64

CONDIŢIA ROMĂ ŞI SCHIMBAREA DISCURSULUI

În această secţiune, am arătat că valoarea oamenilor este cea care creează
valoarea obiectelor (contrar lui Weiner, 1992). Singurele surse ale faimei
obiectului deţinut sunt acţiunile şi vorbele posesorului, precum şi modul în
care îl apreciază ceilalţi. Astfel, cortorarii seamănă mai degrabă cu Big Men
din societăţile egalitare melaneziene – oameni care îşi construiesc singuri
prestigiul prin spiritul lor întreprinzător şi isteţime – decât cu Great Men din
societăţile ierarhice polineziene, care îşi moştenesc statutul (vezi Sahlins,
1963). Cu alte cuvinte, măsura valorii unei persoane nu este dată de paharul
moştenit, ci de acţiunile sale.

Cum devin oamenii de valoare
Scopul principal în viaţă al cortorarilor este să încheie o alianţă bună pentru
copiii lor, în contextul unei pieţe matrimoniale extrem de competitive. Ca să
atingi acest scop, ai nevoie de abilităţi de negociator, de cunoştinţe extensive
despre şansele altor actori pe piaţa maritală la un moment dat; trebuie să
deţii şi, mai ales, să ştii să voalezi sau, din contră, să dezvălui aceste infor‑
maţii în funcţie de intenţiile celorlalţi; să ai oameni care te urmează şi te
susţin, să te interpui în negocierile altora pentru a servi interesul propriei
familii. Numai după ce aceste abilităţi de negociator şi deţinător de informaţii
au fost concretizate în încheierea alianţei dorite, întreaga capacitate de a
acţiona se obiectivează în valoarea paharului deţinut de o persoană (mire),
dacă ne referim la familia băiatului, sau a paharului „după care o familie îşi
mărită fiica”1, dacă ne referim la cei care „dau soţii” (wife‑givers). Ideea că
în spatele procesului de acumulare a faimei de către un pahar se află capa‑
citatea omului de a acţiona se regăseşte într‑o expresie folosită des de corto‑
rari: „Paharele stau ascunse, numai oamenii pot fi ¼judecaţi ca fiind½ buni”
(Al taxtaja ašen garade, numaj al manuaša san laše).
Istoria acumulată de un pahar este constituită atât de tranzacţii succesorale,
desfăşurate de‑a lungul liniei de descendenţă masculină, cât şi de tranzacţii
matrimoniale, desfăşurate în cadrul legăturilor de rudenie afíne. În relatarea
„biografiei” unui pahar (Kopytoff, 1986), se menţionează şi foştii deţinători
ai obiectului moştenit şi cei cărora paharul le‑a fost oferit drept „garanţie”
în schimbul unei nurori, dar şi oameni care au obţinut „dreptul” asupra
paharului în schimbul unei zestre în bani. Acest tip de cunoştinţe despre
circulaţia unui pahar, altfel o resursă foarte importantă folosită în construc‑
ţia faimei paharelor (atunci când bărbaţii se laudă cu paharele lor), nu se pot
1. Cortorarii folosesc expresii precum îşi bagă fata la pahar sau îşi mărită fata după
pahar, pentru a desemna ideea că neamul fetei (inclusiv fata) câştigă drepturi
asupra paharului în urma alianţei (aşa cum discut în Tesăr, 2012).
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obţine decât prin participare la socialitatea cortorarilor, adică la nunţi şi
înmormântări, adunări kriss sau interacţiune socială cotidiană. Ca să poţi
participa la socialitatea cortorarilor, trebuie să construieşti reţele de relaţii
pe tot parcursul vieţii, oferind ospitalitate, trăind alături de ceilalţi bucuriile
şi necazurile lor, mobilizându‑ţi resursele pentru cei care au nevoie etc.
De mici, copiii cortorari participă alături de părinţii lor la astfel de
momente ale socialităţii. Băieţii, agăţaţi de mâna părinţilor sau a altor rude,
sunt târâţi prin tot satul şi introduşi în grupuri în care oamenii au întotdeauna
ceva de împărţit şi împărtăşit. Copiii aleargă liberi printre picioarele celor
prezenţi, iar când se fac mai mari şi nu îi mai distrează astfel de jocuri, încep
să se comporte ca participanţi activi la discuţiile adulţilor, punând întrebări
şi chiar contrazicându‑i pe oamenii mai în vârstă fără să fie certaţi. Astfel
acumulează cunoştinţe despre circulaţia paharelor şi despre lume în general,
cunoştinţe care le sunt comunicate prin mijloace retorice (însuşite ca abilităţi
retorice de către copii) precum lăudăroşenia şi fanfaronada.
Rememorând foştii deţinători ai unui pahar, cortorarii nu doar repetă
genealogiile aşa cum apar ele reprezentate de antropologi. Toţi foştii deţină‑
tori ai paharelor apar în aceste poveşti ca personaje paradigmatice: unul a
ucis un balaur, altul a stat la puşcărie sau altul a murit şi a fost îngropat în
Transnistria, sau încă altul a fost cunoscut în toată ţara pentru barba sa lungă.
Invocând astfel de personalităţi, cortorarii fac referire la pahare ca la nişte
prelungiri ale oamenilor de renume. În cazul lui O Ferko, un eveniment
important, pe care îl povesteşte aproape toată lumea, este achiziţionarea
paharului.
Legenda spune că acesta ar fi aparţinut iniţial unui grof maghiar care avea
un corb ce obişnuia să bea apă din pahar. Nobilul a fost de acord să‑şi vândă
la nişte romi gabori paharul, dar numai atunci când corbul va cânta. Anton,
unul dintre cei opt fraţi şi surori ai căror descendenţi se consideră a fi cor‑
torarii, ar fi cumpărat paharul de la gabori. Anton n‑a moştenit avere de la
tatăl său, Birău, fiind crescut ca fiu adoptiv de unchiul său patern şi urmând
să moştenească paharul acestuia. Unchiul lui Anton a murit în timp ce acesta
a fost în armată timp de patru ani, în al Doilea Război Mondial. Până să se
întoarcă Anton acasă, mătuşa sa (soţia unchiului patern) a transmis averea
altei rude. Îndurerat de gestul mamei sale adoptive, prin care aceasta îşi
încălcase promisiunea de a‑i lăsa moştenire paharul, Anton a reuşit să nego‑
cieze şi să cumpere paharul O Ferko prin anii ’40, cu puţin timp înainte de
a fi deportat în lagărele din Transnistria. Anton căzuse de acord cu gaborii
să le plătească în rate, pe o perioadă nedeterminată, un preţ atât de mare,
încât şi‑ar fi putut cumpăra zece perechi de vite cu banii respectivi. Gaborii
urmau să păstreze paharul şi să i‑l arate acestuia de fiecare dată când le
plătea o rată. Întors din Transnistria, Anton a adunat o sumă mare de bani
de la rude şi a reuşit, după ce a câştigat un proces, să răscumpere paharul
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O Ferko în schimbul unei sume de bani mai mici decât preţul stabilit iniţial.
Cum a reuşit Anton să cumpere paharul preţios când banii se găseau atât de
greu? În primul rând, dovedindu‑se şmecher în relaţiile cu gaborii. Şi, în al
doilea rând, adunând bani de la rudele cortorari. Faptul că acestea i‑au
împrumutat bani îl recomandă pe Anton ca o persoană de încredere, cu care
se pot încheia tranzacţii. Astfel, povestea lui Anton are valoare de exemplu
de bărbat cortorar cu renume.
Să ai renume înseamnă să fii bine cunoscut de oameni cât mai mulţi şi
mai diferiţi. Reputaţia cuiva se măsoară în funcţie de numărul de persoane
care participă la nunta fiicei sau fiului său, sau la înmormântarea persoanei
în cauză. Când vorbesc despre aceste evenimente, termenul de comparaţie
folosit de cortorari pentru lumea adunată este mulţimea firelor de păr din
cap, comparaţie însoţită de obicei de trecerea mâinii prin păr: „Uite câţi
oameni au venit, câte fire de păr am în cap!”. Numărul de taxiuri (lucso sau
„luxuri” cum le numesc cortorarii în mod metonimic datorită vieţii bogate,
de desfătare şi confort pe care o asociază cu ele) aliniate în faţa casei la o
nuntă1, precum şi numărul de oameni, cortorari şi gadje, adunaţi să îşi ia
rămas‑bun de la mort dau măsura expansiunii relaţiilor pe care un bărbat le
stabileşte în decursul vieţii şi care sunt transpuse în expresii precum rom
baro („mare rom”) sau rom barvalo („rom bogat”), primo („primul”) sau
campiono („campionul”). Aceeaşi idee este omniprezentă şi în versurile
manelelor, muzică ce răsună în întreg cartierul cortorarilor: si rom baro,/
ande lumea prinžando („este rom mare/ cunoscut în toată lumea”)2.
Aşadar, valoarea unui bărbat se măsoară în întinderea reţelelor sale sociale,
dar şi a spaţiului în care acesta călătoreşte, cele două fiind interconectate. În
afara modestiei feminine pe care am performat‑o cu succes pe perioada cer‑
cetării de teren, cortorarii mă apreciau ca o fată umblată (pirdi), aceste două
calităţi ale mele nedând naştere vreunei contradicţii în discursul lor. Dacă
eşti femeie sau bărbat umblat (pirdi/pirdo)3 şi te descurci, respectiv ai călă‑
torit mult, înseamnă că ai o minte ascuţită, agilă, lucru care contribuie la
renumele cuiva. În opoziţie cu ce înveţi la şcoală4, conform cortorarilor, ai
1. Organizatorii nunţii, fie ei cei care dau sau cei care iau soţia, plătesc taxiurile
care aduc invitaţii din alte sate. Dacă mireasa este din alt sat decât Băleni, rudele
celor care iau soţia merg până acolo şi o aduc pe aceasta împreună cu rudele ei
tot în taxiuri.
2. Nicolae Guţă, Chana o Baba chelel (vol. 4).
3. „A fi umblat” este o calitate specifică bărbaţilor. Cortorarii mai folosesc acest
atribut şi pentru femeile bătrâne. Cu toate acestea, din punct de vedere moral, de
la tinerele femei se aşteaptă să nu părăsească universul domestic.
4. Rata abandonului şcolar este ridicată în rândul cortorarilor. Fetele merg la şcoală,
în medie, doar în clasele I şi a II–a, iar băieţii merg până în clasa a IV‑a.
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nevoie de un alt tip de cunoştinţe pentru a acumula reputaţie. Acest tip de
cunoştinţe pot fi şi trebuie acumulate în viaţa de zi cu zi, în mod necesar, în
afara instituţiilor de învăţământ, acolo unde „şcoala vieţii” îşi începe şi îşi
urmează cursul.
Cortorarii mai au o zicală: „Bărbaţii să umble în lumea largă, numai
taxtaj‑ul să rămână acasă”1 (al manuša te piren e lumea sa, numaj o taxtaj
te ašel and‑o kher). După părerea mea, această zicală trimite, pe de o parte,
la circulaţia fizică, în spaţiu, a bărbaţilor care participă la socialitate, nunţi
şi înmormântări de cortorari, şi la mobilitate în afara ţării. Iar pe de altă
parte, trimite la circulaţia persoanelor în cadrul schimburilor ceremoniale.
Există o legătură cauzală între cele două tipuri de mişcare, dat fiind că numai
datorită circulaţiei în spaţiu poţi cunoaşte mai mulţi oameni şi acumula repu‑
taţie, aceasta din urmă aducând posibilităţi sporite de a încheia alianţe.
Pe durata cercetării mele de teren, am călătorit deseori ca să particip la
evenimente din alte sate decât Băleni, pe care le fotografiam. Cortorarii care
stăteau acasă şi nu participau la evenimentele respective, fie din cauza unor
conflicte personale, fie a unor îndatoriri domestice care necesitau prezenţa
lor, de cum mă întorceam în Băleni, mă invitau la ei ca să le arăt fotografi‑
ile pe care le făcusem. Pe unii îi interesau fetele de măritat care se aflau la
aceste evenimente, alţii căutau să descifreze posibile negocieri de căsătorie
în felul în care oamenii se aşezau unii lângă alţii, iar alţii, părinţi de fete de
măritat, mă întrebau despre cei mai buni dansatori băieţi. De aici deduc că
informaţiile necesare pe o piaţă maritală competitivă ca cea a cortorarilor se
obţin călătorind în spaţiu şi implicându‑te activ în socialitate.
Aş dori să sugerez că bărbaţii cortorari sunt evaluaţi în funcţie de renume.
Reputaţia este o valoare centrală în definirea masculinităţii. Ca să poată
iniţia negocieri reuşite în vederea încheierii unei tranzacţii matrimoniale, un
bărbat trebuie să aibă reputaţie bună, altfel nu îndrăzneşte să facă o propunere.
Când îi întrebam pe cortorarii aflaţi în căutare de soţ/soţie pentru copiii lor
de ce nu încearcă să intre în alianţă cu o anumită familie cu copii de măritat/
însurat, aceştia îmi spuneau că nu voiau să aducă ruşine (lajav) asupra fami‑
liilor acestora. Familiile în chestiune cu copii de măritat/însurat nu erau
virtuoase. Prin urmare, reputaţia reprezintă un bun pe piaţa căsătoriilor. Nu
este de ajuns să moşteneşti un pahar ca să obţii reputaţie, cazul lui Matei,
moştenitorul paharului O Ferko, fiind grăitor în acest sens, ci să fii recunos‑
cut public ca un vorbitor bun, să fii cunoscut în interiorul şi în afara satului
pentru priceperea de a câştiga bani în străinătate, pentru abilitatea de aduna,
de a te lăuda etc.
1. Expresia „acasă” (and‑o kher) nu trebuie luată literal. Am precizat deja că paharele
se află în custodia ţăranilor români. „Acasă” înseamnă aici „în posesia moştenitorului
de drept”.
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Concluzii: instituie paharele o ierarhie socială?
În acest capitol, am arătat cum se creează valoarea obiectelor nepreţuite,
paharele, şi renumele bărbaţilor la cortorari, precum şi felul în care aceste
două procese relaţionează. Întrebarea de la care am plecat a fost „instituie
paharele o ierarhie socială între deţinătorii lor”, aşa cum susţine Berta (2007;
2009) în cazul romilor gabori, şi, dacă da, ce fel de ierarhie este aceasta?
Un răspuns pozitiv la această întrebare ar fi dus la răsturnarea perspectivei
antropologice clasice pe care o avem despre romi ca fiind o societate egalitară
alcătuită din persoane autonome (Stewart, 1997; Day et al., 1999). Demon
straţia mea arată că răspunsul la întrebarea centrală a acestui articol este unul
negativ, iar acest argument nu face decât să susţină ideea împământenită a
egalitarismului la romi. Etnografia mea despre cortorari eclipsează concluzia
lui Berta (2007; 2009), susţinând ideea că posesia paharelor nu are legătură
cu vreo altă ierarhie „dată”, în afară de cea creată de categoriile de gen şi
vârstă, specifice romilor. Voi relua câteva dintre liniile argumentative pe care
le‑am dezvoltat în acest capitol.
Cortorarii moştenesc din tată în fiu nişte obiecte pe care ei le consideră
nepreţuite, paharele. Când vorbesc despre ele, cortorarii par să recunoască
o anumită ierarhie obiectivă a paharelor. Cel puţin două dintre ele, O Ferko
şi Kana le Nekulaeqo, par să depăşească în valoare toate celelalte pahare.
De asemenea, cortorarii consideră că paharele acumulează valoare prin
vechimea pe care o au în cadrul comunităţii lor noţionale: cu cât un pahar
a intrat în posesia cortorarilor mai demult, cu atât el este considerat mai
valoros. Am arătat că paharele prezintă caracteristicile „posesiunilor inalie‑
nabile” ale lui Weiner (1992) şi ale „obiectelor sacre” ale lui Godelier
(1999): au valoare mai ales subiectivă, date fiind conexiunile cu înaintaşii
şi urmaşii pe linie masculină, pe care paharele le stabilesc; sunt păstrate
ascunse şi, totodată, reprezintă, simbolic vorbind, legăturile cortorarilor cu
ţăranii români, printre care au trăit de secole. Am văzut în literatura de
specialitate că, în societăţile bazate pe dar, „obiectele sacre” instituţionali‑
zează o anumită ierarhie, fiind expresia interconexiunii dintre sacru şi social
(vezi Godelier, 1999; 2004).
Ca să înţelegem acţiunea acestor obiecte în câmpul social, m‑am uitat la
semnificaţiile care i se dau paharului în cadrul practicilor matrimoniale. Deşi
există consensul că valoarea zestrei este calculată în funcţie de valoarea
atribuită paharului mirelui, am arătat că aceasta din urmă se stabileşte con‑
textual, în funcţie de acţiunile şi discursul posesorului. Am văzut, discutând
tocmeala copiilor proprietarului casei în care am locuit, Diego, că valoarea
unui pahar este dată de renumele pe care posesorul reuşeşte să şi‑l câştige
printre cortorari. În continuare, am argumentat că, în viziunea cortorarilor,
renumele unei persoane de gen masculin se construieşte prin intermediul
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mobilităţii în timp şi spaţiu pe care o are bărbatul respectiv, mobilitate care
îi permite expansiunea reţelelor sociale. Am susţinut că recunoaşterea publică
a unui bărbat este materializată în valoarea atribuită paharului său. Cu alte
cuvinte, am demonstrat că persoanele nu sunt văzute ca prelungiri ale obiec‑
telor, cum se întâmplă în societăţile bazate pe schimbul de daruri, ci din
contră, obiectele sunt văzute ca prelungiri ale persoanelor. În altă ordine de
idei, acţiunile persoanei, agency‑ul acesteia, sunt responsabile pentru valoa‑
rea atribuită obiectelor. Acest lucru a reieşit din comportamentul familiei,
care, în pofida faptului că tocmai cumpărase un pahar „fals”, nu se sfia să
se mândrească cu el, contribuind astfel la propagarea faimei obiectului. Dar
şi din felul în care cortorarii am spus că îl evaluau pe Matei, posesorul celui
mai de preţ pahar, O Ferko. Pentru că nu se conforma idealului cortorarilor,
de a avea o tocmeală şi de a acorda importanţă familiei, Matei risca, în ochii
cortorarilor, să defăimeze cel mai bun pahar (o taxtaj o maj lašo).
Reputaţia oamenilor este astfel concepută ca realizare în prezent, care nu
are nimic de‑a face cu vreun statut moştenit prin transmiterea din generaţie
în generaţie a paharului. Renumele şi‑l atrag bărbaţii prin posibilităţile lor
de a‑şi spori tipurile de interconexiune. Fried (1967: 32) scrie că „societa‑
tea egalitară este cea în care există tot atâtea poziţii de prestigiu în orice
categorie de vârstă‑sex câte persoane capabile să le ocupe există” (trad. mea,
I.M.V.). Am văzut că, printre cortorari, atitudinile celorlalţi, respectiv eva‑
luarea publică a persoanei sunt controlate de persoană prin intermediul acţi‑
unilor sale prezente. Valoarea unui bărbat cortorar nu este dată de valoarea
paharului moştenit, ci de propriile capacităţi de a se orienta în spaţiul social.
Paharele nu instituie aşadar o ierarhie, renumele pe care şi‑l atrage unul sau
altul dintre bărbaţi în diverse contexte sociale, nefiind învestit cu nicio putere
de coerciţie asupra celorlalţi cortorari, care rămân, pe parcursul vieţii lor,
persoane autonome şi self‑made.
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