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Abstrakt 

Môj príspevok vychádza z môjho doterajšieho etnografického výskumu v Bahii, na 

severovýchode Brazílie. Na jeho základe načrtnem jeden z možných komparatívnych modelov, 

na základe ktorého je možné analyzovať spôsoby, ktorými sa mnohé rómske komunity na 

oboch stranách Atlantiku ekonomicky začleňujú do spoločnosti. Moju argumentáciu rozviniem 

nasledovne: 1) v Bahii prislušníci a príslušníčky rómskej komunity Calónov trvajú na tom, že 

„(praví) Cigáni (Ciganos) nepracujú (trabalhar)“. Kultúrne hodnotnejšou je autonómna forma 

zárobku a to najmä obchodovanie a požičiavanie peňazí. 2) Práca (trabalho) je v Bahii – 

formovanej v minulosti otroctvom a marginálnym postavením v globálnom systéme – často 

považovaná za niečo, čo potenciálne degraduje a vedie ku neslobode (cativeiro). 3) 

Odmietanie práce Calónmi nie je však iba ideologickou inverziou hegemónneho ne-rómskeho 

sveta práce, ale poukazuje aj na hodnoty, ktoré sa Calóni snažia zachovavávať pri svojom 

začleňovaní sa do spoločnosti. Tieto hodnoty sú hodnotami, ktoré charakterizujú 

householding (princíp domácnosti, samozásobiteľstvo, gazdovanie), jeden zo štyroch 

všeobecných princípov ekonomického správania, ktoré Karl Polanyi definoval vo Veľkej 

Transformácii (1944). Kedže toto ‘samozásobiteľstvo‘ je integrované a operuje v prostredí, 

v ktorom dominuje trh, tak nemôže byť sebestačné, ani plne inštitucionalizované. 
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