-mi un porumb. Ia-ţi cărămida. Că mi-e
totuna, tot cumpăr.”60

55 S.V.
56 I.D.
57 T.G., cărămidar, 44 de ani, fără mijloace de producție (lucrează la alții).
58 I.D.
59 T.G.
60 S.D.
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Dificultăţile şi ameninţările legate de practicarea meşteşugului în

condiţiile economiei actuale
„Înainte”61, arhitectura locului se sprijinea întocmai pe întrebuinţarea produsului local.

Totul se construia din cărămidă în zonă, chiar şi bisericile: „şi bisericile înainte, bisericile
vechi din cărămidă, tot d-asta făcută”62. De asemenea, cărămidarul S.V. ne mărturisea că „de
câţiva ani de zile, casele nu se mai fac din cărămida, nu-i mai convine omului [...] merge mai
repede bca-u', nu mai pierde zile multe, asta-i mai migăloasă. Și e aproape la bani ca si bca-
u'.”

Meşteşugarii au pierdut astfel lupta economică odată cu trecerea timpului, pe fondul
neavansării mijloacelor de producţie. Competiţia pe piaţa liberă este dificilă, dat fiind că noile
cărămizi nu necesită atât de multă muncă la construirea unei case. Timpul şi materialul
compozit aferent sunt reduse în cazul întrebuinţării cărămizilor de producţie de serie. Meseria
meşteşugarilor din zonă, neavând caracter de artă rămâne deschisă doar construirii de sobe (o
necesitate din ce în ce mai redusă în zilele de astăzi odată cu sistemele moderne de încălzire).
În plus, o sobă are nevoie de 150-170 de bucăţi de cărămidă63, ceea ce se traduce într-un
număr insuficient de cumpărători, astfel continuitatea meşteşugului suferă de lipsa
competitivităţii sale pe planul desfacerii produselor rezultate în urma muncii cărămidarilor.

Existenţa unor nişe economice sau oportunităţi în regiune care să permită
dezvoltarea activităţilor

Din nefericire, atât la nivel local, regional precum şi naţional, cărămida
oltenească/ţigănească pierde teren în faţa celor de serie. Am abordat mai sus problema
renunţării arhitecturale la această cărămidă din punctul de vedere al întrebuinţării sale la
construcţia clădirilor, caselor. În acest context, se produce o reorientare „profesională” a
meşteşugarilor, în funcţie de câştigarea traiului. Pentru fierari, situaţia este asemănătoare,
aceştia reorientându-se de la făurirea potcoavelor doar către procesul de potcovire a cailor.

Pentru cărămidari, a face cărămidă este un proces care deseori are ataşat beneficiile
materiale. Este munca în care aceştia au fost socializaţi de mici şi pe care au deprins-o de la
„părinţi, bunici”. Ocupaţia aceasta de meşteşugar a devenit principalul resort economic de
câştigare a traiului. Problema este că, în lipsa unei cereri suficiente, cărămidarii se
reprofilează în aşa fel încât să „îşi câştige pâinea”: „depinde cum merge. Dacă merge treaba
cu cărămida, rămânem cu cărămida, dacă nu, găsim pe şantier, femeia pleacă în Spania, cu
ziua...”64.

În cazul fierarului A.T., învăţarea meseriei a venit din plăcere, cerându-i tatălui său să
se facă fierar: „I-am spus lui tata: ce vrei? Fierar”. Însă, şi în acest caz, lipsa oamenilor care
să-i solicite practicarea meseriei în calitatea sa de bază (făurirea de elemente din fier), a
determinat adaptarea la nevoile comunităţii, după cum am mai argumentat procesul potcovirii
îşi pierde din semnificaţie, producându-se chiar o devalorizare a meseriei în sine (înlocuirea
meseriei de fierar cu cea de potcovar).

61 „Înainte” face referire la ordinea preexistentă cu 6-7 decenii în urmă. Unul dintre interlocutori ne
mărturisea: „Înainte de `39. Dacă eu la 7 ani am făcut cărămidă?!” (S.D., 72 de ani).
62 I.D.
63 Cf. A.R., S.V., D.I., S.D.
64 S.V.
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Aspecte sociale

Diviziunea muncii în familie

Cărămidarii din localitatea Curcani, în bună măsură, sunt implicaţi în procesul de
realizare a cărămizilor încă de la vârsta de 10-11 ani, învăţând meseria de la părinţi. Mai mult,
meseria are ataşat caracterul de moştenire a mijloacelor de producţie: „Acolo noi avem

pământul nostru... E rămas de la bunicu’, de la
maică-mea, mie şi aşa mai departe.” Astfel,
tradiţia cărămidarilor este conexă dezvoltării
şi preluării acesteia pe suportul
infrastructurii existente (mijloacele de
producţie necesare). De aceea, învăţarea
meseriei este mijlocul necesar supravieţuirii,
interlocutorul mărturisind că a stat pe lângă
părinţi, neavând de ales: „eu acolo am crescut cu
părinţii mei. Acolo stăteam, asta făceam. De mic
nu aveam cum să rămân acasă pentru că eram fix
acolo.” Totodată, nu îşi doreşte ca fiii săi să
apuce pe aceeaşi cale – „nu o să-i las”, „păi ce,
eu vroiam?!”

În raport cu împărţirea sarcinilor, fiecare membru al familiei are de îndeplinit procese
specifice (în cazul cărămidarilor): femeile mai mult la modelarea pământului, copiii la cărat
ce e mai uşor, iar cele mai grele în spatele bărbatului65. Astfel, fiecare familie încearcă o
eficientizare a muncii zilnice, în concordanţă cu realizarea proceselor într-un timp cât mai
scurt.

Comunitatea meşteşugarilor reţine însă un caracter patriarhal al organizării familiei.
Iată, de pildă, cazul familiei de cărămidari V. care ne-au luat cu dumnealor la locul unde se
ridică aceste cuptoare de cărămizi. Ajunşi la cuptoare, bărbatul a lăsat procesul de încărcare a
căruţei în seama soţiei sale şi a ajutorului66, în timp ce V.S. ne explica întreg procesul, având
în preajmă şi pe fiul său de 4-5 ani. Astfel, avem de-a face cu o comunitate patriarhală, în
care bărbatul este ierarhul superior al gestionării meşteşugului. În cazul de faţă, soţia plecase
destul de recent la muncă în străinătate 2 luni, timp în care a strâns 1700 de euro cu care s-a
întors în familie. Între timp, copii au rămas în grija şi îngrijirea tatălui care nu i-a lăsat la
bunici, ci le-a „călcat, spălat, făcut mâncare”67.

Modul de transmitere a meşteşugului

Învăţat de la părinţi, de la vârsta de la care poţi munci – „asta merge din străbuni, din
bunici [...], de la vârsta de la care poţi munci”68, meşteşugul angrenează toată familia, iar
transmiterea „moştenirii” mai departe generaţiilor care vin se va face numai în măsura în care

65 Cf. interlocutori interviu de grup, 16 octombrie 2010.
66 Este vorba despre un bărbat de aproximativ 40 de ani care este surdo-mut și pe care l-au luat
probabil cu ziua să îi ajute la treabă.
67 S.V.
68 Idem.

Imagine 19. Cărămidari, în procesul de încărcare
a cărămizii.
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le va şi plăcea: „dacă le place, dacă nu le place...”69.

Dispariţia meşteşugarilor este percepută şi între rândurile celor care au rămas să o
practice: „nu prea mai sunt aici cărămidari aşa, au dispărut, înainte era valea asta [n.a. – locul
unde se ridică cuptoarele de cărămizi] plină de cărămidari”70. Întrebat care este cauza
răspunde că „nu le convine, tineretul nu mai vrea să mai facă, e migăloasă, e praf, mizerie, nu
mai e nici vânzare la ea aşa cum era înainte, se făceau case”71.

Preluarea meşteşugurilor în ceea ce priveşte fierăria este condamnată de lipsa
legăturilor între generaţii. Se pare că tinerilor nu le place meseria asta, ne explică Alexandru
A.T.: „nu le-a plăcut. Mie mi-a plăcut meseria asta de mic copil. I-am spus lui tata: ce vrei?
Fierar”72. De asemenea, viitorul meşteşugului de cărămidar nu este ferit de această lipsă, S.V.
argumentând despre copii săi: „nu cred c-o să ne-ajute, că nu le plac... dacă nu-ţi place [n.a. –
meseria de cărămidar] n-ai cum să o practici. [...] orice meserie dacă-ti place o practici, nu-ţi
place fugi.”

Forme de organizare, comunicare, întrajutorare a meşteşugarilor

La nivelul organizării cu alţi meşteşugari, în cea mai mare măsură atât cărămidarii cât
şi fierarii din localitatea Curcani ne-au declarat că îşi desfăşoară activitatea pentru sine,
neexistând forme sau ansambluri de organizare comună a meşteşugarilor locali. Astfel, munca
este individuală, închisă, autarhică în raport cu ceilalţi meşteşugari, apelându-se la ajutorul
altor persoane numai când nu există suficientă forţă de producţie în familie, individul fiind
totuşi remunerat pentru ziua de muncă sau pentru lucrarea efectuată.

Relaţiile cu alţi meşteşugari şi cu cei care nu practică meşteşugul

Meşteşugarii locali manifestă un caracter individualist cu privire la propria muncă,
după cum am argumentat şi mai sus. Există un nivel de competiţie locală între meşteşugari
(deopotrivă fierari şi cărămidari), dar este vorba de o competiţie ce are atribute mai degrabă
materiale – în sensul de cât de bine o duce celălalt în urma desfăşurării propriei sale munci.
Relaţionarea acestora nu este de compensare a efortului sau de realizare a necesităţilor
imediate a celuilalt meşteşugar, ci interacţiunea lipseşte, fiecare îşi face „pe cont propriu”73

Ierarhia socială

Cei mai bine văzuţi în comunitate sunt cărămidarii, din pricina muncii brute şi grele
depuse, dar şi din perspectivă financiară – aceştia fiind ultimii dintre etnicii romi ce mai
practică meserii tradiţionale care câştigă suficient cât să îşi asigure un trai suficient.

Zavragii, sau cei ce „se ocupă cu piaţa” sunt văzuţi ca persoane care se descurcă, care

69 Idem.
70 Cf. S.V.
71 Ibidem.
72 Fierar A.T.
73 Fierar A.T.
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fac ce pot în condiţiile unei economii neprietenoase. Din acelaşi instinct de supravieţuire
apare şi un alt „neam” de romi, broscarii – aceştia fiind cei ce se ocupă cu prinsul peştelui, a
broaştelor sau melcilor din bălţile comunale. Cu toate că nici ei nu sunt foarte bine văzuţi în
ochii comunităţii, reuşesc să fie respectaţi pentru traiul onest pe care îl duc.

Precum menţionam în primele capitole, în cele trei zile de studiu am stabilit faptul că
avem de-a face cu o comunitate deschisă în faţa străinului (sau a omului dornic să le afle
problemele), cu toate că unul din cele mai dese reproşuri a fost incapacitatea de a schimba
realitatea în bine a celor veniţi să studieze localitatea.

Din perspectiva liderilor putem face o discuţie mai lungă. Faptul că persoane cheie în
comunitate sunt de etnie romă (primar, profesor, poliţist, expert, mediator sanitar, patron etc.),
coroborat cu ordinea aparentă a comunităţii arată faptul că etnia locală este capabilă de a
produce - întreţine ordine administrativă. Totodată, după aparenţe, romii sunt în bună măsură
românizaţi (fapt discutat în capitolele precedente). Acesta poate fi motivul pentru care putem
considera Curcani un exemplu pozitiv, comunitate de romi bine integrată (fapt dovedit prin
comportamentul stradal, cel de la Biserică, prin existenţa căsătoriilor mixte, prin gradul de
şcolarizare ridicat etc.).

Din perspectiva relaţiei cu comunitatea românească, localitatea Curcani se poate
mândri cu lipsa conflictelor sau incidentelor de natură discriminatorie (de ambele tabere).

Aspecte culturale

Semnificaţii şi valori atribuite practicării meşteşugului

Ocupaţia de cărămidar este văzută drept o muncă grea de către toţi cei intervievaţi.
Totuşi, S.V. afirma că această muncă o poate realiza oricine, în sensul că nu este şi greu de
învăţat – „cred că oricine poate s-o facă p-asta, nu-i grea. [...] Un sfert de oră, dacă vrei să
munceşti, o-nveţi. [...] Într-o zi, două, trei înveţi să faci totu'... [tot procesul – n.a.]”74. Totuşi,
în filosofia sa, trebuie plăcere pentru a face cărămizi – „dacă nu e plăcere, nu aţi văzut că nu
se face nimic?!” Practică meseria de la vârstă fragedă, „cam de când pot să muncesc, 10-11
ani”, ca şi ceilalţi meseriaşi intervievaţi. Are doi copii, pe băiatul cel mare (clasa a cincea) îl
mai ia la muncă, dar soţia ne spune că „el e mai mult să mâne calul”. Nu îşi doreşte pentru
copii săi să rămână ca părinţii, la a face cărămizi.

Spre deosebire de acesta, fierarul A.T. manifestă mândria meşteşugului şi plăcerea
muncii în sine („Ce vrei? I-am spus lui tata: Fierar”). Și cu atât este mai mare dezamăgirea sa
când vine vorba de situaţia în care se află un fierar în zilele noastre. Momentan, singura
muncă pe care o mai poate îndeplini un fierar este potcovirea calului (deşi nici aceasta, prin
faptul că oamenii au început să îşi potcovească singuri animalele), care necesită o pricepere
anume (pentru a nu răni animalul).

Identitatea meşteşugarului în raport cu practica meseriei sale
Fierarul A.T., din ce lucrează, se simte mai sănătos. Astfel, munca nu are ataşată

numai costurile (beneficiile materiale) imediat rezultate, ci este, cel puţin în cazul d-lui

74 S.V.
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A.T., legată de puterea obişnuinţei şi a tradiţiei, precum şi a propriei sale sănătăţi fizice
şi mentale: „până la etatea asta, nici buline n-am luat.”75 Dumnealui, de altfel, s-a apucat de
meserie fiindcă i-a plăcut, dar soţia îl completează spunând că „era bănoasă, da' acuma, nu v-
am spus?!”76

Unul din secretele dezvăluite nouă de către fierar a fost tratarea cailor cu probleme la
picioare, idee „furată” de la marele fierar la care a fost învăţăcel. Acest lucru îl realiza cu seu
de oaie, cu care, după curăţarea rănii, umplea golul din picior şi badijona cu o cârpă –
operaţiune realizată o dată pe zi sau la câteva zile (în funcţie de gravitatea situaţiei).

Ar mai fi un element de discutat, şi anume în compania căror indivizi se realizează
meseria. Din acest punct de vedere, activitatea cărămidarilor este una colectivă, de familie, ce
poate avea efecte benefice asupra coeziunii şi stabilităţii nucleului familial. Aflat la capătul
opus, meseria fierarului implică o muncă solitară, restul familiei neavând nicio implicare
directă în procesul în sine.

Folclorul legat de meşteşug
Din studiul realizat, nu am întâlnit elemente care să trimită la un folclor local, legat de

meşteşug, care să aibă o conotaţie clară, cristalizată. De asemenea, nu am identificat cântece
care să facă munca să pară mai uşoară, nici expresii care să rămână agăţate în mentalul
colectiv. Singurele expresii care ar putea fi tangenţiale cu acest areal sunt cele privind
originea meşteşugului („de aproape o sută de ani se face cărămida, bătrânii noştri... de când
ştiu eu... bătrâna noastră... mama lu' tata a făcut de copil zicea...”77).

Moduri de transmitere a meşteşugului

Meşteşugul, pentru comunitatea din Curcani este direct relaţionat cu aspectele
materiale, deci cu remuneraţia ce rezultă în urma muncii depuse. Disponibilitatea lor de
reorientare profesională (argumentată în capitolul economic) nu contravine totuşi modului
specific de transmitere a meşteşugului. Tradiţia este o componentă importantă a deprinderii şi
practicării meşteşugului (am precizat anterior că meseria de cărămidar se transmite copiilor de
la vârste fragede – la 10, 11 ani copii sunt luaţi de părinţi la munca directă în realizarea
cărămizii). Astfel, micile secrete şi tehnici de realizare tipică a unui produs sunt transmise
direct generaţiilor tinere de către cei mai în vârstă.

În cazul fierarilor, deprinderea tehnicilor de practicare a meşteşugului se realizează
într-un parcurs de „ucenicie” pe lângă un meşteşugar fierar. În cadrul acestei ucenicii, meseria
nu numai că se învaţă, dar se şi arată practicantului în sensul că se fură: „îţi arăta meşteru,
care învăţase să lucreze. Dacă nu-ţi beleai ochii acolo, nu făceai nimic, nu învăţai meserie,
meseria se fură...”78

75 Fierar A.T.
76 Doamna T., soția fierarului A.T.
77 S.V.
78 Fierar A.T.
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Secrete

Fiecare familie de cărămidari respectă aceiaşi paşi ai procesului de realizare a
cărămizilor. Totuşi, de la familie la familie, aşezarea cărămizii la uscat sau în cuptor se
realizează diferit, după modul în care fiecare consideră că este mai eficient („se bate pe opt
rânduri înalt aşa şi se pune una lângă alta”79). De asemenea, procesul lor de ardere se face cu
mai multe sau mai puţine lemne, mai rapid sau mai „lejer”80.

În cazul fierarilor întâlnim cu adevărat secrete ce conţin chiar inovaţie în raport cu
practica meşteşugului. Iată, de pildă, tratarea cailor cu copite bolnave cărora, aplicându-se un
tratament local special sunt vindecaţi de însuşi „fierarul veterinar”. „Untura rece dă seu de
oaie, cureţi cu cuţitu' aia [...]. Curăţ, curăţ, i-am dat aşa cu varfu' ăsta,  a bufnit sânge, puroi,
curăţ bine, pui untură caldă, îi fac capac dă fier, cu bumbac şi-l ţiu aşa două săptămâni, dup-
aia vie să-l schimb iară din nou, si pă urmă merge despotcovit.”81 De asemenea, despre
procesul propriu-zis de potcovire, baterea caielei este o operaţiune care neefectuată corect are
efecte puternice asupra mersului animalului: „Dacă nu ştii să baţi caiaua, l-ai nenorocit pă cal.
Caiaua, vârfu'..., aicea e semirotundă partea asta, şi asta e dreaptă, o vezi?! Dreaptă! Dacă o
baţi aşa a intrat în carne. Caiaua aşa o baţi [cu partea semirotundă înăuntru] şi iese afară”82.

Precizări asupra studiului în comunitatea meşteşugărească din
Curcani

Privind critic asupra cercetării, unul dintre aspectele care a influenţat discuţiile şi
discursul interlocutorilor a fost menţionarea beneficiilor ce pot fi aduse comunităţii în urma
studiului desfăşurat de noi. Discuţiile cu interlocutorii cu greu puteau fi urnite dacă nu li se
menţionau beneficii în scopul acestora, a câştigului lor mai mult sau mai puţin imediat. Am
întâmpinat dificultăţi în a comunica cu oamenii, chiar la un moment dat am avut un grup de
persoane care insistent ne-a luat la întrebări cu privire la scopul nostru în acea comunitate.

O altă problemă a fost aceea a participării în cadrul focus grupului a expertului local
pe problemele romilor, domnul Aurel Pandelea, care avea tendinţa constantă de a corija sau
nuanţa anumite elemente aduse în discuţie de meşteşugarii invitaţi să participe. Totuşi,
prezenţa acestuia a permis exprimarea celorlalţi interlocutori, deşi în anumite momente
expertul atribuia valori meşteşugurilor care nu reieşeau din opiniile celorlalţi. Iată, cazul
tradiţiei în ceea ce priveşte păstrarea şi continuare meşteşugurilor, un subiect deseori subliniat
de domnul Aurel Pandelea, dar despre care meşteşugarii nu aminteau decât foarte vag. De
aceea, după cum am şi notat, meseria este legată nu atât de tradiţie, cât de supravieţuirea
în condiţiile existente, prin cunoştinţele avute la îndemână (munca părinţilor în care
copilul a fost socializat este cea mai accesibilă „unealtă” de câştigare a traiului).

O ultimă problemă, de natură obiectivă, timpul nefericit alocat cercetării. La venirea
noastră în comunitate, eram situaţi temporal în afara activităţilor tradiţionale (specifice
sezonului cald). Drept urmare, procesele de prelucrare a produselor specifice nu au putut fi
direct observate, ci doar înţelese prin explicaţiile meşteşugarului.

79 S.V.
80 Ibidem, vorbind despre procesul de ardere al lemnelor („le băgăm mai lejer să ardă”).
81 A.T.
82 Ibidem.
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Necesitatea națiunii și drepturile omului. Paradoxuri

Gregory Jusdanis: The Necessary Nation, Princeton University Press, New Jersey 2001.

Mihail M. Ungheanu

Această carte expune una din puținele vocii care se face auzită în favoarea

națiunii într-un moment în care națiunea și naționalismul sunt denunțate ca fiind unul din

cele mai mari rele de pe pământ. Autorul de origine greacă oferă însă o apărare a națiunii,

naționalismului și încearcă să propună o soluție la posibila fărămițare a statelor naționale

care provine din mininaționalismelele alimentate de globalizare. El aduce o critică

pertinentă susținătorilor multiculturalismului de tip liberal și ai cosmopolitanismului,

celor ce se închină noțiunilor de hibridizare, creolizare, diasporă (de ex. Martha

Nussbaum sau Arjun Appadurai, Homi Bhabha) arătând că aceste filosofii sau teorii nu

iau deloc în seamă problema guvernării sau a statului și tind să considere naționalismul ca

o realitate discursivă și conceptuală, care poate fi suprimată dacă acest discurs e infirmat

parțial sau negat în pretențiile sale totalizatoare1. Atitudinea cvasi-paradigmatică și

political correct din studiile culturale, postcoloniale și  din universități este exprimată de

viziunii intelectuale care ridică, de exemplu, fenomenul de disaporă, adică modelul unei

populații dezrădăcinate și fără atașament teritorial și care își menține identitatea pe plan

personal, la rangul de modelulul și normă al unor comunității viitoare (utopice). Există și

poziția opusă care face din naționalism nu o mișcare sau o concepție ce vizează eliberarea

popoarelor oprimate, ci un isntrument al Occidentului, o moștenrie a etnocentrismului, o

rămășiță a colonialismului, care are ca scop subordonarea periferiei prin impregnarea

țărilor și populațiilor supuse cuc ategorii cognitive și ontologice de sorginte occidentală.

Chemarea le respingerea moștenirii eurocentriste este de fapt tot naționalism, iar ideea că

poparele trebuie să se exprime pe sine într-o cultură proprie, să fie autentice este o

exigență formulată de J. Herder, deci în Europa și nu în colonii2. Naționalism este criticat

ca fiind o forță occidentală și un program elitist, deoarece se referă la progresul material,

1 Gregory Jusdanis: The Necessary Nation, Princeton University Press, New Jersey 2001, 208.
2 Op. cit., 9.
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la știință, la modernizare, fiind promovat de către un număr restrând de oamenii care au

avut contact cu țările dezvoltate, cu metropola, pe când gândirea locală ar privi

spiritualitatea, cultura și menținerea identității grupului și prina ceasta ar fi superioară

Occidentului.

Naționalismul, în accepțiune modernă, și națiunea au un rol pozitiv, chiar dacă ele

apar mai târziu pe scena istoriei ca organizări și conștiente și programatice ale unei

etnicități. Naționalismul este un fenomen modern în măsura în care el reprezintă un

program politic și cultural conștient, al cărui scop este menținerea unicității culturii și

etniei unui grup în fața presiunilor istoriei. El este modern pentru că doar în modernitate

apare etnicitatea și cultura proprie ca legitimare a puterii politice. Cultura joacă un rol

esențial, ea fiind un loc de retragere în fața agresiunilor străine, și permițând conservarea

unicității grupului și afirmarea sa ca atare. Un alt aspect important al naționalismului este

faptul că a produs asocierea conceptului de cetățean cel de națiune culturală, apartenența

la o națiune și la o cultură dând dreptul la enfrenchisment, la entitlement, la egalitate,

așadar accesul le drepturi politice și sociale, la demnitatea propriei persoane, egalitatea în

fața legii etc.. Esențial pentru dezvoltarea naționalismului a fost expansiunea Franței sub

Napoleon, deoarece una din variantele moderne ale naționalismul se manifestă și se

dezvoltă în Europa tocmai ca răspuns la provocarea imperialismului francez care încerca

să-și impune valoriile revoluționare în întreaga Europă și nu numai3. Deși acțiunile

Franței au suscitat rezistență, tot Franța este aceea care a oferit matricea după care să se

modeleze naționalismele ce i s-au opus: centralizare, unificare lingvistică, suveranitatea

populară, unificarea și depășirea identităților locale, care, în Franța, implicau limbi și

dialecte diferite. Naționalismul identitar și cultural a fost cel ce a oferit un instrument și o

strategie în favoarea acelor grupuri oprimate de forță străine sau care se percepeau pe sine

ca fiind oprimate.

Cazul Germaniei oferă exemplul cel mai bun de naștere al naționalismului

cultural prin opoziția pe care au manifestat-o oamenii de cultură germani, majoritatea

proveninți din burghezie, față de Franța, și de dominarea culturii și manierelor franceze la

curțile nobiliare germane. Această opoziție a contribuit la nașterea perechii de concepte,

utilizate în mod opus uneori, civilizație/cultură, cultura fiind acel loc în care se manifestă

3. Op. cit., 71.



ETNOSFERA

ETNOSFERA, nr 2, 2011, pp.36-55 3

autenticitatea unui popor (sau al individului în concepțiile contemporane), unde poporul

se poate exprima pe sine liber. Acest tip de naționalism care este astăzi definit de către

studiile culturale și postcoloniale, ca și de mulți filosofi ca fiind un naționalism rău i se

opune naționalismul civic considerat rațional, care unește o multitudine de indivizi

datorită instituțiilor sale politice centrate pe individ și drepturile acestuia și nu pe

apartenență etnică, comuniune de istorie, de destin de cultură. Există naționalismul bun,

civic reprezentat de către SUA, Marea Britanie sau Franța. Cu toate aceste pretenții pe

care le emit tot felul de state sau personalității academice, nu se poate rupe și distinge clar

între cele două tipuri de naționalism, chiar în cazul Statelor Unite sau al Mari Britanii.

Până a discuta cazurile de aprent naționalism civic, naționalismului ca atare i se

recunoaște pozitivitatea.
„Nationalism has been an extraordinary force over the past two hundreds years because it has

permited groups to maintain their differences while enuring their survival in modernity, to seek

justice and selfrespect while becoming members of a transnational world of states, to form a polity

on the basis of (presumed) homogenous identity. National culture itself serves as both

manifestation of uniqueness and its guardian, a process of creation and its endproduct, a result  of

and a determinant of itnergroup dialogue. In short, it provides an unfolding map for the nation's

future as well as an archive of its history”4

Datorită proiectelor sale politice și culturale, a discursului totlaizator și punerii-în-

intrigă de tip narativ, națiunea la fel precum trecutului și posibilul ei viitor capă formă,

devine inteligibilă, fiind puse bazele pentru încercarea grupului putând de a deveni

stăpână pe sine și pe viitorul ei. Prin această punere-în-intrigă națiunea capătă coerență și

membrii ei se pot orienta și cunoaște trecutul și propriile lor posibilități. Această

încercare de a-și stăpâni propriul destin, de a se face pe sine este una din trăsăturile

modernității și ale coneptului de suveranitate, reprezentând ieșirea din concepția

medieval/teologică asupra orândurii și ordnii din comunitățiile umane. Naționalismul nu

trebuie prin urmare înțeles ca o resurgență a tribalismului sau ca întoarcere a refulatului,

el implică ideea modernă de suveranitate, care, a devenit dintr-un atribut al lui

Dumnezeu, un atribut al comunității. Naționalismul trebuie înțeles ca o mișcare care e

legată, cel puțin în ultimiile două sute de ani, de ideea de progres și de comparație cu o

realitate considerată superioară realității socio-politice indigene și care trebuie emulată.

4 Idem, 7.
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Naționalsimul, fie că a e vorba de actuala Germania, de greci sub imperiul Otoman, de

Filipine, etc.. reprezintă o mișcare programatică pornită de către elite, acestea constatând

existența unei discrepanțe foarte mari, a unei întărzierii între realtiatea din țara proprie și

realitatea din imperiu. Reacția stârnită este cea de emulare. Aceasta din urmă este un

element-cheie al naționalismului (dar și al dezvoltăriie conomice), ea afrimând intenția

clară de modernizare, însă nu doar o copiere a țărilor dezvoltate. Exsit două componente-

cheie ale naționalismului, chiar dacă cele două au fost de mutle ori separate și opuse unul

celuilalt5, pe motivul că modernizarea și naționalism par a fi exclusiv vestice, deoarece

afirmă superioritatea Occidentului în materie de tehnologie, de știință, pe când cultura,

spiritualul ar rămâne apanajului Orientului sau popoarelor oprimate de către Occident, iar

încercarea de transformare a respectivelor societăți indigene, în sensul unei modernizări,

nu ar fi decât un act de neocolonialism. Naționalism e văzut ca fiind complice sau corolar

discursului occidental de colonializare sau oprimare, ca un complice al iluminsmului și

pretențiilor de dominare și hegemonie occidentală6, fiind o continuare, o moștenire a

„eurocentrismuluiˮ.

Aceste două aspecte nu sunt de disociat. Naționalism are ca forță motrice cultura.

Este o încercare de mediere și de adaptare la modernitate fără însă a pierde cultura și

identitatea proprie, o încercare de conservare a spiritualului și de manifestare proprie în

modernitate, la egalitate cu alte state și neamuri, percepute ca fiind pe o altă treaptă,

superioară de dezvoltare. Proiectul naționaliștiilor a fost și rămâne unul în care, pe lângă

dezvoltarea economică, se pune accentul pe identitate, limbă, vechime și națiune. Cultura,

culturalizarea, ca și cunoașterea propriei istorii, crearea unui mediu uniform de

comunicare pote ajuta la înțelegerea întărzierii propriei civilizații și la încercarea de a ieși

din această întârziere, de a găsi soluții proprii la problemele puse de modernizare și de

confruntarea cu prezența altor culturii și civilizații. Ori procesul de modernizare e

dependent de cultură, pentru că actul de a imagina, de a concepe, de a emula, copia,

adapta, etc. sunt acte care țin de cultură. Naționalismul este, prin urmare, o forță dinamică

care își propune să propulseaze societățiile în care se manifestă într-o lume modernă,

5 Partha Chatterjee în Jusdanis, op. cit., 8.
6 Jusdanis, p. 9.
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globală7. Este prin urmare o forță progresivă, dar și utopică, deoarece asigură poporul –

das Volk – că anumite lucruri vor rămâne cum erau, deoarece el – das Volk – e cel care

conduce și de formă și viață statului și comunității, și nu monarhia, papa, etc.. Ceea ce

face ca naționalismul să fie modern și națiunea să fie modernă este faptul că ceea ce

numim cultura e factorul legitimator al suveranității politică:
„The nation is modern insofar as culture legitimates political sovereignity”.8

Constatarea că naționalismul este un fenomen cu accentuat cartacter cultural, prin

care un grup poate să se conceapă pe sine, să își definească identitatea și să își ceară

drepturile, arată de ce cultura este acel loc în care se desfășoară toate conflictele sociale și

identitare. Ea este locul în care etnicitatea și identitatea se unesc cu politicul și îl

motivează pe acesta din urmă, grupul etnic devenind și un grup de interese.

Naționalismul a fost de fapt factorul care a dominat ideologii și mișcările ce doreau

schimbare socială, nu socialismul9. Naționalismul nu se confundă cu patriotismul sau cu

un sentiment vag, ci este o mișcare militantă care încearcă să inculce unei colectivități un

simț de apartenență comună la un anumit destin, pentru a declara, obține și a își menține

suveranitatea și ientitatea proprie. Naționalismul reprezintă doctrine, evenimente, idei și

teritoriu. Scopul său este înființarea unui stat-național independent pe un anumit teritoriu,

care se  bucură de toate trăsăturile statalității precum guvernare, armată, birocrație,

poliție, sistem educațional, industrie, etc. și care vizează realizarea suprapunerii granițelor

statului cu grupul etnic și cultural. Evident dezideratul omogenității etnice nu poate fi

atins în practică. Prin naționalism însă diferența capătă substanță și legitimitate, aducând

niște drepturi în plus alături de cele admise de liberalism, precum drepturile individuale

de tip egalitate, siguranță, libertate. Naționalismul concretizează și definește și

înțelegerea de sine, ducând și la creșterea coeziunii grupului. Trebuie menționat că

naționalismul, ca și nevoia de coeziune internă și de autodefinire, crește atunci când

grupuri diferite intră în contact și în competiție pentru anumite resurse, așa cum se

petrece în cazul globalizării, de exemplu. Un caz în acest îl constituie panetnicitățile

dezvoltate în Statle Unite cum e cea asian-american sau de latino, în cazul primei

categorii neexistând nici limbă și nici istorie comună, fiind vorba de populații ce provin

7 Idem, 10.
8 Idem, 10.
9 Idem, 17.
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din arii geografice diferite, cu origini etnice diferite, cu limbi diferite, dar care au fost

forțate să dezvolte acest concept și această identitate, dar nu pe baza tradițiilor lor etnice

și istorice, care pot fi conflictuale10. Această panetnicitate e un exemplu de naționalism

identitar și cultural care se opune asimilaționismului(ascuns) prezent în concepția

naționalismului civic și a multiculturalismului liberal, care, în ciuda afirmațiilor că

apreciază diversitatea și diferența diferențelor etnii, face din afilierea etnică, culturală și

religioasă o afacere privată, etnia neavând ce face în spațiu public, cultura și etnia proprie

având cel mult o valoare estetică. Aceste panetnicități sunt o soluție pentru a redresa o

situație văzută ca proastă și în care cei implicații se percep și se concep pe sine în contrast

și în opoziție cu un alt grup, dezvoltând o conștiință a diferenței față de grupul a cărei

atitudine ostilă i-a obligat să se adune și să se conceapă ca o etnie și identitate separată.

Panetnicităle de tip asian-american sau latino sunt un exemplu care atestă că problema

națională și a națiunii nu dispare în epoca globalizării, ci din contră se poate accentua, și

că dinamica producerii de națiuni continuă să funcționeze. Aceste tipuri de etnicități sunt

situaționale, contextuale, dar totuși identități cu conținut etnic. La fel ca și în cazul

indigenilor de pe continentul american, identitătea asian-american s-a născut din modul

în care nord-americanii de sorginte europeană au amalgamat conceptual diferitele

populații asiatice cu istorii, convingerii, religii  diferite într-o singură clasă11. Rasismul și

violența îndreptată împotriva lor sunt factori în cosntituirea acestei panetnicități, însă

locul de elaborare conștientă a acestei identității fiind situat, în organizații pan-asiatice, în

departamentele de studii asiatice, etc.. Chiar dacă identitatea euro-americanilor a devenit

o problemă simbolică, cea a populației latino, a asian-americans sau a africo-

americanilor nu este simbolică, ci o problemă devenită publică. Îna ceste cazuri cultura,

etnia ți identitatea revine în spațiul public, devenind baza pentru anumite revendicării,

justificate sau nu, pentru mai multă dreptate socială, privilegii, acces la resurse, la

distribuirea bunăstării, ascensiune socială.

Prin articularea diferențelor naționalismul dă naștere la o entitate pozitivă, la

cultura națională, legând bunăstarea indivizilor de apartenența la grup și la o anumită

cultură. Etniile, ca orice grup, se nasc și se mențin prin interacțiunea dintre membrii săi,

10 Ibdiem, 184.
11 Ibidem, 183.
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prin diferențierea față de alte grupuri, plecând de la niște trăsături diferențiale care sunt

percepute sau imaginate ca atare. Identitatea este prin ea însăși un fenomen hibrid12, care

indexează trăsăturile proprii, dar și ale grupurilor exterioare. Naționalismul mai aduce

ceva nou apartenenței la o etnie. Este vorba de un element egalitarist, care nu este prezent

în societățiile antice organizate pe baze etnice și ierahice, și în care exista o riguroasă

separație socială bazată pe castă, clase, etc., cultura fiind în acest caz expresia

apartenenței la un anumit grup social, diviziunile sociale considerate naturale, fiind

concepute ca diferențe esențiale, neexistând concepția unei naturi umane generice13, un

aristocrat nevăzând un fellow man decât în alt aristocrat. Societățile antice erau

întemeiate pe principiul ierarhiei, ele fiind o comunitate de comunități, membrii acestora

fiind prinși într-o rețea de dependențe personale. Exista și o autoritate superioară care

însă trebuia să țină seama de prezența și rolul celorlalte puteri, autoritatea supremă fiind

nu generatorul de legi, ca în cazul statelor moderne, ci doar garantul legii, care provine

dintr-o sursă neumană și care îl precede și face posibilă comunitatea. Ierarhia dintre

oameni, ca și exercitarea puterii depindea și imita ierahia divină, limitarea puterii fiind

dublă: pe de o parte o limitare impusă de divinitate, pe de altă parte o imitare impusă de

către comunitate. Experiența aristocratică și ierarhică a lumii era una  a unei fuziuni sau

concordanțe între ordinea ființei și ordinea politică, a apartenențelor ce confereau un rang

și un rol social bine stabilit, acestea fiind considerate ca naturale, ca parte integrantă din

ordinea lumii. Această concepție fiind trăită ca și cum ar fi un fapt natural, impunându-se

ca o evidență naturală. Apartenențele la clasele sociale sunt resimțite ca fiind apartenențe

naturale, determinând natura celor ce se nasc în respectiva clasă. Diferențele dintre clase

și dintre membrii diferitelor clase sunt resimțite, concepute ca fiind esențiale, ierarhia

diferențelor și apartenențele cu toate normele de comportament ce le revin, părând a

alcătui însăși esența persoanei. Aceste diferențe, aceste esențe trebuie de asemenea să

transpară, să devină vizibile în toate modurile de a fi ale persoanelor ce țin de clasa

respectivă. Comportamentul trebuie să fie conform esenței, un nobil fiind nobil și la

vânătoare, dar și la bal14.  Aceste comportamente nu trebuie să lase aerul că ar fi

contingente, ci că sunt naturale, date de ordinea lucrurilor, așadar că au un temei

12 Ibidem, 21.
13 Robert Legros, L’avènement de la democratie, Grasset, Paris, 1999, 66.
14 Ibidem, 138.
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ontologic în ierarhia ce fundează lumea și societatea. Apartenența impune norme. Fiecare

trebuie să își realizeze și să își manifeste esența. Fiecare trebuie să devină ceea ce îi este

prescris în mod natural15. În democrație și în modernitate apare o nou tip de raport politic

și social a omului cu omul, o relație radical nouă și un nou tip de putere coercitivă care

pleacă de la ideea autonomiei omului, a individului. Statul democratic modern apare ca

exercitându-și puterea asupra unei grupe de ființe egale și independente, care s-ar fi unit

într-o colectivitate pe baza unui contract16. Statul și rolul său nu mai constau în

garantarea unei legi de sorginte divină sau a culturii proprii, ci în abolirea inegalității

condițiilor și a oricărui obstacol care îi împiedică pe cetățeni să își dobândească

autonomia deplină. De asemenea nu poate fi tolerat nici un corp intermediar în care

individul să își abandoneze individualitatea (corporații, familie, etc.).  Egalizarea

societății, ca și ideea de autonomie care o însoțește, duce la ideea că omul este sursa și

originea puterilor ca și al legii și nu natura. Astfel se naște principiul suveranității

populare și cel al autonomiei individului care se opune celui de suveranitate divină.

Poporul nu mai desemnează, precum în cazul democrațiilor antice, o castă, ci ansamblul

tuturor cetățenilor. Acest ansamblu nu mai are rolul de mediator între treburile pământești

și transcendent și nici acela de a asigura respectarea legilor divine17. Sursa legilor este

poporul-națiune, care este la rândul său o entitae abstractă, iar puterile se exercită prin

intermediul reprezentanților săi. Poporul-națiune nu mai este supus unor legi de ordin

divin, își devine sieși –fundament, iar orice om poate deveni cetățean în virtutea faptului

de a fi om și nu pentru că ar aparține unei națiuni sau etnii particulare. Dat fiind aceste

date este clar că democrația nu poate tolera naționalismul pentru că aceasta poate readuce

spiritul de castă18, chair dacă națiunile dominate de spiritul naționalist nu recunosc

principiul aristocratic și heteronom al ierahiei și al dependenței personale. O dată cu

această egalizare a societății, se impune ca evidentă concepția că legile care se întâlnesc

în orice societate umană au la bază convenții și că de faprt orice autoritate sau recurs la

natură ca întemeiere a autorității este arbitrară. Și cu toată această concepție modernă a

lumii, omul este dat în societăți și în culturii cu imagini și concepții diferite despre lume

15 Ibidem, 136.
16 Ibidem, 70.
17 Ibidem, 72.
18 Ibidem, 82.
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și om, democrația însăși trimițând la o cultură. Odată cu ivirea concepție moderne despre

om apare și distincția dintre natură și cultură, așadar ruperea ordinii sociale din fuziunea

cu ordinea privită ca naturală, normele ne mai fiind considerate naturale, iar omul ne mai

având o esență care să îi prescrie o normă sau un comportament, așadar nemaiexistând o

normă, o natură care să funcționeze prescriptiv pentru indivizi și cu atât mai puțin pentru

niște clase sau caste. Natura nu mai furnizează o ordine și o ierarhie a scopurilor pentru

comportamentul uman, ea devenind neutră și neînsuflețită, devenind obiectivă și supusă

voinței omului,pierzându-și calitatea de simbol și loc de manifestarea a puterilor divine.

Ideea unei rupturi între natură și cultură, între ordinea naturală și cea socială este dată

incipient chiar de către statul și concepția aristocratică a lumii, unde este necesară

prezența unei puteri coercitive umane pentru a face ca oamenii să se supună și să dea curs

propriei lor esențe, conformarea la ordinea naturală a lumii nefiind spontană. În același

timp ordinea aristocratică a lumii lasă loc prezenței alterității în ordinea socială totală,

aceasta fiind prezentă sub forma diferitelor comunități, caste ce depind unele de altele.

Ideea democratică și generică a omului însă nu prinde încă rădăcini pentru că un

aristocrat nu vedea în cel din altă clasă decât un altul, o alteritate, așa cum membrul altei

caste vedea în nobil un altul, o alteritate. Când aceste evidențe dispar, începe încet-încet

să apară ideea generică de om și de recunoaștere a umanității celuilalt19. Lumea modernă

și democratică presupune o disociere a naturii de supranatural, a naturii de social și de

tradiție, a disocierii normei de tradiție și de natură, omul aprând ca sursă a normelor20.

Omul în identitatea sa modernă și democratică nu se reduce la biologic, ci face o

disjuncție între om și animalitate, disjuncție negândibilă – paradoxal – în cadrul unei

concepții materialiste, având la bază ideea de sorgintă religioasă a unei umanități

esențială prezentă în toți oameni ca făpturi ale Creatorului, umanitatea aceasta esențială

nefiind de întâlnit în experiența naturală a lumii. Esența omului e concepută ca fiind

diferită și despărțită de natura sa21. Această idee modernă și democratică a omului este

prin urmare metafizică, ea fiind inteligibilă prin ea însăși fără a fi nevoie de a fi umplută

de o intuiție sensibilă, deci de un exemplu concret care particularizează, amputând astfel

dimensiunea universală. Fiind o idee, ea nu se limitează la o percepție particulară, ci trece

19 Ibidem, 169.
20 Ibidem, 189.
21 Idem, 178.
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dincolo de aparențele sensibile. Odată cu această transformare a viziunii despre om, viața

comunitară și ierarhiile își pierd fundamentul, iar însăși ordinea socială pare a fi doar

produsul tradiției și convenției, ca și legăturile dintre generații. Normele își pierd

fundamentul colectiv fiind considerate fie ca simpel habitutdini, fie ca fiind impuse cu

forța și împotriva anumitor grupuri umane, nefiind decât expresia voinței (de putere sau

obstinate) a unor oameni. Astfel se produce o transformare, o mutație profundă care

atinge umanitatea omului22, iar umanitatea omului devine o umanitate nefigurabilă care

nu mai transpare în comportament, maniere, atitudini,  care mereu sunt exemplificate de o

umanitate particulară. O altă consecință a acestei mutații este faptul că apartenențele fie

ele culturale, religioase, familiale, naționale, etnice nu mai sunt resimțite ca naturale sau

necesare sau esențiale, însăși apartenența la umanitate denaturalizându-se și

desubstanțializându-se, fiind însă resimțită ca normativă. E normativă pentru că această

esență nu se realizează de la sine, ci trebuie actualizată, salvgardată. Ea însă nu mai e o

natură sau o esență care prescrie modul de comportament, de acțiune sau de simțire.

Esența omului nu mai e resimțită ca fiind un dat de la natură. Ea nu poate fi înglobată de

un concept, dar e resimțită imediat și se exprimă în simțul milei, care nu există acolo

unde e percepută o alteritate. Această umanitate esențială este cea a omului ca subiect

care nu e absorbit de nici o apartenență23. Sentimentul aparținerii la una și aceeași

umanitate esențială este echivalent cu resimțirea pierderii sau suspendării tuturor

apartenențelor înglobante24, esența acesteia fiind ceva care scapă printre degete. Omul

aparține de o umanitate, care nu îi conferă nici o identitate substanțială, egalitatea

efectivă fiind aceea că oameni au libertăți egale. În sens kantian, resimțirea acestei

umanități în toți oamenii semnifică tratarea acestora ca scopuri în sine, niciodată ca

mijloace, această din urmă atitudine fiind proprie societăților ierarhice întemeiate pe

principii de heteronomie. Apartenența și accesul la aceast umanitate esențială –

experiența fenomenologică a libertății și umanității - semnfică pierderea oricărui reper de

identificare, așadar moartea oricărei existențe empirice25. Omul, în concepția modernă și

democratică, nu mai coincide cu sine. Orice experiență empirică care atestă diferența este

22 Ibidem, 188.
23 Ibidem, 208-209.
24 Idem, 211.
25 Idem, 213.
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considerată accidentală, această umanitate universală și esențială neimpunând decât

reguli formale și nici o reglementare particulară. Ideea că omul și că individul e subiect

implică că omul este ființarea pe care se sprijină orice altă ființare și că devine centrul de

referință a oricări acțiuni și discurs. Așadar libertatea umană și esența omului implică

depășirea oricăriei condiționări și alegerea liberă, necauzată de vreun obuiect sau dorință.

Și acum paradoxul. În cazul naționalismului ideea de cultură națională trece peste

aceste diferențe considerate esențiale în concepția aristocratică a lumii și omului,

promițând, cel puțin la nivel imaginar, o depășire reală a acestor distincții de castă și de

clasă întemneiate pe naștere. Ea promite participarea la o comunitate mai atrăgătoare

decât apartenența la o clasă și o bunăstare egală sau relativ egală pentru toți membrii ei.

Acest deziderat este exprimat în ideea de cultură națională, care presupune că toate

componentele unei societăți se află într-o relație coerentă și de convergență, acestea fiind

reprezentate în cultură, datorită obiceiurilor, moravurilor, unor sentimente împărtășite.

Unitatea culturii și grupului nu provine, conform acestei concepții, din supunerea la legi

exterioare sau tiranice, ci dintr-o unitate chintesențială, interioară, nefigurabilă și care nu

e dată în experiență. Chiar și John Stuart Mill, unul din corifeii liberalismului, afirma că

la baza culturii stă caracterul național și credința într-o descendență comună, arealul

geografic, aceeași limbă și religie, mândrie colectivă, și că numai existența unor trăsături

comune face posibilă o guvernare comună26. Cu toate avantajele pe care le posedă

cultura, trebuie recunoscut că există și alți factori care contribuie la formarea unei națiuni.

Chiar dacă cultura comună nu e singurul element care participă la crearea națiunii,

ea a jucat un rol foarte important în definirea de sine a națiunilor, ca și în imaginarea și

redactarea proiectelor politice, a imaginării viitorului, pentru națiunile respective. De

exemplu, susține Jusdanis, principiile care au dus la unificare Germaniei și la crearea

unui conștiințe de sine germane, dincolo de diferențele lingvistice, etnice, geografice, au

fost luate din literatură. Unul din cele mai importante impulsuri în acest proiect de

edificare a națiunii germane a fost acela al recunoașterii și afirmării egalității valorii

culturii germane cu cea franceză, aceasta din urmă fiind cultura aristocrației germane,

acest proiect de afirmare și edificare a nației germane fiind strâns legat și de ascendența

26 Jusdanis, 48.
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burgheziei și de conflictul cu clasa nobiliară27. Una dintre consecințele acestei acțiuni se

vede în influența romantismului german astăzi, anume ridicarea experienței personale la

rangul de centru al interesului individual și a celui public, ca și cerința de autenticitate,

formulată de Herder. În Germania universitatea devine centrul modernizării, iar

intelectualii cei ce contribuie activ și modelează această modernizare, declanșând-o prin

critica făcută instituțiilor moștenite. Pentrua  fi ele-însele și a fi fericite, popoarele trebuie

să fie fidele culturii și autenticității proprii. Funcția culturii era identificarea,

recuperarea/menținerea propriei identiății, dar și punerea națiunii pe drumul către un

viitor mai bun sau către viitor pur și simplu28.

Pentru grecii aflați sub imperiul otoman modernizarea, așadar și naționalizarea

culturii, reprezentau un pas înainte către îmbunătățirea condiției sociale și a dobândirii

respectului de sine. Această naționalizare a culturii dorea ca poporul grec să devină

conștient de sine, să emuleze atât modele antice, cât și pe cele moderne și să iasă atât de

sub dominația imperiului otoman, dar nu ca o comunitate culturală și etnică printre altele,

ci ca stat național, dar și de sub hegemonia cognitivă și morală a bisericii. Cunoașterea

propriei istorii, cât și prezența unui limbaj unitar, apropait de oameni și nu doar cunoscut

de o clasă restrânsă de persoane, erau considerate condiții sine qua non pentru realizarea

dezideratului de modernizare a grecilor și de emancipare de sub domnia otomană. Prin

cercetarea și resuscitarea unui trecut glorios, conștiința națională a grecilor trebuia să fie

întărită și trebuia să le redea și respectul necesar de sine pentru a putea deveni un popor

modern, care nu trebuie să se rușineze că e grec, având în vedere că trecutul său a furnizat

modele exemplare pentru cultura occidentală. Cultura este un instrument de critică a

instituțiilor moștenite, dar și un instrument de reînoire. Prin referirea la glorile filosofice

grecești ale trecutului și prin recunoașterea unei valori filosofice egale filosofiilor

moderni se putea deschide cale modernizării culturii și adoptării unor noi moduri de

gândire și de concepere a unui viitor pentru poporul grec. Însă acest lucru implica

naționalizarea culturii, a limbii greceștii și transmiterea ei în școli publice a limbii

comune, a istoriei, simbolurilor.29

27 A se vedea  cap1 din Norber Elias, Über den Prozess der Zivilisation, bd 1. , Surhkamp, Frankfurt am
Main, 1997, 89-153.
28 Jusdanis, op. cit., 89.
29 Ibidem, 127.
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Istoria formării Germaniei sau a construirii națiunii grecești nu diferă foarte tare

de cea a formării naționalismului englez, chiar dacă acesta din urmă e prezentat, din

rațiuni ideologice și de propagandă, sub stindardul naționalismului bun, civic, întemeiat

pe indvidualism. Instituțiile politice formate în Regatul Unit s-au dezvoltat paralel cu

dezvoltarea anumitor probleme cultural-etnice. Deja în secolele XIV-XV apare conștiința

anglicității și a faptului că englezii sunt un grup etnic separat (lucru uitat de către

apologeții naționalismului civic), iar lupta pentru suveranitate populară nu a exclus

prezența elementelor etnice și nicin nu trebuie uitat că Anglia s-a aflat într-un război de

100 de cu Franța, război care a avut repercursiuni asupra formării identității și instituțiilor

insulare30. Iar la jumătatea sec XVI se începuse căutarea semnelor definitorii pentru

anglicitate, iar în acet timp poeții încercau să creeze o poezie atât în servicul statului, cât

și una care să rivalizeze cu poeții contemporani lor, dar și cu cei din trecut. Acesta este o

problemă ce ține de cultură și de referire la alte culturi, comparația fiind unul din

mecanimsele declanșatoare ale naționalismului, în acest context Franța și Italia fiind

modele și sursă de inspirație pentru intelectualii englezii. Poemul lui Edmund Spenser

(1522-1599), Faerie Queene este un exemplu în acest sens, în secolul XVI fiind deja

articulată identitatea engleză prin romane cavalerești, narațiuni istorice și descrieri

topografice. Acest program poetic-literar, chiar dacă nu elabora conștient identitatea

etnică, era un program de nation-building, în care Anglia era descrisă, cartografiată și

pusă în legătură cu trecutul romanic și cel medieval. În secolul XVI englezii nu își mai

considerau inferioară propria limbă.31 Și tot în această perioadă termenul de națiune, de

commonwealth sau empire a început să desemneze „poporul suveran al Anglieiˮ și nu

doar o parte, o clasă aristocratică sau sus pusă. Termenul națiune a ajuns, de exemplu, să

semnfice totalitatea populației în Franța, de abia după revoluția franceză, înainte de

aceasta oameni obișnuiții fiind peuple și nu nation, care era rezervat pentru clasele de sus.

Prin amestecul problemelor politice cu cele culturale, dar și datorită Reformei Anglia a

ajuns să desemneze un stat, o organizație politică separată și diferite de altă state, în care

cetățenii erau egali. Tot la sentimentul de identitate națională și de anglicitate se adaugă

și convingerea născută în timpul revoluției puritane că englezii sunt un popor separat,

30 Ibidem, 137-138.
31 Op cit., nota 10, 139.
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distinct, ce are un pact cu Dumnezeu, căpătând astfel conștiința unui destin comun și

aparte, ca purtători și făcători de istorie. Tot războaiele purtate împotriva Franței în sec.

XVII au determinat accentuarea acestei distincții și diferențe, ca și conștientizarea

faptului de a fi britanic, nu numai pentru englezii, dar și pentru welși și scoțieni, având în

vedere numărul mare de soldați mobilizații pentru a fac față cerințelor luptelor. În acest

mod s-a întărit și accentuat colectiv identitatea engleză și britanică prin conflict cu Franța

și tot așa și s-a întărit și identitatea protestantă, britanicii imaginându-se ca fiind o națiune

unită împotrivă Celuilalt catolic, care dorea să supună insulele britanice. La formarea

acestei identități a participat și imperiul britanic, provinciile sale furnizând o serie de

distincții în contrast cu care s-a accentuat identitatea etnică britanică și insularitatea ei. De

asemenea la mijlocul sec. XVIII au început să existe voci unite împotria influenței

excesive a gustului și artei franceze în viața culturală a insulei. Aceată mișcare se temea

de o invazie culturală străină32. S-a început să se pune accentul pe limbile și tradițile

literare locale, nu pe cele franceze.

Chiar și exemplul paradigmatic tare al naționalismului civic – Statel Unite – nu se

încadrează de fapt la categoria naționalism civic pur. Chiar dacă în conflictul anticolonial

nu a existat un program întemeiat pe etnicitate, neexistând o persecuție și o exludere

socială bazată pe etnie și limbă, coloniștii americani aveau aceeași origine etnică și

aceeași limbă, ei fiind descriși ca un același popor, o aceași etnie, cu aceași limbă,

origine, religie, moravuri, cu aceleași principii de guvernare33. Coloniștii din America de

Nord împărtășeau un simț comun al destinului lor și al originii și până la conflictul cu

Coroana britanică s-au considerat britanici34. La baza Statelor Unite se află o cultură și

identitate etnică, anglo-saxonă, germanică în general, iar până la jumătatea sec. XIX, cei

ce au conceput constituția SUA și urmașii lor înțelegeau prin americani descendenți albi

ai englezilor sau imigranți din insulele britanice și de proveniență germană/scandinavă.

Dup 1680 ei au început să se conceapă ca rasă separată, trasând distincții între ei și cei de

culoare, africani fiind făcuți sclavii nu atât pentru că erau considerați inferiori, ci pentru

că aveau o ascendență privită ca rușinoasă, neonorabilă. La această se adaugă și faptul că

părinții fondatori nu au dorit o țară care să încurajeze o imigrație activă provenită din alte

32 Ibidem, 142
33 John Jay în Federalist Papers 1787 citat în Jusdanis, The Necessary Nation, 156.
34 Idem.
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zone ale Europei decât ceole britanico-germane. Fapte care atestă caracterul etnic al

naționalismului american sunt anexarea unor teritorii mexicane, extermianrea populațiilor

native, stabilirea de teritorii exclusiv albe. Se vede că alcătuiriea și consturirea unor

structuri politce liberale a mers mână în mână cu afirmarea superiorității rasiale și

culturale a americanilor albi, care se considerau îndreptățiți să conducă întreg continentul.

Formarea instituților americane a mers mână în mână cu afirmarea unor forme identitare

rasiale și a unei unicități culturale35. De asemnea au existat mișcării intelectuale care

cereau creearea unei culturii și literaturii americane, care să creeze profil și substanță și să

situeze SUA și pe plan cultural alături de celelalte națiuni. Una din cerințe formulate de

către Herman Melville era a aceea a autenticității și a acceptării proprilor scriitori chiar

dacă încă nu ajunseseră la valoarea unui Shakespeare.36. Ideea că fiecare națiune să aibe

propriul canon literar nu era nou și este expresi unei cerei de tip naționalist-cultural. În

sec. XIX americanii exprimau aceleași sentimente de inferioritae și întârziere datorată

comparațiile dintre ei și alte țări din Europa. De asemenea căutarea și dorința creării unei

literaturii și spiritualității proprii era presantă și din pricina apariției unor valuri de

imigranți de alta proveniență decât britanică sau germano-scandinavă, de proveniență est-

europeană, aceste noi valuri de imigranți fiind resimțite ca o amenințare. Concluzia este

că deși SUA se prezintă pe sine ca o excepție de la regula naționalismului etnic, rămâne

un stat-națiune ca oricare altul. Ca și în alte cazuri, afirmarea și articularea diferențelor

culturale s-au dovedit esențiale pentru stabilirea unui stat independent, în care cetățenii să

se bucure de drepturi și de propria cultură, formarea unui națiunii și a unei structurii

politice, chiar în cazul așa-ziselor națiuni civice, trebuind să țină seama de problemele ce

țin de identitale, tradiție, limbă, viziuni asupra lumii și omului. Acestea fac parte și din

constituirea celor mai „politico-civiceˮ națiuni37, neputând fi epurate. Nici una nu se

construiește fără o limbă, fără niște tradiții deja prezente și fără o coerență de gândire și

simțire, așadar fără un consens, care fac posibilă instituirea noilor instituții liberale.

Faptul că naționalsimul apare pentru a proteja și dezvolta o anumită identitate culturală

nu este luat în seamă de către criticii naționalismului etnic, iar aceștia uită că

naționalismul civic britanic a dus la persecutarea și deposedarea de drepturi a

35 Idem, 158.
36 Idem, 159.
37 Idem, 162-163.
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credincioșilor catolici și a femeilor sau la înfometarea Irlandei și nici nu a împiedicat

nașterea unui imperialism foarte activ.

Democrație, liberalism, drepturile omului pot merge mână în mână foarte bine cu

barbaria nu se exclud. Întrucât nu se poate realiza omogenitate etnică, realizarea

drepturilor unui grup va impieta asupra drepturilor unui alt grup, recunoaște Jusdanis. El

propune ca soluție adoptarea unui sistem federal, care să permită coexsitența statului

național cu pretențiile și recunoașterea autentică a identității și culturiilor grupurilor

etnice ce se găsesc în diferitele state națiuni. Deși există opinia răspândită că în epoca

globalizării, statul-națiune dispare, nu se observă că pot dispare anumtie state-națiuni

mari, lăsând loc unor state-națiuni mici, neexistând un criteriu care să oprească

fărâmițarea la nesfărșit. Statul-națiune nu și-a dat încă obștescul sfârșit38. O abordare

serioasă a problemei etnice și naționale, ca și a drepturilor omului, nu trebuie să ia în

seamă doar națiunea, ci și problema statului, a vieții în comun și a necesităților ce se

impun trăirii-împreună. Din pricina imposibilității asigurării unei suprapuneri perfecte

dintre teritoriu, cultură și etnie, a interferenței dintre diferite etnii în cadrul aceluiaș stat-

națiune, dar și pentru a evita fărâmițarea la nesfârșit, autorul pledează pentru o soluție de

tip federal, care modifică statul-națiune, dar nu îl desființează39. Acest tip de federalism

trimite la modul în care erau recunoscute și respectate diferitele etnii și identitatea lor în

imperiul otoman, fără a li se impune o alta, fără a fi nevoite să își schimbe obiceiurile și

cultura, o aceași comunitate fiind supusă atât propriilor conducători religioși pe un plan,

dar și supuși față de administrația otomană pe de altă parte. Federalismul apare ca fiind

soluția cea mai bună, deoarece reuștește ar reuși cel mai bine să scadă tensiunea dintre

universal și particular,  între nevoia de unitatea politică și cea de recunoaștere a

diversității, dintre nevoia de coabitare pașnică și recunoașterea drepturilor culturale.

Federalismul, spre deosebire de cosmopolitanism și multiculturalism, recunoașete nevoia

structuriilor statale, pe care le și implementează, recunoscând în același timp

inevitabilitatea conflictelor. Federalismul ar pune la îndemână și instrumente prin care

aceste conflicte sau posibilitatea lor este ținută sub control, îngrădită. De asemenea

sarcinile politice ar fi împărțite între guvernul central și comunitățile etnice, acestea din

38 Idem, 207.
39 Idem, 218.
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urmă având grijă de interesele culturale, identitare proprii. Astfel de soluții au existat de-a

lungul istoriei chiar în imperiile supranaționale, un exemplu fiind mileturile din Imperiul

Otoman, aceste fiind grupări religioase și etnice neteritoriale40. Totuși federalismul nu

trebuie văzut ca un panaceu pentru toate problemele existente, fiind nevoie și de instanțe

de control pentru a frâna puterea de constrângere pe care statele sau comunitățile locale le

pot exercită asupra cetățenilor proprii, instanțe care să vegheze la respectarea drepturilor

omului.

Meritul cărții lui Jusdanis este acela de a fi subliniat necesitatea naționalismului și

latura pozitivă, faptul că statul-națiune și cultura națională sunt instrumente de

autoorganizare a unei etnii și că astfel se pun bazele unei societăți în care cetățenii sunt

egali și în care își pot exercita drepturile. De asemenea el atrage atenția că procesul

globalizării, deși pe de o parte poate distruge anumite identității, creează necontenit

altele41. El atrage atența că reflecția referitoare la aceste probleme trebuie însoțite și de o

meditație asupra democrației, asupra conceptului de cetățenie și de drepturi ale omului.

Federalismul nu implică democrație, ci poate duce la oprimarea indivizilor, fiind envoie

de sisteme politice care să permită afirmarea unicității identitare a diverselor etnii și a

pretențiilor la autodeterminare, dar astfel de sisteme trebuie să rămână sau să fie

democratice.

Însă aceste cerințe constituie un paradox, având în vedere că umanitatea omului și

libertatea sa, așa cum au fost concepute de către experiența modernă și iluministă, exclud

orice determinare și orice apartenență ca aparținând esenței omului, ele fiind contrare

libertății. Libertatea și egalitiatea tuturor constituie o abstracție, care însă trebuie să

devină conștiința interioară a oamenilor, pentru a fi capabil de a-i recunoaște pe semeni

tot ca oameni. Acest lucru se concretizează vrând-nevrând într-o cultură. Un om fără nici

o înscriere într-o cultură nu este om42. Teoretic această cultură, ca și orice tip de viețuire-

împreună, ca și statul trebuie să facă din subiectivitate țelul suprem. Această libertate

abstractă se concretizează atunci când oamenii liberi și egali se pun de acord să dea formă

și sens existenței lor, în acord cu principiile democratice, așadar al respectării fiecărui

om ca un scop în sine, deci fără a prescrie vreo morală substanțială, ci strict formal, însăși

40 Ibidem, 219.
41 Ibidem, 214.
42 Ibidem, 270.
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conceptul de autonomie exprimând ideea că fiecare își este sieși (auto) sau își dă sieși

legea (nomos). Modernitatea ajunge la aceast adevăr reușind să spargă cercul

comprehensiunii-precomprehensiunii în care de obicei sunt cuprinse societățile și

viziunile despre lume. Spargerea acestui cerc al inteligibilității și atingerea unui nivel

anterior experienței este atestată chiar de către faptul că lumea și civilizațiile, ca și

concepțiile politice, morale, etc. se schimbă. Este accesul la o experiență, la o donare în

sens fenomenologic unde ceea ce este dat nu este convertit în evidență43. Celelălt este

experiat preconceptual și antesenzorial ca un corp viu, ca o conștiință încarnată, dincolo

de orice interpretare, judecată, concept. Astfel se produce o eliberare de evidența

cotidiană, închisă în cercul inteligibilității proprii fiecări culturi sau civilizații. În

democrația modernă, oamenii percepându-se pe sine ca asemănători tocmai pe baza unei

precomprehensiuni (Vorverstehen) care afirmă din capul locului această asemănare,

consideră automat diferențele ca fiind neesențiale, ei ajungând la dorința de a acționa cât

mai asemănător, adică de a acționa și gândi prin ei însăși, încercând mereu desființarea

distanței dintre ideal și real, de fapt neputând accepta existența acesteia44. Din această

pricină oamenii prinși în comprehensiunea democratică a lumii  încearcă să transforme

condițiile de viață pentru a fi toți cât mai egali, cât mai asemănători cu putință, deci

încearcă să elimine condițiile care îi fac pe oameni neasemănători și inegali, orice

diferență și ierarhie fiind gândită ca neavând nici un temei ontologic extrauman, ci doar

ca fiind o convenție, orice altfel de concepere a acestora stârnind bănuieli. Experiența

aceasta fenomenologică, preconceptuală este o negare a ipotezei culturaliste că omul e

determinat și constituit de către cultură, deoarece prin suspendarea fenomenologică a

lumii, lumea cotidiană și lumea culturală asociată apar a fi constituite45. Apartenența la o

cultură în sensul tezelor culturaliste semnifică că omul e închis în ea, că nu are acces la

umanitatea sa, deci la depășirea condițiilor care introduc diferența și ierarhia și împiedică

depășirea și eliberarea față de ceea ce este dat, așadar și față de comportamente, scheme

de acțiune și simțire, de interpretare a lumii, etc.. Cultura și identitatea nu mai trebuie

înțelese în acest sens, ci ca particpare activă la constituirea unei lumii comune

intersubiective, sensul acesteia fiind creat activ de către om și nu recepționat din tradiție.

43 Ibidem, 328.
44 Ibidem, 283.
45 Ibidem, 388.
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Umanitate, în această viziune modernă și democratică,  se revelează și e mărturisită prin

această participare la formarea lumii comune. Cultura în acest sens e constitutivă omului,

însă nu ca tradiție sau ca ceva ce e închis în sine, ci doar ca un generator perpetuu de

întrebări și examinare critică a reprezentărilor, asupra sensului acestora, asupra sensului

gesturilor, comportamentelor moștenite și prin faptul că, poate crea noi perspective

asupra lumii. Orice interpretare naturalistă sau culturalistă a omul se dovedește

nedemocratică și neagă de fapt esența omului46. Ca atare dorința neamurilor și etniilor de

a-și menține propria cultură și identitate apare ca nefiind compatibilă în fond cu doctrina

modernă a drepturilor omului și cu imperativul formalist al autonomiei, care se sprijină

pe o idee nefigurabilă, nedeterminată a umanității și a cauzalității libere, a depășirii

oricărei apartenențe și obligații.
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