Interviu cu antropologul

George Paul Meiu,
realizat de Steluța Pestrea Suciu

Cei ce studiază aprofundat
etnografia și antropologia
văd lumea cu alți ochi
S-a născut la Braşov, unde a urmat Liceul „Johannes Honterus”. Stabilit cu familia în Canada, studiază antropologia culturală la

Universitatea „Concordia” din Montréal. Colaborator al Muzeului Ţăranului Român, dar şi semnatar al unor articole etnologice la ziarul

românilor din America de Nord, „Pagini româneşti”, sau în publicaţii de specialitate de mare ţinută ştiinţifică, coordonator principal al
Laboratorului de Antropologie şi asistent de cercetare în antropologie şi estetică al Universităţii „Concordia” din Montréal. De curând, a
devenit doctor în antropologie culturală, titlu academic obţinut la Universitatea din Chicago. Este vorba despre George Paul Meiu. După o

asemenea carte de vizită impresionantă şi incitantă în egală măsură, deschisă spre acumulări viitoare, nu-i bănuieşti vârsta. Braşoveanul
nostru este un tânăr de 29 de ani, armonios la chip, distins, cu o politeţe deprinsă din educaţia solidă, vorbă caldă şi măsurată când vine
vorba de cercetările sale şi, mai presus de toate, bogat intelectual. Plin de personalitate, îţi inspiră luciditate şi forţă. Aşa că dorinţa mea de
a realiza un interviu bine „ţintit” este explicabilă. Dialogul „atipic”, deoarece s-a desfăşurat via internet, a gravitat în jurul singurului
lucru ce contează pentru el, domeniul fascinant al antropologiei culturale.
Steluţa Pestrea Suciu: Aş începe cu o întrebare deloc abruptă.
Răspunsul ar fi o punere în temă a cititorului cu personalitatea dumneavoastră, care de la bun început trebuie spus că nu încape într-un
şapou de întrebări. A existat un „moment de aur” care v-a stârnit
interesul pentru etnografie?
George Paul Meiu: Dacă înţelegem etnografia în sensul
larg al cuvântului, ca descriere a modului de viaţă a unui popor,
şi nu în sensul limitat al atenției acordate așa-numitei „tradiţii
populare”, atunci, pot spune că m-am născut cu o adâncă curiozitate etnografică. De mic copil, îmi amintesc, mă fascina să văd
ce lucruri au oamenii în casele lor, ce ţin în sertare şi în vitrine, să
aud ce şuşotesc la colţ de stradă sau să înţeleg, de exemplu, de ce
înmormântarea unuia sau a altuia se desfăşoară într-un anume
fel şi nu în altul. Îmi plăcea să pun multe întrebări, să cunosc, să
compar, să înţeleg. Realizez acum, prin retrospecţie, că a fi un
copil curios – uneori până la punctul de a deveni băgăreţ şi de a-i
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exaspera pe adulţi – nu este neapărat o caracteristică negativă. O
curiozitate copilărească se poate transforma uneori într-o sete de
cunoaştere care să te motiveze continuu în drumul vieţii.
„Momentul de aur”, dacă îl putem numi astfel, momentul
în care am descoperit faptul că mă regăsesc în munca de etnograf,
că sunt pasionat de a cunoaşte şi înţelege modul în care oamenii
trăiesc în diferite contexte sociale şi istorice s-a petrecut când
aveam unsprezece ani. Atunci, Muzeul de Etnografie Braşov a
organizat o expoziţie despre satul Vlădeni, sat în care s-a născut
şi a crescut tatăl meu. Cum bunicii şi toate rudele paterne sunt
din acest sat, petreceam şi eu mult timp acolo. Aşadar, aveam
să mă regăsesc – într-un mod foarte subiectiv, oarecum ciudat
(deoarece eu am crescut la Braşov) – în acea expoziţie care, îmi
amintesc şi acum, s-a numit „Satul nostru Vlădeni.” Se găseau
expuse la muzeul braşovean cuverturi, fotografii şi alte obiecte
printre care eu crescusem şi care m-au fascinat de mic copil,
poate fără să realizez în mod conştient atunci. Îmi amintesc că

Interviu
am vizitat expoziţia de vreo şase sau şapte ori, înainte de a lua
o decizie importantă: anume, să încep să colecţionez eu însumi
obiecte şi să îmi fac un mic muzeu în casa din Vlădeni.
SPS: La această vârstă care ține mai mult de copilărie, când a
încolțit pasiunea pentru obiecte de artă populară, pe care le doreați
într-o colecție personală, aveați cunoștință de autenticitatea lor, că nu
sunt contrafăcute sau cumpărate dintr-un vreun galantar?
GPM: Pe atunci, trebuie să recunosc, lucram cu aceeaşi
categorie de „autenticitate” cu care operau majoritatea etnografilor şi muzeografilor români. Puteam distinge de la un kilometru un ştergar ţesut în sat de unul cumpărat. Dacă intram în
casa unui sătean, obiectele vechi îmi furau imediat privirea. Le
ştiam pe de rost. Aveam un inventar mental al obiectelor care,
credeam eu, aveau valoare muzeală. Aşa am adunat peste o mie
de obiecte de sfârşit de secol XIX şi început de secol XX şi, în
mai mică măsură, din perioada interbelică. Deşi îmi iubesc foarte
mult colecţia, acum regret enorm că am lucrat cu acea categorie
ridicolă de „autentic” şi nu am colecţionat şi alt fel de obiecte;
de exemplu, cele care care ţin de viaţa ţăranului din anii 60 sau
70, anii de vârf ai colectivizării. Sigur, casa mea din Vlădeni este
plină de astfel de obiecte, de la bunicii mei. Dar fiecare sat îşi
are particularităţile lui. Acestea sunt obiectele care în curând nu
vor mai exista la sate şi care lipsesc total din inventarul muzeelor de etnografie. Va fi o mare lacună istorică! Doar la Muzeul
Ţăranului Român există expus un asemenea interior ţărănesc de
dată recentă.
SPS: Delimitați etapele parcurse de la interesul adolescentului
pentru un domeniu, care l-a atras prin inedit, până a face o profesie
din el.
GPM: Mai întâi, ca adolescent, pot spune, am căutat să
mă autoeduc. Am căutat să citesc cât mai mult, să cercetez, să
intru în legătură cu oameni ce mă inspirau şi mă puteau îndruma
spre a deveni, cum visam eu atunci, „etnograf ”. Am urmat Liceul
„Johannes Honterus”. Deşi am învăţat destul de bine, nu pot să
spun că îmi plăcea şcoala. Uitându-mă înapoi, înţeleg şi de ce.
Iubeam ştiinţele umaniste – istoria şi literatura. Dar modul de
predare nu ne îndruma să cautăm, să analizăm, să descoperim
lucruri noi, să înţelegem sau, de ce nu, să dezvoltăm o gândire
critică. Din contră, trebuia să memorezi nişte discursuri gata
făcute şi contrafăcute în vederea trecerii unor examene. Această
pedagogie, desigur, era menită să producă „subiecţi”, un fel de
„pelicani cu ciocurile adânci”, să folosesc o metaforă a sociologul braşovean Alexandru Deniforescu: adică iei în cioc ideologia
ce ţi se dă, o înghiţi, taci şi îţi vezi de ale tale. Însemna să te
ghidezi după principiul „capul plecat sabia nu-l taie”. Păcat de
şcoală. Fireşte, atunci nu înţelegeam lucrurile astfel. Ştiam doar
că, vrând nevrând, trebuie să merg la şcoală. Aşa că mă duceam
cu acelaşi entuziasm cu care mergea muncitorul la uzină.
Dar în vacanţe sau la sfârşit de săptămână, mă urcam în tren
şi plecam, la început, în satele din prejma Braşovului, Făgăraşului
sau Rupei, iar mai apoi, în Apuseni sau în Maramureş. La sate

era lumea mea. Acolo, în sfârşit, simţeam o dorinţă nebună să
învăţ cât mai mult, să culeg informaţii şi să le compar cu ceea ce
citisem în cărţi de specialitate. Ba căutam să completez lacune
pe care eu le găseam – sau poate doar mi le imaginam – în acele
cărţi. Petreceam ore în şir intervievând bătrânii satelor, înregistrând cu un reportofon prăpădit cântece de nuntă, bocete, poveşti
şi romanţe sau desenând planuri de gospodări ţărăneşti. Adunam
obiecte, fotografii şi uneori participam la diferite obiceiuri şi evenimente locale. Deşi eram foarte tânăr – asta a fost de pe la paisprezece până la nouăsprezece ani – ţăranii nu mă tratau niciodată ca pe un copil. Asta m-a fascinat. Mă tratau mereu cu acelaşi
respect şi aceeaşi seriozitate cu care eu, la rândul meu, îi abordam.
Îmi spuneau „domnişorule”. La Comăna de Jos, Mateiaş sau Lisa
eram ca la mine acasă. Cunoşteam sătenii, dormeam de fiecare
dată la aceleaşi gazde şi băteam uliţele satelor în lung şi în lat. Nu
ştiu nici acum dacă părinţii mei înţelegeau cu adevărat ce făceam
eu când plecam de unul singur prin sate, de care ei uneori nici
nu auziseră. Dar le sunt recunoscător că m-au lăsat să „îmi fac
de cap”. Acum pot spune că la sat a fost adevărata şcoală pentru
mine. Ce am învăţat acolo avea să îmi fie de folos, mai târziu, în
alte colţuri ale lumii.
Îmi place să mă consider etnograf. Dar etnografia se referă
pur şi simplu la descrierea unui mod de viaţă. Aşadar, ea este doar
o etapă a muncii pe care o întreprind acum ca antropolog cultural. Antropologia include, printre altele, şi studii comparative
şi generalizări critice şi teoretice asupra culturii şi societăţii. Să
revin însă la etapele prin care mi-am făcut o profesie din antropologie! Între 2003 şi 2007, am urmat studii de antropologie culturală la Universitatea „Concordia” din Montréal, în Canada. Pe
atunci, am început să întreprind cercetări de teren la populaţia
samburu din nordul Keniei, în Africa de est. Am plecat şi acolo
– hodoronc-tronc, într-o bună zi – cum plecam pe vremuri prin
satele româneşti. Ca satele noastre, Kenia avea să fie o şcoală a
vieţii. Cu cercetările din Kenia, în 2008, am obţinut masteratul
şi, mai recent, în 2013, doctoratul în antropologie culturală la
Universitatea din Chicago. Acum m-am întors la Universitatea
„Concordia” din Montréal ca profesor de antropolgie.

Am avut mereu mentorul potrivit
la momentul potrivit
SPS: Ați întâlnit, mai mult ca sigur, și persoane devenite
modele pentru dumneavoastră, care v-au condus cu discreție spre
performanță.
GPM: Sigur. Nu cred că se poate urma o cale profesională
sau intelectuală, oricare ar fi ea, fără a avea modele, mentori,
oameni care să îţi ofere încrederea, să te motiveze şi să te inspire.
Am avut mult noroc în privinţa asta. Am avut mereu mentorul potrivit la momentul potrivit. Pe când am început munca de
autoeducare în ale entografiei, în timpul adolescenţei, regretatul folclorist şi etnomuzicolog braşovean Constantin Catrina
mi-a fost mentor în adevăratul sens al cuvântului. Pe atunci, era
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profesor universitar la Facultatea de Muzică. Îmi aduc aminte
şi acum de ziua în care m-a chemat să stăm de vorbă pentru
prima dată. Era prin 1998. Ne-am așezat pe o bancă într-o curte
a Universităţii Transilvania din Brașov, unde tocmai terminase
de predat un curs. După ce i-am povestit despre „studiul” pe care
vroiam să îl întreprind în zona Făgăraşului, domnul Catrina, care
până atunci mă ascultase cu multă atenţie, m-a întrerupt brusc:
„Desigur, domnule Meiu, – mereu mi se adresa astfel – trebuie să
te gândeşti şi dumneata care este scopul acestui studiu. Trebuie
să te gândeşti ce contribuţii poţi să aduci. Trebuie să vii cu ceva
nou, altfel studiul nu are nici o valoare”. Pentru mine a fost extraordinar cum, în pofida diferenţei de vârstă şi de pregătire profesională, domnul Catrina m-a abordat cu multă seriozitate, a căutat
să mă inspire şi să mă motiveze şi – ceea ce pentru mine a fost cel
mai important lucru – nu a ezitat să îmi spună când greşesc. Îmi
pregătea liste bibliografice, îmi oferea cărţi şi petrecea ore în şir
povestind cu mine în odaia sa de studiu. Mi-a insuflat un respect
deosebit pentru detaliul etnografic, pentru studierea predecesorilor noştri intelectuali şi pentru munca de scriere şi editare a
textului etnografic. Când am început să public câte un articol
sau studiu, în felul lui, se arăta mândru. Ca şi un părinte. Toţi
avem rudele noastre „de sânge” şi „prin alianţă”. Dar oamenii de
ştiinţă mai au un rând de rude: mentorii care i-au format, oameni
precum domnul Catrina, care au investit cu generozitate în cei pe
care îi considerau „discipolii” lor.
Apoi, trebuie să o menţionez pe regretata Irina Nicolau.
Când am cunoscut-o, era etnolog la Muzeul Ţăranului Român
şi preda cursuri la Universitatea din Bucureşti. Irina adunase
în jurul ei un cerc de tineri cu care începuse să regândească ce
înseamnă etnografia, ţăranul, muzeul... Alături de Horia Bernea
şi cei ce au înfiinţat Muzeul Ţăranului Român la începutul anilor
90, Irina făcea parte dintr-un nou curent al etnologiei româneşti
care – pe bună dreptate – critica, ba chiar respingea o mai veche
şi, din păcate, persistentă tradiţie a etnografiei din ţară. Mă refer
la o etnografie romantică ce deplânge „pierderea tradiţiilor populare autentice” şi caută să expună un ţăran idealizat, mitic, rupt
de istorie. Această etnografie rămâne mioapă la bogăţia formelor
prin care satul şi ţăranul continuă să se schimbe, să se reinventeze, preferând să picteze un sat idilic care, în fapt, nu a existat
niciodată. De la Irina am învăţat să nu îmi fie teamă să calc în
direcţii noi, să refuz ideologia falsă naţionalistă ce se cultiva în
muzee, şcoli şi în spectacolele de folclor şi să îmi croiesc o cale
alternativă. Înainte să se stingă, în anul 2002, am contribuit şi eu
la un volum consistent pe care Irina şi echipa ei l-au publicat. În
spiritul ei jucăuş-revoluţionar, Irina a numit cartea Arca lui Noe:
De la neolitic la Coca-Cola. Materiale care destabilizează.
În Canada şi S.U.A, fireşte, am avut noi mentori. La
Universitatea „Concordia”, sociologul Anthony Synnott şi istoricul africanolog Andrew Ivaska mi-au îndrumat paşii spre Africa
de est, unde am pornit să studiez modul în care populaţia samburu îşi reimaginează identitatea etnică, relaţiile de gen, de vârstă şi de rudenie, precum şi viaţa rituală vizavi de transformările
economiei mondiale şi implozia turismului. La Universitatea din
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Chicago, soţii Jean şi John Comaroff, antropologi şi africanologi de renume mondial, mi-au fost alături din toate punctele
de vedere de-a lungul ultimilor şase ani. Originari din Africa de
Sud, soţii Comaroff fac parte din şcoala de antropologie istorică
marxistă, pentru care valoarea fundamentală a etnografiei este
să ofere o critică adâncă a inegalităţilor sociale, a capitalismului
global, a colonialismului, a rasismului şi a xenofobiei. Alături de
ei, am învăţat să îmbin munca asiduă de etnograf cu o teorie
antropologică critică. Aşadar, a fi etnograf sau antropolog nu
înseamnă doar să culegi, să descrii şi să arhivezi, ci şi să gândeşti
în termeni critici teoretici pentru a destabiliza valori şi ideologii
dominante din cauza cărora mulţi oameni sunt asupriţi. Pe soţii
Comaroff îi consider adevăraţi „părinţi” intelectuali.
SPS: Prin ce devine cercetarea etnografică atât de pasionantă?
GPM: Fireşte, plăcerile etnografiei sunt numeroase. Pentru
mine este fascinant, de exemplu, să pot trăi o perioadă lungă în
alt context cultural, să învăţ o limbă nouă şi să încerc să înţeleg un
mod de viaţă care, ca să îl poţi înţelege, îţi cere să îţi abandonezi
concepţiile sau prejudecățile în care ai fost crescut. Ceea ce înveţi
dintr-un anumit context cultural şi istoric adeseori te învaţă să îţi
interoghezi propria ta cultură, să refuzi să crezi în superioritatea ei
morală şi să îţi imaginezi moduri alternative de a trăi. Din punctul
acesta de vedere, etnografia este fascinantă. Cei ce studiază aprofundat etnografia şi antropologia văd lumea cu alţi ochi. Etnografia îţi dovedeşte cum, de fapt şi de drept, nu există nimic „natural”
sau „normal” în valorile sociale şi culturale cu care ai crescut: de
exemplu, în ceea ce priveşte „rostul omului în viaţă”, moralitatea,
modul în care oamenii întemeiază familii, în care trăiesc, muncesc, sărbătoresc. Toate acestea sunt construite social, în anumite
momente istorice, cu anumite scopuri ideologice şi motivaţii politice. Ştiind că toate valorile sociale sunt relative, etnograful poate
să înceapă să le descrie, să le explice, să le analizeze şi să dovedească cum ele funcţionează în avantajul unora şi în dezavantajul
altora. Cu alte cuvinte, multe valori culturale sunt „hegemonice”,
iar etnograful este cel mai în măsură să expună logica lor asupritoare şi, prin discursul său, să sugereze posibilitatea unei lumi mai
juste, etice, o lume cu respect pentru diversitate.
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Pe lângă plăcerile terenului şi ale muncii analitice, munca de
profesor de antropologie e la fel de fascinantă. La sfârşitul unui
curs pe care l-am predat recent la Universitatea din Chicago,
un student a scris pe un formular de evaluare a cursului ceva de
genul: „Nu am crezut niciodată că viaţa noastră socială este atât
de complexă. Nu mă voi mai putea uita niciodată cu aceiaşi ochi
la ce înseamnă cultura, familia sau rudenia. Acum vreau să audiez
mai multe cursuri de antropolgie”. Ca pedagog, pentru mine,
momentul în care am reuşit să destabilizez un mod de gândire
simplist, naiv şi să creez o imagine mai complexă şi o dorinţă de
cunoaştere mai adâncă este un moment de împlinire sufletească.

Majoritatea nebunilor fuseseră mari oameni de afaceri, bogătani
care se ocupau de negustorit şi aveau vite multe. Dar – spunea
lumea – pentru că s-au folosit de vrăji pentru a se îmbogăţi, la
sfârşit şi-au pierdut şi averile, şi mintea. Abia după un an sau mai
mult am înţeles că, de fapt, „nebunii” satelor permiteau oamenilor
să îşi exteriorizeze frica de propriul lor viitor incert şi să explice,
într-un mod plauzibil, sistemului lor cultural modurile perverse
în care banii circulă în vremea capitalismului târziu. A meritat
exerciţiul! Multe din tehnicile de teren cu care mă „jucam” în
România continuă a-mi fi de mare folos.

SPS: V-aţi făcut studiile la Montréal. În ce măsură experienţa
din ţară în acest domeniu, să îi zicem empirică, v-a servit în studiile
din Canada?
GPM: În primul rând, faptul că în momentul în care am
începtut studiile universitare aveam deja o arhivă etnografică personală cu interviuri, fişe şi fotografii ce mi-au fost de mare folos,
mai ales în primii doi ani de facultate. Îmi aduc aminte că majoritatea lucrărilor, pe care le pregăteam pentru cursuri, se bazau
pe materiale pe care eu le culesesem în România. De exemplu,
pentru un curs de „cultură şi istorie” am pregătit o lucrare despre
imaginea lui Avram Iancu în folclorul contemporan din Munţii
Apuseni, iar pentru cursul „antropologia mâncării” am pregătit
o lucrare despre cozonaci şi colivă în riturile funerare sud-transilvane. Desigur, şi pentru profesorii mei care lucrau la papuaşi,
la amerindienii hopi sau în alte părţi ale lumii, materialul meu
despre România părea oarecum interesant. Aşa se face că, în
2005, am obţinut sprijinul catedrei de sociologie şi antropologie
pentru a organiza la „Concordia” o expoziţie etnografică despre
Vlădeniul sfârşitului de secol XIX.
Dar mai este ceva, zic eu şi mai important, care mi-a rămas
din experienţa din ţară. În ţară, pe când umblam de unul singur
prin sate, am început să îmi dezvolt ce numesc eu „intuiţia etnografică”, adică abilitatea de a sesiza în teren lucruri care ar putea
să devină relevante pentru cercetarea mea, chiar şi atunci când
nu realizez încă concret în ce fel. Răsfoind prin fişele mele din
ţară, văd că pe atunci nu scăpam mai nimic din ce îmi spuneau
oamenii de la sate. În mod sigur nu aveam habar la ce îmi pot
folosi unele informaţii, dar le scriam oricum pe hârtie. Uneori
se dovedeau de folos, alteori nu. Sigur, când lucrezi pe teren în
mod profesional şi organizat este mult mai dificil să te laşi ghidat
de intuiţia ta spontană. Majoritatea antropologilor şi sociologilor
au metodologii bine definite când merg pe teren. Eu încerc să
dau ascultare şi intuiţiei etnografice cu care lucram în ţară. Când
eram pe teren în Kenia, am avut un program de cercetare extrem
de încărcat. Am realizat că modul în care oamenii povestesc în
taină despre „nebunii” satului – adică oameni despre care, se credea că, în urma unor vrăji, şi-au pierdut minţile – ar putea fi
relevant cercetării mele. Nu ştiam încă în ce fel. Aşa se face că,
urmărind aceeaşi intuiţie, am luat o pauză de două săptămâni de
la programul meu de lucru pentru a aduna mărturisirile localnicilor despre vreo douăzeci de „nebuni”, care trăiau în comunitate.

Voiam să studiez o cultură
pe care europenii o consideră exotică
SPS: Întrebarea anterioară v-am adresat-o cu un gând secret.
Ați avut intuiția ca prin răspuns să-mi dați posibilitatea să dialogăm despre un subiect care ațâță interesul. V-aţi îndreptat atenţia
spre o zonă geografică ce pentru un european are ceva spectaculos. De
ce Kenia? Cum a fost impactul cu populaţia samburu? Cum v-aţi
înţeles cu aceste grupuri etnice?
GPM: Când am început studiile de antropologie, trebuia să
găsesc un loc şi o problemă pe care să mă axez în cercetările mele.
Aş fi putut să mă întorc în România şi să devin ceea ce numesc
antropologii americani un „antropolog nativ”, adică un antropolog care îşi studiază propria cultură. Dar ar fi fost mult prea uşor.
Vroiam să îmi extind aria de cunoaştere, să mă familiarizez cu
un alt context social, pe care să-l învăţ de la zero, ca un copil
în procesul de socializare. Vroiam totodată să studiez o cultură
pe care europenii o considerau exotică sau „primitivă”, pentru a
explora modul în care, de fapt, şi tradiţiile lor se transformă şi se
regenerează prin dinamicile economiei globale, ale istoriei colonialismului şi ale postcolonialismului. Iniţial, vroiam să lucrez
la populaţia maasai din sudul Keniei şi nordul Tanzaniei. Mă
fascina faptul că erau crescători de vite, cu viață pastorală, seminomazi, iar eu am iubit vacile din copilărie, de când mergeam la
Vlădeni. Cineva m-a sfătuit însă ca, dacă sunt interesat să studiez
o populaţie care doar recent a început să fie implicată, într-o mică
măsură, în turism, să mă duc în nordul Keniei, o zonă mult mai
retrasă şi mai greu accesibilă, la populaţia samburu. Samburu şi
maasaii vorbesc aceeaşi limbă şi împărtăşesc multe elemente de
cultură şi istorie. Şi aşa am plecat în Kenia, unde nu cunoşteam
pe nimeni. Din capitala Keniei, Nairobi, o mare metropolă estafricană, cu zgârie-nori, supermarketuri, străzi zgomotoase, pline
de maşini şi oameni, mi-a luat nouă ore să ajung în Maralal, cu
un microbuz, în districtul Samburu, unde urma să lucrez. După
trei ore de mers, nu mai existau drumuri asfaltate, iar când ploua,
microbuzul rămânea împotmolit în noroaie. Așa am petrecut
multe nopţi în savană.
La început, mi-a fost foarte, foarte greu. Nu mă puteam
adapta la climă, la modul de viaţă, la lipsa de varietate alimentară,
făceam uşor malarie şi la faptul că, fiind alb – asociat aşadar cu
foştii colonialişti britanici şi mai apoi cu puţinii turişti bogaţi
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în samburu, acum opt ani, eu nu am ştiut asta. Şi mi s-a întâmplat. Un bătrân cu care am dat mâna, mi-a luat palma şi a scuipat
în ea. Am fost terifiat. Bătrânul respectiv mestecase tabac şi avea
o salivă groasă. Şocat, prima reacţie a fost să mă şterg pe pantaloni, de faţă cu bătrânul respectiv. Nu ştiu ce i-a trecut prin cap,
dar în mod sigur l-am jignit. Practic, după cum aveam să învăţ
mai târziu, îi refuzasem binecuvântarea.

Grafică: DOINA LILIANA DĂNESCU
care ajungeau în zonă – reprezentam pentru mulţi o sursă de
venit. Engleza este una din limbile oficiale ale Keniei, însă doar
cei cu şcoală multă o vorbesc fluent. Restul vorbesc swahili, cealaltă limbă oficială, o limbă bantu cu ceva influenţe arabice. Apoi,
samburu vorbesc limba maa, o limbă nilotică, total diferită de
swahili. La început, faptul că nu puteam să comunic cu oamenii
decât prin translator mă exaspera. Nu eram învăţat să lucrez astfel. Aşadar, am luat cursuri, am făcut meditaţii şi, cu timpul, am
ajuns să vorbesc fluent swahili şi să înţeleg suficient limba maa
pentru a putea conversa fără probleme. Mergeam în Kenia în fiecare vară pentru trei luni. Apoi am trăit acolo un an şi patru luni.
Acum mă simt ca acasă. Bat satele pe jos sau pe motocicletă, stau
de vorbă cu oamenii, am mulţi prieteni şi nu mă mai simt străin.
Între timp, am învăţat mult despre cultura şi istoria zonei.
SPS: Puteţi considera cercetarea din Kenia un drum iniţiatic?
GPM: Bineînţeles. Aceste experienţe profesionale sunt şi
experienţe de viaţă: le trăieşti, le percepi şi te afectează în adâncul
fiinţei tale. Ca după orice drum iniţiatic, la sfârşit, te regăseşti
transformat ca persoană. Renaşti. Cum în ultimii zece ani am
trăit în patru ţări, eu nu pot să spun că mă raportez la o comunitate sau la o ţară anume ale căror valori sociale să îmi ghideze
drumul vieţii. Poate, într-un fel, comunitatea mea de viaţă acum
este lumea academică. Dar am învăţat câte ceva din fiecare loc
unde am trăit şi am studiat.
SPS: Probabil că nu ați fost scutit de șocuri comportamentale
din partea băștinașilor. Vă aduceți aminte de vreo pățanie care până
la urmă ține de cutumă?
GPM: O să vă împărtăşesc o întâmplare pe care, fiind
mai recentă, mi-o amintesc mai uşor. Înainte, însă, e nevoie de
o menţiune etnografică. La samburu, saliva este o substanţă care
conţine esenţa persoanei. Saliva altuia nu e considerată dezgustătoare. Când un om mai vârstă vrea să binecuvânteze pe cineva,
el îi ia palma şi scuipă în ea. Prin acest gest el transmite persoanei
respective intenţiile lui bune, căldura şi afecţiunea. Un om binecuvântat astfel nu poate fi blestemat. Din contră, el prosperă în
tot şi în toate. Deci este o onoare. Ei, când am început să lucrez
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SPS: Cercetarea dumneavoastră din Kenia viza ceremoniile
de circumcizie, riturile funerare, dansul. În ce măsură sunt legate de
sacru?
GPM: Depinde. În religia populară samburu, Dumnezeu
– sau nkai – poate fi, în funcţie de context, de genul feminin
sau masculin. Nkai este aşadar androgen. Totodată, nkai poate
fi singular – un dumnezeu – sau plural – o fiinţă cu întruchipări
multiple. Misionarii anglicani şi catolici care au lucrat în district
de prin 1930, au avut mari dificultăţi în a-l face pe Dumnezeu
de gen masculin şi singular. Fireşte preconcepţiile misionarilor
au de-a face şi cu legitimarea unei patriarhii occidentale în care
bărbatul se vrea capul familiei. Când misionarii s-au decis să
construiască o biserică pe muntele sacru al tribului, au mâncat
o bătaie pe cinste. Și-au meritat-o! Dar să revin la ritualuri. La
samburu, oamenii cred că nkai a lăsat nişte legi şi pentru a nu o
(sau îl?) supăra, lucrurile trebuie făcute după o anumită rânduială. Dar sacrificiile de vite sau capre, care se fac la ceremoniile
de circumcizie sau la înmormântări, nu sunt ofrande aduse divinităţii în sensul iudeo-creştin. Ci sacrificarea vitei – un animal
mult iubit şi apreciat – prin vărsarea sângelui „taie” cum spun
ei (în maa, kedung), o etapă a vieţii şi iniţiază alta. Ce s-a tăiat
şi legat prin sacrificarea unei vite – o cununie, o iniţiere – nu se
mai poate desface niciodată, cum nici acea vită nu mai poate fi
reînviată. Sacrul este peste tot în viaţa oamenilor, în credinţa lor
că anumite gesturi şi înfăptuiri sunt dătătoare de viaţă – keisho,
cum spun ei, – iar altele aduc necaz. Dansurile însă sunt simple
petreceri şi nu au legătură cu sacrul în sine.
SPS: Interesante prin simbolism sunt riturile de inițiere.
GPM: La samburu, riturile de iniţiere sunt cele mai elaborate şi mai bogate în simbolism. O dată la cincisprezece ani, bărbaţii căsătoriţi din toate cele opt clanuri deschid o nouă clasă de
vârstă prin sacrificarea unui taur pe muntele sfânt al districtului
lor. Apoi, toţi băieţii cu vârste cuprinse între 13 şi 28 de ani sunt
adunaţi în nişte sate mari, în formă de cerc, numite lorora, construite special pentru aceste ceremonii. Fiecare clan îşi are lorora
sa. Acolo, novicii sunt circumcişi ritual, devenind membri ai unei
noi clase de vârstă. Din acel moment, ei devin aşa-zişi moran
sau luptători ai tribului. În următorii zece sau cincisprezece ani,
ei nu mai au voie să mănânce sau să trăiască în casa părinţilor
şi îşi petrec timpul în păduri, la stâni, luptând cu triburi vecine
sau, din anii 50, angajându-se ca soldaţi, poliţişti sau paznici prin
oraşe. În acest timp, caută să facă bani, pentru a cumpăra vite
şi a plăti viitorilor socri „darul” pentru o nevastă. În aceşti ani,
ei parcurg multe alte ceremonii de iniţiere numite lmugit, prin
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care sunt despărţiţi treptat de lumea băieţilor neiniţiaţi şi aduşi
în rândul bărbaţilor maturi. Am avut deosebitul noroc să prind
ceremoniile de iniţiere a unei noi clase de vârstă în anul 2005.
Sezonul iniţial de iniţiere avusese loc în 1990 şi următoarele nu
se vor ţine înainte de 2020.
Clasele de vârstă îşi au fiecare numele ei. La cincisprezece ani, este iniţiată o clasă nouă. În samburu, pe vremuri şi
la sate, şi acum, oamenii nu măsoară timpul în ani, ci în epoci
de câte cincisprezece ani desemnate cu numele clasei de vârstă
ai cărei membri erau luptători la un moment dat. Ca să pot să
culeg informaţii despre trecut, a trebuit să învăţ numele la vreo
douăzeci de clase de vârstă, din secolul al XVIII-lea până în prezent. De exemplu, când cineva îmi povestea despre anii 1810, îmi
spunea „în vremea celor din lpetaa. Dacă vroiau să-mi vorbească
despre anii 1960, spuneau „în vremea celor din lkuroro” şi aşa mai
departe. Să cunoşti istoria înseamnă să măsori timpul în termenii
specifici sistemului lor cultural.
Femeile nu aparţin unor clase de vârstă, propriu-zis. Ele
sunt iniţiate tot prin circumcizie înainte de a se căsători. Ca fete
sunt asociate cu clasa de vârstă a fraţilor lor, iar ca neveste adoptă
clasa de vârstă a soţului. Şi cum, fiind o societate poligamă, o fată
de douăzeci de ani poate deveni a cincea nevastă a unui bărbat de
şaizeci de ani, vârsta ei biologică nu are nimic de-a face cu vârsta
ei socială. Dacă o fată de douăzeci de ani – deci, în termeni de
ani, mai tânără decât mine – era măritată cu un bărbat de cincizeci sau şaizeci, eu trebuia să mă adresez ei politicos cu „mamă”.
Iniţierea în clase de vârstă stă la baza vieţii sociale din samburu.

Tradiția se regenerează ca o sinteză între
vechi și nou
SPS: Formele de transmitere a ritualurilor indică reinterpretarea prin obiceiuri primite din exterior?
GPM: Oriunde în lume, cred eu, tradiţia se regenerează
ca o sinteză între vechi şi nou. Ca să menţii tradiţii ce vin din
trecut, este necesar să poţi să le înţelegi din punctul de vedere
al prezentului. La fel şi cu elementele adoptate – acum multe
dintre ele puse în circulație prin economia globală. Pentru ca ele
să capete valoare, trebuie reinterpretate, înţelese în relaţie cu cele
indigene. O să dau exemplul meu preferat. Tot aşa, odată la cincisprezece ani, în Samburu, au loc ritualuri numite lopiro. Ultimele
au avut loc în 2010 şi 2011. Prin aceste ceremonii, fiecare clan
încearcă să intervină ritual la nivelul transformărilor colective,
sociale, pe care familiile lor le-au suportat în ultimul deceniu şi
mai bine. Anumite aspecte din ritual au de-a face cu sexualitatea,
cu relaţile de adulter, altele cu fertilitatea, capacitatea femeilor
de a procrea ş.a.m.d. La un moment dat, bărbaţii dintr-o anumită clasă de vârstă dăruiesc nevestelor care nu au avut copii de
mult timp bancnote valoroase, punându-le în decoraţia lor de
pe cap. Ce însemnătate are acest ritual? Sigur, banii au existat în
Samburu din timpul colonialismului, de la începutul secolului al
XX-lea. Samburu au dezvoltat credinţe foarte complexe despre

bani. Spre deosebire de ideologia capitalistă în care o bancnotă,
să zicem, schimbă mâini, fără a duce cu ea istoria mâinilor prin
care a trecut, la samburu, mulţi cred că genul de muncă fizică în
care banul îşi are originea poate să îl afecteze pe cel ce îl foloseşte. Spre exemplu, banii obţinuţi din furt, spun ei, se evaporă
rapid: fie că îi bei sau îi pierzi, dar nu vei beneficia de ei. Banii
făcuţi din prostituţie, să dau alt exemplu, nu pot fi împărțiţi cu
membrii familiei. Dacă o mamă cumpără mâncare copiilor ei cu
bani făcuţi din prostituţie, copiii vor muri. Calitatea morală este
transferată prin materialitatea banului. Mâncarea sau vitele cumpărate cu „bani răi” sunt şi ele rele, se vor îmbolnăvi, vor muri. În
schimb, când oamenii dăruiesc bani pentru ceremoniile colective
ale clanului, istoriile particulare ale banilor se şterg. Mai mult, se
crede că banul – prin valoarea lui de schimb – are capacitatea de
a se regenera. Aşadar e fertil. În bănci, banii dau naştere banilor.
În acest ritual, în care bărbaţii pun bani la capul nevestelor, ei
caută să transfere femeilor – printr-un principiu de contagiune –
fertilitatea banilor. Femeile pot deveni ele însele fertile prin acest
ritual. Vedem aşadar cum – contrar percepţiilor noastre – globalizarea nu produce omogenitate culturală. Din contră, circulaţia
globală a banului şi produsului comercial reproduce şi transformă
diversitatea culturală în cele mai neanticipate modalităţi.
SPS: Cum vede populația samburu structura lumii?
GPM: Depinde despre ce categorie socială vorbim. Samburu au diferite clase sociale, regionale şi de gen, cu credinţe şi
ideologii diferite. Dar, în linii generale, pot spune că, de pe vremea colonialismului, o ideologie keniană naţionalistă, bazată pe
ideea de „dezvoltare” şi „progres”, a transformat modul în care
oamenii caută să trăiască şi să îşi creeze un viitor. Ca şi la români,
ei îi văd pe cei care trăiesc în sate ca fiind mai „înapoiaţi” dar mai
„aproape de tradiţie”, pe când cei ce trăiesc în oraşe sunt mai
„moderni”, dar mai îndepărtaţi de identitatea lor etnică. Fireşte,
realitatea e mult mai complexă. Apoi, în relaţie cu capitala ţării
şi cu o categorie abstractă a „străinătăţii” (ce numesc ei ngambo),
de unde vin albii, samburu se văd în general a fi marginalizaţi.
Multe din legendele lor, formate probabil de-a lungul secolului
al XX-lea, vorbesc despre trei fraţi: cel alb (probabil europeanul),
cel maro (probabil indianul sau arabul) şi cel negru (probabil
samburu). Aceste legende sugerează că, prin truculenţă, fratele
alb şi cel maro l-au înşelat pe cel negru, luându-i averile şi lăsându-l doar cu o vacă. De atunci, samburu duc o viață pastorală.
Ei, mi se pare extraordinar cum, o simplă legendă populară oferă
o viziune critică asupra realităţilor globale. Într-adevăr, după
cum au arătat aţâţia istorici, vestul s-a ridicat prin rasism şi prin
exploatarea subiecţilor coloniali... un lucru pe care nu ni-l amintim suficient de des când, prosteşte, proclamăm superioritatea
morală a vieţii europene.
SPS: O ultimă întrebare care dă simetrie dialogului nostru. Vă
întorc în România. Se mai poate vorbi despre sat şi despre țăran în
zilele noastre, când schimbările la toate nivelurile se produc rapid?
Cum se poate prezerva folclorul de poluare?
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GPM: Da, se mai poate vorbi despre sat şi despre ţăran.
Problema, după părerea mea, nu este dacă, ci cum putem vorbi
despre ţăran şi sat. Dacă vom căuta cu îndărătnicie să găsim sau
să reinventăm ţăranul mioritic, ne pierdem timpul. După cum
am mai spus, acel ţăran nu a existat niciodată decât, probabil, în
imaginaţia romanticilor secolului al XIX-lea şi a discipolilor lor.
Din păcate, prea mulţi bani se duc pe asemenea proiecte pseudoştiinţifice în zilele noastre. Între timp, pierdem enorm prin faptul
că nu ne dăm seama cum ţăranul – şi, de ce nu, şi orăşeanul contemporan – reinventează tradiţia, cultura, folclorul. Anul acesta
mă plimbam prin unele dintre satele româneşti, unde am lucrat
acum mai bine de zece ani. E de necrezut câtă schimbare, dar
şi câtă creativitate şi câtă inventivitate culturală se regăseşte în
modul de viaţă al tinerilor, care, în lipsa posibilităţilor de angajare
la oraş, se întorc la sat. Modul în care îşi construiesc casele, maşinile pe care şi le cumpără, felul în care îşi petrec timpul liber...
toate acestea conţin noi tradiţii (în sensul larg al cuvântului), prin
care ei se reinventează în faţa globalizării. E ceva extraordinar de
surprins! De asemenea, m-am bucurat să văd că apare o generaţie nouă de etnografi români care – deşi lucrează adesea fără
sprijinul instituţiilor de stat – ştie să aprecieze şi să surprindă
bogăţia şi varietatea vieţii culturale contemporane. Aş menţiona,
de exemplu, proiectul fotografic „Mândrie şi beton”
întreprins de nişte tineri etnologi în Ţara Oaşului, pentru a arăta cum banii produşi de bărbaţii maramureşeni
în Italia şi Spania reanimează şi reinventează, în modul
cel mai inedit, arhitectura populară, nunta şi relaţiile
dintre genuri şi generaţii în satele oşene. Acolo se află
adevărata valoare etnografică şi antropologică, nu în
„bocetele” celor care se plâng că „se pierde tradiţia.”
Nu cred că este de obligaţia etnografului sau
antropologului să prezerve folclorul de poluare. Aceasta
a fost şi rămâne preocuparea ideologului, a propagandistului, a organizatorilor de aşa-zise „spectacole de
folclor.” De aceştia nu ducem şi nu am dus lipsă niciodată. Pentru antropolog, noţiunea de „poluare” este ire-
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levantă. Pentru acesta, folclorul este o entitate vie, mereu schimbătoare. Bogăţia lui nu se regăseşte într-o „autenticitate” statică,
ci în capacitatea colectivă de a-l recrea în permanenţă. Nici nu
ne dăm seama cât am pierdut din cauza celor care au făcut şi
continuă să facă din folclor propagandă naţionalistă. La sfârşitul
secolului al XIX-lea, plecau bărbaţii din sudul Transilvaniei cu
sutele la muncă în America. La întoarcerea în sat, aceştia erau
colindaţi cu colinde anume făcute pentru ei, aveau un întreg gen
folcloric al lor. Dar nu îl găsim în nicio culegere folclorică, din
câte ştiu eu. Apoi, în comunism, a existat un folclor bogat prin
care sătenii criticau subtil – prin diferite motive cu conotaţii
sexuale – sistemul de colectivizare, recensămintele comunale şi
aşa mai departe. Nici pe acestea nu le mai găsim. Ca să nu mai
vorbesc de folclorul aşa-zis „vulgar”. De ce am lăsat să se piardă
aşa tezaur antropologic fără să îl culegem, să îl înţelegem? Iată,
avem să le mulţumim ideologilor şi propagandiştilor noştri care
au fost – şi adesea rămân – în fruntea Centrelor de Conservare şi
Valorificare a Folclorului, a unor muzee şi institute de folclor. Cu
aceştia, „păstrarea” folclorului, a portului şi a tradiţiilor a implicat
o muncă serioasă de eliminare şi exterminare a tot ceea ce nu a
ţinut de viziunea lor romantică asupra ţăranului român. Mare
păcat!

