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prefaţă

Publicarea unei noi cărţi despre romi reprezintă un pariu riscant în 
România, unde aproape fiecare gadjo (nerom) crede că ştie suficient des-
pre aceştia pentru a se putea proclama expert în problemele romilor. Cum 
ar putea o carte să busculeze atâtea idei fixe, certitudini discriminatorii şi 
exotisme seculare referitoare la romi, care circulă în discursul public din 
această ţară? 

Cartea de faţă reprezintă o încercare ambiţioasă, prima de acest gen în 
România, de a utiliza teorii şi instrumente ale antropologiei sociale pentru 
a oferi o serie de analize ale relaţiilor dintre gadje şi romi inspirate din 
abordarea antropologului american George Marcus, cea a etnografiei 
multi-poziţionale (multi-sited ethnography). Această perspectivă nu în-
seamnă numai  a face cercetare de teren în mai multe locuri, ci presupune 
o perspectivă teoretică asupra raporturilor dintre local şi global în analiza 
diverselor fenomene sociale, în acest caz, cel al proceselor de mobilizare 
etnică a romilor. 

Indiferent de tradiţiile în care a apărut ca disciplină, antropologia a 
făcut din local topos-ul şi emblema disciplinei în dezvoltarea ei ca ştiinţă 
umană. Bronislaw Malinowski a fost cel care, cu un talent literar deosebit 
şi cu o carismă ieşită din comun ca profesor şi mentor, a consolidat şi a 
consacrat experienţa cercetării de teren, prin care antropologul, printr-un 
contact zilnic şi îndelungat cu membrii unei comunităţi umane, reuşeşte 
să pătrundă sensul şi logica „imponderabilităţii vieţii cotidiene”. Cum se 
poate construi însă pe această bază atât de restrânsă o ştiinţă comparati-
vă a omului a fost dificultatea majoră care a însoţit antropologia de-a lun-
gul dezvoltării ei. Diverse soluţii au fost propuse, printre cele mai proemi-
nente  numărându-se culturalismul american şi structural-funcţionalis-
mul britanic. Doar începând cu anii ’60 ai secolului trecut, statutul localu-
lui a fost chestionat şi problematizat mai ales de antropologia de inspiraţie 
marxistă, care se interesa de impactul colonialismului, al relaţiilor capita-
liste asupra diferitelor comunităţi dominate sau pe cale de a se elibera de 
colonialismul european. Eric Wolf, Sidney Mintz, Claude Meillassoux, prin-
tre alţii, au contribuit la evidenţierea articulaţiilor complexe între relaţii 
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pREFaţă

sociale concrete, localizate şi procese economice şi politice mai largi. Glo-
balizarea a devenit, după sfârşitul Războiului Rece, noua mantra a antro-
pologiei, ceea ce a condus la o regândire a demersului antropologic într-o 
lume în care raporturile la distanţă, mobilitatea persoanelor şi a bunurilor, 
rapiditatea comunicării sunt într-o continuă accelerare. Mai mult, noi ar-
hitecturi politice supra si transnaţionale au adus în discuţie hegemonia 
categoriei statului ca ultimă formă a organizării politice. 

Situaţia romilor ca diasporă transnaţională, fără stat, a devenit un caz 
interesant pentru a explora noile reorganizări politice la nivel mondial. 
Fosztó ne introduce în dezbaterile pasionante legate de modelele de iden-
titate politică a romilor. El arată foarte bine care sunt dificultăţile constru-
irii unui model transnaţional al naţiunii romilor. 

Meritele cărţii sunt multiple. În primul rând, ea pune la dispoziţia citi-
torilor din România texte publicate în limbi străine pentru un public aca-
demic restrâns. Consolidarea unei literaturi analitice cu baze empirice 
despre romi este imperioasă la noi, pentru a putea contrabalansa superfi-
cialitatea, rasismul şi ignoranţa atâtor reprezentări despre romi. În al doi-
lea rând, lucrarea avansează un cadru teoretic care îşi propune şi  reuşeş-
te într-o mare măsură să dea seama de articulaţiile între nivelul localizat 
al relaţiilor inter si intra-comunitare şi procese de la niveluri superioare, 
respectiv cel naţional şi cel internaţional. Partea cea mai solidă a cărţii 
este însă  şi cea mai etnografică, acolo unde Fosztó cercetează transformă-
rile aduse de religia penticostală în rândul unor comunităţi de romi. El 
arată convingător cum aceste noi practici religioase de vocaţie universa-
listă reuşesc să ofere cu mai mare succes modele identitare şi de sociabili-
tate pentru romi decât modelul clasic de mobilizare etnică. În plus, penti-
costalismul pare să ofere strategii mai eficiente de  ieşire din stigmatul et-
nic de care suferă romii. Marea întrebare rămâne însă cum vor reuşi noile 
identităţi religioase să mobilizeze politic în asemenea măsură,  încât să 
conteste modelele paternaliste şi dominatoare impuse de majoritatea ro-
mână, respectiv maghiară în Transilvania. 

Biografia autorului este importantă pentru a înţelege perspectiva în 
care au fost scrise aceste texte, care jalonează parcursul intelectual al 
acestuia în ultimii zece ani. Născut în Sfântu Gheorghe, format în etnogra-
fie la Cluj-Napoca, în sociologie  la Budapesta şi în antropologie socială la 
Institutul Max Planck de Antropologie Socială din Halle (Germania), Fosztó 
domină cu uşurinţă teoriile clasice şi actuale  din sociologie şi antropolo-
gie. În diverse cercetări de teren efectuate în Transilvania, autorul şi-a putut 
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antrena şi afina sensibilitatea etnografică, dublată întotdeauna de o pro-
nunţată înclinare spre formalizare teoretică. Cred că nu ar fi exagerat să 
atrag atenţia că statutul lui de minoritar etnic i-a putut servi în demersu-
rile  sale de a cerceta o altă minoritate etnică şi de a înţelege modurile în 
care operează modelele de mobilizare etnică şi reacţiile la acestea din par-
tea majorităţii. Ceea ce impresionează însă, dincolo de meritele analitice 
remarcabile, în unele dintre aceste texte este o perspectivă etică centrată 
pe valoarea dialogului şi a comunicării pentru dezarmarea conflictelor, 
fără  a cădea totuşi pradă iluziei comunicării transparente. Din textele ur-
mătoare învăţăm că comunicarea este plină de obstacole, de deturnări, 
dar autorul reuşeşte să ne facă să simţim plăcerea dezbaterilor şi a dialo-
gului, pe care o resimţeau subiecţii studiilor de teren. Pe un plan mai am-
plu, analizele lui cu privire la sfera publică postdecembristă arată excesele 
şi derapajele unei prese libere, dar el vede în această libertate posibilitatea 
contracarării reprezentărilor discriminatorii cu privire la romi prin dezba-
teri critice.

Am acceptat cu bucurie să fiu asociat cu publicarea acestui prim vo-
lum în română al lui László Fosztó, ocazie pentru mine de a marca o prie-
tenie care mi-a adus, printre altele, atâtea momente plăcute şi fructuoase 
de schimburi intelectuale. Sunt convins că cititorii acestui volum vor pro-
fita din plin de generozitatea de idei şi observaţii remarcabile pe care aces-
ta  o conţine şi vor descoperi un autor pe viitor inconturnabil în dezbateri-
le şi analizele legate de comunităţile de romi din România şi în cele referi-
toare la relaţiile interetnice şi interconfesionale din această ţară.

Marian Viorel Anăstăsoaie
Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2009 
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