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Prefaț ă

Studiul de față se ocupă pluridisciplinar de evoluția uneia dintre 
etniile de pe teritoriul României de astăzi, rromii. Acesta tratează 
istoria și evoluția comunității de romi din pe zona Neamțului, dar 
prezintă și elemente de demografie, sociologie, antropologie, tradiții 
și elemente de cultură rromani.

Trebuie spus din capul locului că, termenul de „țigan” este 
considerat de către organizațiile acestora unul peiorativ, fiind 
astăzi jignitor. Astfel, se folosește termenul de rrom sau rom, apă-
rut în spațiul românesc în perioada interbelică odată cu nașterea 
organizațiilor acestei etnii. În această lucrare am folosit ambii 
termeni, atât țigan cât și rom, așa cum au fost aceștia folosiți în 
perioadele istorice analizate, fără a jigni pe cineva.

În studiul de față, ne-am axat mai mult pe istoria acestei 
comunități în spațiul Neamțului, conform ariei geografice vizate 
de acest proiect. Chiar dacă s-a scris mult în ultima perioadă 
despre țigani (rromi), fiind un subiect la „modă”, se știe destul de 
puțin despre această etnie, mai ales despre istoria lor.

Multe aspecte nu sunt înțelese despre ei, existând stereo-
tipuri negative, prejudecăți care au trecut peste secole. Toți 
doresc integrarea lor, dar nu se înțelege faptul că, înainte de 
toate, este necesară cunoașterea istoriei, a tradițiilor, a cutu-
melor ancestrale, a modului de viață, a obiceiurilor acestora 
care s-au individualizat în rândul celorlalte populații trăitoare 
pe aceste meleaguri.

Motivația acestui studiu este aceea de a cunoaște și de a oferi 
cunoaștere, totul în vederea conturării unei imagini cât mai com-
plete, corectă dar și obiectivă a tot ce înseamnă istoria, cultura și 
tradițiile rromilor. Noi credem că am reușit, iar dumneavoastră 
rămâne să descoperiți și să apreciați aceasta.

Cercetările privind populațiile minoritare din România au 
devenit la modă pentru cercetătorii și organizațiile/instituțiile cu 
competențe în domeniu, după anii 1990. Astfel, o parte a societății 
românești a fost  surprinsă de varietatea și de culoarea pe care 
aceste populații le aduceau ca aport societății românești. 

Multitudinea de informații identificate, a deschis noi orizon-
turi pentru cercetările interdisciplinare, referitoare la identitatea 
minorităților naționale.

Cercetarea de față se referă la minoritatea romă situată în 
județul Neamț, ca o minoritate unică, ce se diferențiază între 
nenumăratele etnii ale unei lumi pe zi ce trece tot mai globalizată.

Aveți de parcurs o poveste rom-antică, cu personaje, acțiune, 
decor și multe lucruri incitante și inedite.

Autorii

Preface

The present study takes on a multidisciplinary approach on 
the evolution of one of the ethnic groups in nowadays Romania, 
the Roma. The study presents the history and the evolution of 
the Roma community, located in Neamț area, as well as elements 
of demography, sociology, anthropology, traditions and elements 
of Roma culture.

It must be settled from the beginning that the term “Gypsy” is 
considered by their organisations as being pejorative and nowadays, 
offensive. So, we use the term “Romani” or “Roma”, which appeared 
in Romania during the interwar period at the same time with the 
establishment of the organizations of this ethic group. In this study 
we have used both terms, Gypsy and Roma, as they were used in the 
analysed historical periods, without offending anyone.

In this study, we have focused more on the history of this 
community located in Neamț area, according to the geographi-
cal area covered by this project. Even if a lot has been written 
lately about Gypsies (Roma), being a “trendy” topic, quite little 
is known about this ethnic group, especially about their history.

Many aspects are not understood about them, as there are 
negative stereotypes and preconceptions that have been passed 
on through the centuries. Everyone wants them to be integrated, 
but what they don’t understand is that, first of all, it is compulsory 
to know their history, traditions, ancestral customs, way of life 
and habits which have become individualised among the other 
populations living on these lands.The motivation for this study is 
to know and to spread the knowledge, all in order to create a more 
complete, correct and objective picture of the history, culture and 
traditions of the Gypsies. We believe we have succeeded in doing 
that, but we will leave it to your appreciation.

After 1990, the researches on minority populations in Romania 
have become a trend amongst the researchers and organizations/ in-
stitutions with competences in this field. Thus, part of the Romanian 
society was surprised by the variety and colourfulness that these 
populations brought as a contribution to the Romanian society.

The abundance of information identified has opened new 
horizons for interdisciplinary research on the identity of na-
tional minorities.

The present research refers to the Roma minority located in 
the Neamt County, as a unique minority, which stands out from 
the countless ethnicities of a world that grows to be more and 
more globalized.

You have a rom-antique story to go through, with characters, 
action, scenery and lots of exciting and unique elements.

Authors
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Capitolu l  1:  Or ig inea ,  evoluț ia  e tn ie i 
r romi lor  (secolu l  X I V-prezent)

O problemă intens dezbătută este cea a venirii romilor în Europa. Istoricul Viorel Achim susține că este 
general acceptată ideea migrației romilor din India spre Europa, în mai multe valuri, în secolele IX-XIV1. Mai 
mulți istorici, precum Pray, Sulzer, Griselini, consideră că romii au pătruns în Europa prin țările de la Marea 
Neagră, România și Bulgaria actuală2.

Despre pătrunderea romilor pe actualul teritoriu al României, sunt diverse opinii. Mihail Kogălniceanu, 
autorul primului studiu despre romi, „Schiţă asupra istoriei, obiceiurilor și limbii ţiganilor” (1837), tradusă în 
limba română din limba franceză la 1900 de Gheorghe Ghibănescu, afirmă că „acest popor nomad s-a arătat 
întâi în Moldova la 1417, trecând pe la Marea Neagră până unde se întindea Moldova. Din Moldova, ei s-au 
extins în Valahia, Transilvania, Ungaria și apoi în Europa”3. Acesta afirmă că romii au venit în Moldova în 
timpul domniei lui Alexandru cel Bun.

Un alt istoric, George Potra, în lucrarea sa, „Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România”, prezintă trei 
posibile teorii ale venirii romilor în spațiul românesc: 1) Au fost aduși de tătari ca robi, iar când tătarii au fost 
înfrânți de unguri și români, o bună parte a romilor veniți cu ei au rămas pe meleagurile noastre, fiind înrobiți 
de români; 2) O parte din romi, probabil, au venit din sud, pentru că documentar ei apar atestați mai devreme 
în Peninsula Balcanică; 3) O parte din romi veniți în Moldova, indiferent dacă au fost aduși de tătari sau nu, 
au făcut parte din ramura care se îndreptase spre Crimeea, iar cealaltă parte de romi erau veniți din Muntenia4.

Până la mijlocul secolului al XIX-lea, în istoriografia românească a fost susținută ideea că, romii au fost aduși 
de tătari, așa cum considera și Iorga că romii au venit aici odată cu invazia tătarilor din 12415. Însă, nu există 
dovezi clare în acest sens. Deși, Miklosich afirmă în studiile sale lingvistice că limba țigănească se aseamănă cu 
cea din Hindustan, deci țiganii sunt veniți din India6, Viorel Achim susține că, „țiganii au venit în România 
actuală din sudul Dunării, chiar și numele lor, ațigani este de origine greacă, devenit apoi țigani. Limba acestei 
populații conține multe cuvinte grecești și sud-slave. În Moldova, marea majoritate a ţiganilor au venit din 
Valahia, iar fluxul a durat”7.

O altă problemă disputată în istoriografie este înrobirea romilor. Paul Bataillard consideră că înrobirea 
romilor în spațiul românesc nu a avut efectul scontat. Ei erau sclavi, dar nu șerbi, pentru că nu se ocupau cu 
prelucrarea pământului8.

Acesta afirmă că Moldova și Valahia sunt unicele țări în care romii au fost înrobiți. Originile înrobirii ar 
fi însă într-o obscuritate completă9.

1 Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998, p. 16.

2 P. Serboianu, Les Tsiganes: Histoire, Ethnographie, Linguistique Grammaire-Dictionaire, Paris, Payot, 1930, p.27.

3 Mihail Kogălniceanu, Schiţă despre ţigani, Iași, Tipografia Dacia, 1900, p. 9.

4 George Potra, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România, București, 2002, p. 22.

5 Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998, pp. 22-23.

6 Ibidem, p. 23; George Potra, op. cit., p. 8.

7 Viorel Achim, Ţiganii în istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998, pp. 24-25.

8 P. Bataillard, Nouvelle recherches sur l’apparition et la dispersion des bohémiensen Europe în „Bibliothèque de l’École des chartes”, vol. XI, 
nr.1, 1850, p. 23.

9 Ibidem, p. 30.
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Chapter  1:  Or ig in  a nd Evolut ion of  Roma 
Et hn ic it y  (14t h centur y-present)

A highly debated issue is the arrival of Roma in Europe. Historian Viorel Achim claims that the idea of 
Roma migrating from India to Europe, in several waves it the 9th – 14th centuries1, is generally accepted. Several 
historians, such as Pray, Sulzer, Griselini, believe that Roma entered Europe through the Black Sea countries, 
Romania and present-day Bulgaria2.

There are different opinions about the entering of gypsies in the current territory of Romania. Mihail 
Kogălniceanu, author of the first study on Roma, “Schiţă asupra istoriei, obiceiurilor și limbii ţiganilor” (1837) 
(“Sketch on the history, customs and language of Gypsies”), translated into Romanian from French in 1900 
by Gheorghe Ghibănescu, states that “this nomadic people first arrived in Moldavia in 1417, crossing the Black 
Sea and reaching as far as Moldavia. From Moldavia, they spread to Wallachia, Transylvania, Hungary and then 
Europe”3. He states that Roma came to Moldavia during the reign of Alexander the Good.

Another historian, George Potra, in his paper ”Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România” (“Contributions 
to the History of Roma from Romania”), presents three possible theories of the arrival of Roma in Romania: 
1) They were brought by the Tatars, as slaves, and when the Tatars were defeated by the Hungarians and 
Romanians, a major part of the Roma who came with them remained in our territories, being enslaved by 
the Romanians; 2) A part of the Roma probably came from the south, because they are documented earlier in 
the Balkan Peninsula; 3) A part of the Roma who came to Moldavia, whether brought by the Tatars or not, 
belonged to the group that went to Crimea, and the other part of the Roma came from Muntenia region4.

Up until the middle of the 19th century, Romanian historiography supported the idea that Roma were 
brought here by the Tatars, as Iorga also considered that Roma came here with the invasion of the Tatars in 
12415. However, there is no clear evidence in this regard. Although Miklosich states in his linguistic studies 
that the Gypsy language is similar to that of Hindustan, so Roma came from India6 , Viorel Achim claims 
that, “Gypsies came to present-day Romania from south of the Danube, even their name, atsiganos, is of Greek 
origin, later becoming tsiganos (which is the word for gypsies). The language of this population contains many 
Greek and South Slavic words. In Moldavia, the vast majority of Gypsies came from Wallachia, and the inflow 
lasted”7. Another debated issue in historiography is the enslavement of the Roma. Paul Bataillard believes that 
the enslavement of Roma in Romania did not have the desired effect. They were slaves, but not serfs, because 
they did not work the land8. He states that Moldavia and Wallachia are the only countries where Roma were 
enslaved. The origins of enslavement are said to be completely unknown9.

1 Viorel Achim (1998). Ţiganii în istoria României. Bucharest: Encyclopedic Publishing House. pp. 16.

2 P. Serboianu (1930). Les Tsiganes: Histoire, Ethnographie, Linguistique-Grammaire-Dictionaire. Paris: Payot. pp. 27.

3 Mihail Kogălniceanu (1900). Schiţă despre ţigani. Iași: Dacia Typography. pp. 9.

4 George Potra (2002), Contribuţii la istoricul ţiganilor din Romania. Bucharest. pp. 22.

5 Viorel Achim, (1998). Ţiganii în istoria României. Bucharest: Encyclopedic Publishing House. pp. 22-23.

6 Ibid. pp. 23; George Potra, op. cit., pp. 8

7 Viorel Achim, (1998). Ţiganii în istoria României. Bucharest: Encyclopedic Publishing House. pp. 24-25.

8 P. Bataillard, (1850). Nouvelle recherches sur l’apparition et la dispersion des bohémiensen Europe in “Bibliothèque de l’École des chartes”, vol. 
XI, no.1, pp. 23.

9 Ibid. pp. 30.
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Problema este legată de momentul când aceștia au devenit dependenți: imediat după venirea lor în Moldova, 
sau mai târziu a avut loc dependența. Unii istorici afirmă că, romii au fost prizonieri de război ai tătarilor, de 
unde și numele lor de „micii tătari”, și că i-ar fi urmat pe tătari până la Dunăre, în timpul invaziilor mongole 
din secolul al XIII-lea, tătării devenind și ei robi, după ce au fost înfrânți1. Alți istorici dau ca și cauză a înrobirii, 
aspectul economic. Emmanuelle Pons afirmă, referitor la perioada înrobirii, că romii și-au pierdut libertatea 
devreme. Ei au devenit robii domnitorului, ai clerului, ai boierilor. Așa cum afirmă Vaillant, „dacă ţăranul este 
șerb, ţiganul este întru-totul rob”, „statul îi vinde, particularii îi cumpără, iar călugării stau și ei cu mâna întinsă”2, 
afirmații ce sunt confirmate documentar pe parcursul perioadei de robie a romilor.

1.1  Or ig inea  romi lor

Ajunși la nord de Dunăre la sfârșitul secolului al XIV, romii au fost înrobiți de către domnie, devenind 
proprietatea domnitorului, iar prin danii au intrat în proprietatea boierilor și mănăstirilor. Astfel, deveneau 
robi, iar robia a fost o instituție în spațiul românesc.

În Moldova, romii sunt amintiți prima dată în anul 1428, când domnitorul Alexandru cel Bun dăruiește 
mănăstirii Bistrița 31 de sălașe de țigani și 12 bordeie de tătari3.  Ștefan al II-lea, dă danie, la 30 septembrie 
1445, mitropolitului Calist al Romanului, pe „Pașca, de la Neamţ și cu sălașele sale și cu averea sa”4. În 1446, 
marele logofăt Mihu avea șase sălașe de țigani la Vânători, pe Bistrița5, iar la 1448, boierul Zianco avea la 
curtea sa de la Davideni, trei țigani6.

La 3 septembrie 1448, domnitorul Petru al III-lea întărește mănăstirii Neamț patru sălașe de țigani dăruiți 
de Alexandru cel Bun7. Câțiva ani mai târziu, la 22 Ianuarie 1453, Alexandru al II-lea, întărește mănăstirii 
Neamț mai multe sălașe de țigani, iar spre sfârșitul documentului spune: „și asemenea oricine ar dori din boerii 
noștri să oprească acești țigani sau să-i ascundă înaintea călugărilor, acesta să plătească cu gâtul său”8.

În 1462, Ștefan cel Mare, întărește Mănăstirii Bistrița posesiunile sale, printre care robii țigani, tătari sau 
bulgari pe care aceasta îi stăpânea9. Trei ani mai tărziu, la 13 decembrie 1465, Ștefan cel Mare confirmă mi-
tropoliei din Roman (Târgul de Jos) niște țigani pe cari îi dăruise acesteia Isaia, pârcălabul de Chilia. Țiganii 
menționați sunt: Măcicat, Caba, Coste, Babul, Bâzdâg, Carfin și Nan „toţi șapte cu copiii și cu tot neamul 
lor, cu tot”10.

1 E. Pons, De la robie la asimilare (rezumat), 1995, p. 12 (http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf450.pdf  (accesat 03.08.2022).

2 Ibidem, p. 16.

3 Documenta Romaniae Historica (DRH) A. Moldova, I, București, 1975, pp. 109-110.

4 C.C. Giurescu, Târguri, orașe și cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, București, Editura Enciclopedică, 
1997, p. 121.

5 Documente privind istoria României (DIR), A. Moldova, veacul XIV-XV, vol. I, p. 241.

6 D.P. Bogdan, Acte moldovenești din anii 1426-1502, București, 1947, p. 14.

7 M. Costăchescu, Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol. II, p. 352.

8 Ibidem, p. 444.

9 DRH. Seria A. Moldova. Vol. II (1449–1486). București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, pp. 151-155.

10 I. Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, vol. I, pp. 91-92.
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The problem is connected to the moment when they became dependent: immediately after their arrival in 
Moldavia, or did it occur later on. Some historians claim that the Roma were war prisoners of the Tatars, hence 
their name “little Tatars”, and that they would have followed the Tatars all the way to the Danube during the 
Mongol invasions of the 13th century, the Tatars also becoming slaves after being defeated1. Other historians present 
the economic aspect as the cause of enslavement. With regard to the period of enslavement, Emmanuelle Pons 
states that the Roma lost their freedom early on. They became slaves to the ruler, the clergy and the boyars. As 
Vaillant states, “if the peasant is a serf, the gypsy is clearly a slave”, “the state sells them, private individuals buy them, 
and the monks are panhandlers also”2, statements which are documented during the period of roma enslavement.

1.1  The Or ig in  of  t he  Roma

Arriving north of the Danube at the end of the 14th century, the Roma were enslaved by the reign, becoming 
the property of the ruler, and as donations, they became the property of the boyars and monasteries. In this 
way, they became slaves, and slavery was an institution in Romania.

In Moldavia, roma are first mentioned in 1428, when the ruler Alexander the Good gave, to the monastery 
of Bistrita, 31 dwellings of gypsies and 12 huts of Tatars3.  On September 30, 1445, Stephen II gave as a dona-
tion to the metropolitan Calist of Roman, “Pașca, from Neamţ, with his dwellings and his wealth”4. In 1446, the 
great chancellor Mihu had six gypsy dwellings in Vânători, on Bistrița River5, and in 1448, the boyar Zianco 
had three gypsies at his court in Davideni6.

On September 3rd, 1448, the ruler Peter III grants to the Neamt monastery the possession of four gypsy 
dwellings, received from Alexander the Good7. A few years later, on January 22nd, 1453, Alexander II, grants 
to the Neamț monastery the possession of more gypsy dwellings, and towards the end of the document 
he says: “and whoever of our boyars would like to keep these gypsies or hide them from the monks, he shall pay 
with his neck”8.

In 1462, Stephen the Great, grants to the Monastery of Bistrița its possessions, including the Gypsy, Tatar 
or Bulgarian slaves that it owned9. Three years later, on December 13th, 1465, Stephen the Great grants to the 
metropolis of Roman (Târgul de Jos) some gypsies that Isaia, the burgrave of Chilia, had donated to it. The 
Gypsies mentioned are: Măcicat, Caba, Coste, Babul, Bâzdâg, Carfin and Nan “all seven with their children 
and their entire family, with everything they had”10.

1 E. Pons. (1995). De la robie la asimilare (summary). pp. 12 (http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf450.pdf (accessed on 03.08.2022).

2 Ibid. pp. 16.

3 Documenta Romaniae Historica (DRH) A. Moldova, I, Bucharest. (1975). pp. 109-110.

4 C.C. Giurescu. (1997). Târguri, orașe e cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucharest: Encyclopedic 
Publishing House. pp. 121.

5 Documente privind istoria României (DIR), A. Moldova, veacul XIV-XV, vol. I, pp. 241.

6 D.P. Bogdan. (1947). Acte moldovenești din anii 1426-1502. Bucharest, pp. 14.

7 M. Costăchescu. Documente moldovenești înainte de Ștefan cel Mare, vol. II, pp. 352.

8 Ibid. pp. 444.

9 DRH. Series A. Moldova. Vol. II (1449-1486). Bucharest: Publishing House of the Academy of the Socialist Republic of Romania. (1976). pp. 
151-155.

10 I. Bogdan, Documentele lui Ștefan cel Mare, vol. I, pp. 91-92.
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Și mănăstirii Bistrița unde era egumen Paisie, Ștefan cel Mare îi confirmă la 1 noiembrie 1487, stăpânirea 
peste următorii țigani dăruiți acestuia de către Alexandru cel Bun: Micula, Tatul, Marco, Iachim, Gogoșat și 
fratele său Iachim, etc. „cu sălașele lor, cu tot”1. Tot atunci, confirmă și mănăstirii Neamț, unde era egumen 
Teoctist, stăpânirea peste țiganii dăruiți, tot de către Alexandru cel Bun: Luca fiul lui Lațco, Alexa, Herțea, 
Dinga și fratele său Manciul, Șteful, Boldor și fratele său Gavril.“toţi aceștia cu sălașele lor”. Pe lângă aceștia, 
se adaugă Neanciul, holteiul, dat mănăstirii Neamț de către călugării de la Bistrița ca despăgubire pentru un 
tătar al ei, Cozma, pe care îl omorâseră țiganii din Bistrița2.

Ștefan cel Mare confirmă, la 4 Aprilie 1488, Mitropoliei de Roman, dania bunicului său Alexandru cel 
Bun la care adaugă stăpânirea peste țiganii Boia, Dădui, Guținea și Carfina holteiul, “cu sălașele lor cu tot”3.

Numărul sălașelor de robi ai Mănăstirii Neamț nu au crescut foarte mult, dovadă că, de la 1 noiembrie 1487 
și până la 11 mai 1581, în timpul lui Iancu Voievod, a ajuns doar la 24 de sălașe4.

Unii țigani preferau să fugă în Transilvania. Mănăstirea Bistrița cere, la 29 martie 1583, carte de urmărire 
pentru 29 de sălașe de țigani care au fugit cu femeile și copii. La 11 mai 1581, domnitorul Iancu Vodă Sașul 
întărește Mănăstirii Neamț stăpânirea peste 24 sălașe de țigani. Și de la această mănăstire au fugit romii în 
Transilvania, fapt atestat de cărțile de urmărire emise de domnitorii Aron Vodă și Ștefan Răzvan5.

Una dintre mănăstirile bogate care au deținut romi a fost Bistrița, și asta încă de la începutul secolului al 
XV-lea. În 1487, avea 31 de sălașe de țigani, iar la sfârșitul secolului al XVI-lea sunt pomenite 38 de sălașe, 
confirmate de către Ioan Vodă cel Cumplit, Iancu Sașul și Aron Vodă. Numărul acestor sălașe a crescut la 46 
în timpul domniei lui Ieremia Movilă și la 62 în timpul lui Constatin Movilă6.

Analiza actelor interne moldovenești arată faptul că, în secolul al XV-lea, au beneficiat în acest secol de danii 
și întăriri mănăstirile Bistrița – patru danii și întăriri a 75 de suflete7 și Neamț – șase danii și întăriri de 45 de 
robi8. În secolul al XVI-lea, devin posesoare de robi și mănăstirile Tazlău – 3 sălașe9, Pângărați – 1 sălaș10 și 
Agapia – 2 sălașe11. Celelalte mănăstiri dețineau: Bistrița – 41 sălașe12 și Neamț – 24 sălașe13 [24].

1 DRH. Seria A. Moldova. Vol. II (1449–1486). București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976, pp. 309-311.

2 Ibidem, p. 311.

3 Ibidem, pp. 341-344.

4 DIR, A. Moldova, veac XVI, vol. III, pp. 153-160

5 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III, pp. 159, 204; vol. IV, pp. 53, 60.

6 Ibidem, pp. 7, 159; vol. IV, pp. 56, 260; veacul XVIII, vol. III, p. 17.

7 DRH, A, Moldova, vol. I, nr. 75; vol. II, nr. 107, 132; vol. III, nr. 17.

8 Ibidem, vol. I, nr. 164, 233; vol. II, nr. 13, 25, 67; vol. III, nr. 18.

9 DIR, A, Moldova, veacul XVI, vol. 1, (1501-1550), Bucureşti, 1953, nr. 95, 328; Ibidem, XVI/2, (1551-1570), Bucureşti, 1951, nr. 139. 

10 Ibidem, XVI/3, (1571-1570), București, 1951, nr. 335.

11 Ibidem, XVI/3, nr. 440.

12 Ibidem, XVI/3, nr. 209 

13 Ibidem, XVI/3, nr. 210. 
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On November 1st, 1487, Stephen the Great also confirmed to the Bistrița monastery, where the abbot was 
Paisie, the dominion over the following Gypsies given to him by Alexander the Good: Micula, Tatul, Marco, 
Iachim, Gogoșat and his brother Iachim, etc. “with their dwellings and everything they had”1. At the same time, 
he also confirms to the Neamț monastery, where the abbot was Teoctist, the possession over the gypsies given 
to it by Alexander the Good: Luca son of Lațco, Alexa, Herțea, Dinga and his brother Manciul, Șteful, Boldor 
and his brother Gavril. “all of them with their dwellings”. Besides these, there is Neanciul, the celibate, given 
to the Neamț monastery by the monks from Bistrița as compensation for one of its Tatar, Cozma, whom the 
gypsies of Bistrița had killed2.

Stephen the Great confirms, on April 4th, 1488, to the Metropolitan of Roman, the donation of his grand-
father Alexander the Good to which he adds the possession over the gypsies Boia, Dădui, Guținea and the 
celibate Carfina, “with their dwellings and everything they had”3.

The number of slave dwellings of the Neamț Monastery did not increase very much, proof of which is that 
from November 1st, 1487 until May 11th, 1581, during the reign of Iancu Voivode, it reached only 24 dwellings4.

Some gypsies preferred to flee to Transylvania. On March 29th, 1583, the monastery of Bistrița requested 
a tracking card for 29 dwellings of gypsies who had fled with their women and children. On May 11th, 1581, 
the ruler Iancu Vodă the Saxon grants the Neamț Monastery control over 24 dwellings of gypsies. Roma also 
fled from this monastery to Transylvania, as attested by the tracking cards issued by the rulers Aron Vodă and 
Ștefan Răzvan5.

One of the rich monasteries that owned roma was Bistrița, and this since the early 15th century. In 1487, it 
had 31 dwellings of gypsies, and at the end of the 16th century there were mentioned 38 dwellings, confirmed 
by Ioan Vodă the Terrible, Iancu the Saxon and Aron Vodă. The number of these dwellings increased to 46 
during the reign of Ieremia Movilă and to 62 during the reign of Constantin Movilă6.

An analysis of internal Moldavian documents shows that in the 15th century, benefited from donations and 
grants of possession the monasteries of Bistrița - four donations and grants of possessions of 75 souls7 and the 
monastery of Neamț - six donations and grants of possession of 45 slaves8. In the 16th century, become owners 
of slaves also the monasteries of Tazlău - 3 dwellings9 , Pângărați - 1 dwelling10 and Agapia - 2 dwellings11. The 
other monasteries owned: Bistrița - 41 dwellings12 and Neamț - 24 dwellings13 [24].

1 DRH. Series A. Moldova. Vol. II (1449-1486). Bucharest: Publishing House of the Academy of the Socialist Republic of Romania. (1976). pp. 
309-311.

2 Ibid. pp. 311.

3 Ibid. pp. 341-344.

4 DIR, A. Moldova, veac XVI, vol. III, pp. 153-160

5 DIR, A. Moldova, veacul XVI, vol. III, pp. 159, 204; vol. IV, pp. 53, 60.

6 Ibid. pp. 7, 159; vol. IV, pp. 56, 260; veacul XVIII, vol. III, p. 17.

7 DRH, A, Moldova, vol. I, no. 75; vol. II, no. 107, 132; vol. III, no. 17.

8 Ibid. vol. I, no. 164, 233; vol. II, no. 13, 25, 67; vol. III, no. 18.

9 DIR, A, Moldova, veacul XVI, vol. 1, (1501-1550), Bucharest (1953) no. 95, 328; Ibidem, XVI/2, (1551-1570), Bucharest (1951) no. 139. 

10 Ibid. XVI/3, (1571-1570), Bucharest, 1951, no. 335.

11 Ibid. XVI/3, no. 440.

12 Ibid. XVI/3, no. 209 

13 Ibid. XVI/3, no. 210. 
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Printr-un hrisov, domnitorul Iancul Sașul întărea, la 11 mai 1581, 24 de sălaşe de țigani mănăstirii Neamț, 
care îl aveau în frunte pe Bolușco judele1. La 10 iunie 1587, Petre Șchiopul întărește stăpânirea Episcopiei de 
Roman peste mai multe sălașe de țigani2. Stăpânirea Episcopiei peste aceste sălașe este întărită și de către 
Aron Vodă, la 27 mai 15933. Într-un alt document din 26 iunie 1598, Eremie Movilă, întărește Episcopiei de 
Roman, stăpânirea peste câțiva ţigani ce i-au fost dăruiți de episcopal Agaton4.

În Moldova ajung numeroși romi de la sud de Dunăre. Liberi, devin robi și ajung să fie vânduți unor boieri 
sau mănăstiri. Astfel, la 20 septembrie 1659, o anume „Pătrana, ţigancă străină de peste Dunăre”, s-a închinat 
roabă schitului Doljești din Neamț, împreună cu alți țigani, primind, în schimb, hrană, îmbrăcăminte și o 
vacă cu vițel5. Pentru perioada secolelor XV-XVII, nu se cunoaște numărul romilor robi din Molova. Totuși, 
istoricul Al. Gonța, estima, pe baza cercetării documentelor, că există 1076 de sălașe de țigani cu circa 6456 de 
suflete6. La 8 iunie 1708, Mihai Racoviță, dă danie niște țigani mănăstirii Secu7. În 26 ianuarie 1713, țigăncile 
de la mănăstirea Secu sunt date cu împrumut la mănăstirea Rășca8.

Grigore Ghica, la 25 iulie 1736, întărește lui Ghedeon, episcopul de Roman, niște țigani ce au fost dați 
de Neculai Ureche spătarului mănăstirii de la Cetatea Neamțului, metocul mănăstirii Secu9. Ioan Nicolae 
Mavrocordat, la 3 august 1745, întărește lui Nicodem egumenul mănăstirii Secu, stăpânirea asupra țiganilor: 
Ilie Căruntul, cu fratele său Gheorghe şi feciorii lui Larnpie, având deplină putere să-i aducă înapoi oriunde vor 
fi10. La 23 februarie 1756, paharnicul Șerban Boțianu, împreună cu soția Anita și fiul lor, Radu, dau mănăstirii 
Secu niște țigani, pentru pomenirea lor11.

În 1757, Constantin Racoviță dăruiește niște țigani schitului Vovidenia: pe Ion Munteanul cu Maria și fii 
lor, Gheorghie, Andrei, Ion, Maria „cu tot rodul, ce se vor naște dintru dânșii”, apoi pe Ștefan, fratele lui Ion 
Bondariu, „ce ţinea pe Maria”, țiganca mănăstirii Secu, cu partea lui de copii, Safta, Irina, Dochița, Eftimie 
și Andrei, pe Șerban, Ioana și copiii lor, pe Constantin ciobotariul, Catrina și copiii lor12.

La 3 aprilie 1759, fostul paharnic Vasile Buhăescu, vinde lui Ioanichie, episcop de Roman, cu 30 de lei 
adultul ţigan de slujbă și 15 lei copilul, următorii ţigani: Ion cu ţiganca Maria și cei doi copii; Axinte căldăraru 
cu țiganca și cei doi copii;

1 DIR, A, Moldova, vol. XVI/3, nr. 210, p. 160. 

2 G. Potra, Contribuţiuni...p. 203.

3 Ibidem.

4 Ibidem, p. 204.

5 Istoria orașului Roman, coord. V. Ursachi, Roman, 1996, p. 59.

6 Al. Gonța, Cercetări cu privire la robia ţiganilor din Moldova în veacurile XIV-XVI, în „Robia țiganilor în țările Române: Moldova: Rromii din 
România: studii și documente istorice”,  București, Editura Centrului rromilor pentru politici publice „Aven amentza”, 2000 p. 1996, 

7 Dionisie I. Udișteanu, Mănăstirea Secu. Mărturii documentare culese de la Arhivele Statului București, București, Editura Cernica-Ilfov, 1941, p. 
27.

8 Ibidem, p. 18.

9 Ibidem, p. 27.

10 Ibidem, p. 28.

11 Ibidem, p. 29.

12 Costin Clit, Documente privitoare la istoria schitului Vovidenia de la Ţinutul Neamţului (1750-1846), în „Analele Liceului Vasile Conta Târgu-
Neamț, seria istorie, nr. 2/2021, p. 205.
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By issuing a chrysobull, the ruler Iancul the Saxon enforced possession to the Neamț monastery, on May 
11th, 1581, of 24 dwellings of gypsies led by the judge Bolușco1. On June 10th, 1587, Petre Șchiopul enforces the 
possession of the Episcopate of Roman over several dwellings of gypsies2. The Episcopate’s dominion over these 
dwellings was also enforced by Aron Voda on May 27th, 15933. In another document from June 26th, 1598, Eremie 
Movilă, enforces the Roman Episcopate’s control over some gypsies given to it by Bishop Agaton4.

Many roma arrive in Moldavia from south of the Danube. They were free but become slaves and end up be-
ing sold to boyars or monasteries. Thus, on September 20th, 1659, a certain “Pătrana, a foreign gypsy from across 
the Danube”, bowed as a slave to the Doljești hermitage in Neamț, together with other gypsies, receiving in 
exchange food, clothing and a cow with a calf5. For the period between the 15th and 17th centuries, the number 
of roma slaves in Moldavia is unknown. However, historian Al. Gonța, estimated, based on document research, 
that there were 1076 gypsy dwellings with about 6456 souls6. On June 8th, 1708, Mihai Racoviță donated some 
gypsies to the Secu monastery7. On January 26th, 1713, the gypsy women from the Secu monastery were given 
as a loan to the Rășca monastery8.

Grigore Ghica, on July 25th, 1736, enforces possession to Ghedeon, bishop of Roman, over some gypsies 
who were given by Neculai Ureche to the founder of the monastery from Neamțului Citadel, the metoch of 
the Secu Monastery9. On August 3, 1745, Ioan Nicolae Mavrocordat enforces possession to Nicodem, the 
abbot of Secu monastery, over the following gypsies: Ilie Căruntul, with his brother Gheorghe and the sons 
of Larnpie, having full power to bring them back from wherever they are10. On February 23rd, 1756, the cup-
bearer Șerban Boțianu, together with his wife Anita and their son Radu, donate some Gypsies to the Secu 
monastery for their commemoration11.

In 1757, Constantin Racoviță donated some gypsies to the Vovidenia hermitage: Ion Munteanul together 
with Maria and their sons, Gheorghie, Andrei, Ion, Maria “with all the children that they will bear”, then Ștefan, 
brother of Ion Bondariu, “who kept Maria”, the gypsy woman from the Secu monastery, with his children, Safta, 
Irina, Dochița, Eftimie and Andrei, then Șerban, Ioana and their children, then Constantin, the shoemaker, 
with Catrina and their children12.

1 DIR, A, Moldova, vol. XVI/3, no. 210, pp. 160. 

2 G. Potra, Contribuțiuni... pp. 203.

3 Ibid.

4 Ibid. pp. 204.

5 Coord. V. Ursachi. (1996) Istoria orașului Roman. pp. 59.

6 Al. Gonța. (2000). Cercetări cu orivire la robia ţiganilor din Moldova în veacurile XIV-XVI, in „Robia ţiganilor în ţările Române: Moldova: Rromii 
din România: studii și documente istorice”. Bucharest: Publishing House of the Roma Center for Public Policy „Aven amentza”. pp. 1996, 

7 Dionisie I. Udișteanu. (1941). Mănăstirea Secu. Mărturii documentare culese de la Arhivele Statului București, Bucharest: Cernica-Ilfov Publishing 
House, pp. 27.

8 Ibid. p. 18.

9 Ibid. p. 27.

10 Ibid. p. 28.

11 Ibid. p. 29.

12 Costin Clit. (2021), Documente privitoare la istoria schitului Vovidenia de la Ţinutul Neamţului (1750-1846), in Analele Liceului Vasile Conta 
Târgu-Neamț, history series, no. 2/2021, pp. 205.
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Tănasie și Andrei cu țiganca și cei doi copii care „aceste două sălașe îmi sunt mie de schimbătură cu de la 
dumnealui Iordache Hrisosculeu comis sin Aristarhovistier și Sandul Galaiţ sin Ion lăutaru ce ţine tiganca, care 
peste tot cuprinde 17 suflete cu mari cu mici, însă zece suflete de slujbă și șapte copii mici ce nu-s de slujbă”1.

La 20 noiembrie 1760, Dionisie Hudici dă mănăstirii Secu, moșia Jucșanii, Săboanii şi Berindeștii, în 
schimbul moșiei Lețcani pe care mănăstirea Bisericani o dă schitului Doljeștii, după ce primise de la Secul, 
un sălaj de țigani şi un loc în hotarul Jideștilor2.

Vornicul Mihail Sturza face danie, la 10 mai 1762, egumenului Nifon de la Secu, niște ţigani3. Un an mai 
târziu, la 5 iulie 1763, Iorest, egumenul schitului Corni, lasă danie niște ţigani, mănăstirii Secu4. La 20 februarie 
1779, Macarie, egumenul mănăstirii Agapia, dă trei copii de țigani, mănăstirii Secu5.

Voievodul Alexandru Ioan Mavrocordat dăruiește, la 20 iulie 1786, mănăstirii Secu, niște ţigani6.
Domnitorii făceau întăriri de robi, boierilor. Astfel, în timpul lui Ioan Vodă cel Cumplit (1572-1574), îl găsim 

stăpân peste un sălaș pe Damian uricarul din Corni, ținutul Neamț7. În timpul domniilor lui Aron Vodă, 
Ștefan Răzvan și Ieremia Movilă, sunt întăriți robi ţiganii lui Ionașco, popa din Bodești, pe Cracău, cu un 
sălaș8 sau ai lui Ionașco Bilăi de la Roznov, 12 sălașe9.

Catagrafia din 1774, dădea pentru zona Romanului câteva zeci de țigani, doar Romanul avea ca târg, 20 
de țigani10, în timp ce la Târgu-Neamț erau 9 țigani. La Roznov, sat în apropiere de Piatra, erau 60 de familii 
de țigani din 349 de case (familii) din sat11.

Se pare că ultima jumătate a secolului XVIII și începutul celui următor a fost perioada în care sedentarizarea 
romilor a căpătat un caracter de masă. Nomadismul rămâne cu titlu sezonier. Poate și de aceea, legile date de 
domnii fanarioți din secolul XIX au capitole speciale privitoare la robi. Ne referim la codul lui Andronache 
Donici (1814) și la Codul Callimach (1817) din Moldova. Astfel, Codul Callimach justifică robia, pe care o 
consideră „împotriva firescului drit al omului”, prin vechime, și încearcă s-o definească în termeni moderni12. 
Dar, nimic nu s-a modificat. Vânzarea de robi ajunsese să se practice pe o scară atât de întinsă încât, în prima 
jumătate a secolului XIX, robii erau îngrășați, fiind vânduți la cântar.

La începutul secolului al XIX-lea, asistăm la un adevărat trafic de robi romi care vor fi vânduți, lăsați moştenire 
şi schimbați în tranzacții sau pentru acoperirea de daune, singura lor scăpare fiind fuga de la stăpân peste hotare.

1 George Potra, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România, pp. 293-294.

2 Dionisie I. Udișteanu, loc. cit., p.13.

3 Ibidem, p. 29.

4 Ibidem.

5 Ibidem, p. 30.

6 Ibidem, p. 31.

7 DIR, veac XVI, vol. III, p. 290.

8 Idem, veacul XVII, vol. II, pp. 142-143.

9 Idem, veacul XVII, vol. IV, p. 237.

10 Istoria orașului Roman. 1392-1992, Imprimeria „Bacovia”, Bacău, 1992, p. 161; Ștefan Pascu, Populație și societate, vol. 1, Editura Dacia, Cluj, 
1972, anexe.

11 Daniel Dieaconu, Silviu Costachie,Rromii (Ţiganii) din România. Abordare istorico-geografică, București, Editura Universitară, 2011, p. 110.

12 Istoria dreptului românesc, II/1, Buc., 1984, p. 244
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Tănasie and Andrei with his gypsy woman and their two children “these two dwellings are mine to exchange 
with those of the stablemaster Iordache Hrisosculeu son of the treasurer Aristarhor and of Sandul Galaiţ son of the 
fiddler Ion who keeps the gypsy woman, which over all comprises of 17 souls, big and small, but only ten souls can be 
put to work and seven small children who can not be put to work”1.

On November 20th, 1760, Dionisie Hudici gives to Secu monastery, the Jucșanii, Săboanii and Berindeștii 
estates, in exchange for the Lețcani estate that Bisericani monastery gives to Doljeștii hermitage, after receiving 
from Secul, a dwelling of gypsies and a place on the Jideștilor land2 .

On May 10th, 1762, the vicar Mihail Sturza donated some gypsies to the abbot Nifon of Secu3. A year later, on 
July 5th, 1763, Iorest, abbot of the Corni hermitage, donated some gypsies to the Secu monastery4. On February 
20th, 1779, Macarie, abbot of the Agapia monastery, donated three gypsy children to the Secu monastery5 .

On July 20th, 1786, the voivode Alexandru Ioan Mavrocordat donated some gypsies to the Secu monastery6 .
The rulers were enforcing the boyars’ possessions over the slaves. Thus, during the reign of Ioan the Terrible 

(1572-1574), Damian the chancellor from Corni, Neamț county7 is master over a dwelling. During the reigns 
of Aron Vodă, Ștefan Răzvan and Ieremia Movilă, were enforced, to Ionașco, the priest of Bodesti, on Cracau 
river the possession of a dwelling8 and to  Ionașco Bilăi of Roznov, 12 dwellings9 .

The 1774 census documented few dozen gypsies for the Roman area, Roman alone had 20 gypsies10 , while 
in Targu-Neamt there were 9 gypsies. In Roznov, a village near Piatra, there were 60 gypsy families out of 
349 houses (families) in the village11 .

It seems that the last half of the 18th century and the beginning of the 19th century was the period in which 
the sedentarization of the roma became a mass phenomenon. Nomadism remains seasonal. Perhaps this is also 
why the laws passed by the Fanariots in the 19th century have special chapters regarding slaves. We make refer-
ence to Andronache Donici’s code (1814) and the Callimach Code (1817) from Moldavia. Thus, the Callimach 
Code justifies slavery, which he considers to be “against the natural right of man”, by precedent, and attempts 
to define it in modern terms12. But nothing has changed. Selling slaves had become a practice so widespread 
that in the first half of the 19th century the slaves were overfed and sold by the kilogram.

At the beginning of the 19th century, we witness a real traffic of roma slaves who will be sold, bequeathed 
and exchanged in transactions or to cover damages, their only escape being to flee from their master abroad.

1 George Potra, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România, pp. 293-294.

2 Dionisie I. Udișteanu, loc. cit., pp.13.

3 Ibid. pp. 29.

4 Ibid.

5 Ibid. pp. 30.

6 Ibid. pp. 31.

7 DIR, veac XVI, vol. III, pp. 290.

8 Ibid. veacul XVII, vol. II, pp. 142-143.

9 Ibid. veacul XVII, vol. IV, p. 237.

10 Istoria oraşului Roman. 1392-1992. (1992). Bacău: Imprimeria “Bacovia”, pp. 161; Ștefan Pascu, Populație și societate. vol. 1. (1972). Cluj:  Dacia 
Publishing House, appendices.

11 Daniel Dieaconu, Silviu Costachie. (2011). Rromii (Ţiganii) din România. Abordare istorico-geografică. Bucharest: University Publishing House. 
pp. 110.

12 Istoria dreptului românesc, II/1. (1984). Bucharest. pp. 244
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Valoarea robilor romi varia după vârstă, sex, sănătate şi hărnicie. George Potra relata despre vânzarea de 
robi care ajunge să se facă pe o scară foarte mare, că în prima jumătate a secolului al XIX-lea, romii robi erau 
îngrăşați şi ținuți foarte bine cu mâncare, deoarece fiind vânduți cu cântarul, prețul lor era direct proporțional 
cu greutatea pe care o aveau1.

În 1839, în Moldova, romii primesc dreptul de a se răscumpăra și acela ca țiganii eliberați de robie să se poată 
căsători cu români. Treptat, reglementările de mai sus s-au extins și la celelalte categorii de romi. În Moldova, 
în același scop, s-a acordat romilor dreptul de protimisis asupra persoanei lui, iar atunci când proprietarul 
dorea să-l vândă, romii trebuiau să fie chemați la vânzare și aceasta nu se putea efectua decât dacă țiganul 
dădea în scris că nu vroia să se răscumpere. La 1 aprilie 1842, Vistieria Moldovei a dat o dispoziție cu privire 
la statornicirea romilor statului2, care a contribuit la reducerea până aproape de lichidare a nomadismului 
acestei categorii de romi.

La 1832, la Roman, erau 195 de romi (3,08% din populație), la Buhuși erau 45 de romi (14,85%), la Piatra 
–Neamț erau 60 de romi (2,06%), iar la Târgu-Neamț erau 76 de romi (2,91%)3. Un document din 11 noiem-
brie 1842 atestă existența, pe moșia Rădeni din ținutul Neamțului, moșie a lui Iorga Sturza, a 28 de romi (Ion
Bacrău ce-i zic și Bacron, Răducanu Gurin, Vasili sin Niță Negru, Gheorghi sin Ion Bacrău ce-i zic și Bacron,
Dumitru Rotariu, Iordachi a Pachiloai cu Ion sin Bacrău, Niță sin Costantin Botec, Lupu Urâtu, Niță Birgău,
Gligori Mafteiu, Balica sin Toader Ivan ce-i zic și Gligori Bole, Negru sin Toader Bacrău ce-i zice și Negruș,
Vasili Bergău, Dumitrașcu sin Costantin Ivan cu Vasili Cotac, Gheorghi a Sofronoaii ce-i zic și Gurin, Leonti,
Zaharie sin Toader Bacrău ce-i zic și Rotariu, Ion Guluți ce-i zic și Oance Luțu, Ilii sin Toma, Stoica lvan cu
fiul său Gheorghi ce-i zic celui întâi și sin Toader lvan, Toader Bergău, Ion Goilă, Ștefan Bărgău, Nechita
Bărgău, Toader sin Costantin Urâtu ce-i zic și Toader Urâtu, Vasili Bărgău, Ursu sir: Toader Rotariu), conduși
de starostele Vasile Bergău.4 Dintr-un alt document, din 26 iunie 1844, aflăm că romul Ioan sin Cârlan, de
meserie bucătar și scripcar, slujea la paharnicul Merișăscu din tîrgul Piatra5.

Felix Colson  stabilea, pe baza datelor statistice de la 1837, că în Moldova erau 3851 de familii de romi ai
statului și circa 120.000 de romi particulari, adică 139.255 de romi dintr-o populație a Moldovei de 1.419.105
suflete, 9,81% din populație.6 La 1845, la Piatra Neamț, erau recenzați 21 de romi, la Târgu-Neamț erau 16,
iar la Roman 977.

Eliberarea robilor romi se va face treptat atât în Țara Românească cât și în Moldova. Ideea emancipării țiga-
nilor și-a făcut loc destul de anevoios, ea fiind îmbrățișată de un număr mic de persoane dintre care putem să-1
amintim pe Mihail Kogălniceanu. În Moldova, la 31 ianuarie 1844, la propunerea domnului Sturdza, romii
aparținând bisericilor și mănăstirilor deveneau liberi, iar romii care locuiau pe moșii aveau aceleași drepturi
față de stat și stăpân ca și țăranii.

1 George Potra, op.cit., p. 94.

2 Manualul administrative al Principatului Moldovei cuprinzătoriu legilor și dispoziţiilor introduse în ţară de la anul 1832 până la 1855, vol. II, Iași, 
1856, nr. 541, pp. 53-53.

3 Ecaterina Negruți-Munteanu, Date noi privind structura demografică a târgurilor și orașelor moldovenești la 1832, în vol. Populație și societate, vol. 
I, coord. Ștefan Pascu, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1972, anexa III.

4 Venera Achim, Raluca Tomi (editori), Documente de arhivă privind robia ţiganilor. Epoca dezrobirii, Editura Academiei Române, București, 2010, 
pp. 103-105.

5 Ibidem, p. 114.

6 F. Colson, De l`etat present et de l`avenir des principautes de Moldavie et de la Valachie, Paris, 1839, pp. 12-15.

7 Gh. Platon, Populaţia orașului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, în „Carpica”, III, 1970, anexa II.
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The value of Roma slaves varied according to age, sex, health and diligence. George Potra reveals about the 
sale of slaves, which came to be done on a very large scale, that in the first half of the 19th century, roma slaves 
were fattened and kept very well fed, because being sold by the scale, their price was directly proportional to 
their weight1 .

In 1839, in Moldavia, the Roma were given the right to ransom themselves and those who were freed from 
slavery got the right to marry Romanians. Gradually, the above regulations were extended to the other cat-
egories of roma. In Moldavia, for the same purpose, the roma were granted the right of ownership over their 
own person, and when the owner wanted to sell them, the roma had to be called to the sale and the sale could 
not be closed unless the gipsy gave in writing that he did not want to ransom himself. On April 1st, 1842, the 
Treasury of Moldavia issued a provision regarding the settlement of roma from the village2, which helped to 
reduce and almost end the nomadism of this category of roma.

In 1832, in Roman, there were 195 roma (3.08% of the population), in Buhuși there were 45 roma (14.85%), 
in Piatra -Neamț there were 60 roma (2.06%), and in Târgu-Neamț there were 76 roma (2.91%)3. A document 
from November 11th, 1842, attests the existence, on the Rădeni domain in the Neamț county, domain belonging 
to Iorga Sturza, of 28 roma (Ion Bacrău, also known as Bacron, Răducanu Gurin, Vasili son of Niță Negru, 
Gheorghi son of Ion Bacrău also called Bacron, Dumitru Rotariu, Iordachi of Pachiloai with Ion son of Bacrău, 
Niță son of Costantin Botec, Lupu Urâtu, Niță Birgău, Gligori Mafteiu, Balica son of Toader Ivan also called 
Gligori Bole, Negru son of Toader Bacrău also called Negruș, Vasili Bergău, Dumitrașcu son of Costantin Ivan 
with Vasili Cotac, Gheorghi of Sofronoaii also called Gurin, Leonti, Zaharie son of Toader Bacrău also called 
Rotariu, Ion Guluți also called Oance Luțu, Ilii son of Toma, Stoica lvan, also called son of Toader Ivan, with 
his son Gheorghi, Toader Bergău, Ion Goilă, Ștefan Bărgău, Nechita Bărgău, Toader son of Costantin Urâtu 
also called Toader Urâtu, Vasili Bărgău, Ursu son of Toader Rotariu), led by starosta Vasile Bergău.4 Based on 
another document, dated June 26th, 1844, we learn that the roma Ioan son of Cârlan, a cook and a fiddler, was 
in the service of Merişăscu, the paharnic (cup-bearer )from the town Piatra5 .

Felix Colson stated that, based on statistical data from 1837, in Moldavia were 3851 families of roma that 
belonged to the state and about 120,000 private roma, that is 139,255 roma out of a Moldavian population of 
1,419,105 souls, 9.81% of the population.6 In 1845, there were censused 21 roma in Piatra Neamț, 16 gypsies in 
Târgu-Neamț and 97 in Roman7 .

The liberation of the Roma slaves will take place gradually, both in Wallachia and Moldavia. The idea of 
Gypsy emancipation paved its way quite difficult being embraced by a small number of people, including 
Mihail Kogalniceanu. In Moldavia, on January 31st, 1844, by the order of Prince Sturdza, roma belonging to 
churches and monasteries became free, and roma living on domains had the same rights towards the state and 
the landowner as the villagers did.

1 George Potra, op.cit., pp. 94.

2 Manualul administrativ al Principatului Moldovei cuprinzătoriu legilor și dispoziţiilor introduse în ţară de la anul 1832 până la 1855. vol. II. (1856). 
No. 541. Iași. pp. 53-53.

3 Ecaterina Negruți-Munteanu. (1972). Date noi privind structura demografică a târgurilor și orașelor moldovenești la 1832, in vol.Populație și 
societate, vol. I, coord. Ștefan Pascu. Cluj Napoca: Dacia Publishing House, appendix III.

4 Venera Achim, Raluca Tomi (editors) (2010), Documente de arhivă privind robia țiganilor. Epoca dezrobiri. Bucharest: Romanian Academy 
Publishing House. pp. 103-105.

5 Ibid. pp. 114.

6 F. Colson,(1839). De l`etat present et de l`avenir des principautes de Moldavie et de la Valachie. Paris pp. 12-15.

7 Gh. Platon. (1970) Populaţia orașului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea, in „Carpica”, III, appendix II.
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Tot în acel an, romii statului deveneau liberi. În Programul Revoluției din 9/21 iunie 1848, la punctul 14, se 
hotărăște dezrobirea țiganilor prin despăgubire. Emanciparea s-a făcut treptat, pe categorii de robi, încheindu-
se cu legile din 1855- 1856, când au fost eliberați țiganii particulari1. Pentru Moldova, Nicolae Suțu ne indică 
la 1849, conform datelor Vistieriei, un număr de 3.535 familii de țigani mănăstireşti, 4.500 familii de țigani 
boiereşti şi 4.163 familii de țigani ai statului2. Deci, un total de 12.198 familii, ceea ce înseamnă 60.990 persoane.

La 22 decembrie 1855, domnitorul Grigore Alexandru Ghica dădea legea prin care ultimii aproape 5000 de 
romi robi boierești erau eliberați3. Proprietarii urmau să primească o despăgubire de 8 galbeni pentru lingurari 
și vătrași și de 4 galbeni pentru lăieși4. De la această ultimă dată, romii nu mai figurează în statistici, fiind 
asimilați românilor5. Ultimele rămășițe ale robiei au dispărut în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Pentru autorități, problema sedentarizării a fost legată de problema integrării romilor în societatea rurală 
românească. În cadrul politicilor de sedentarizare s-au dezvoltat și unele tehnici, cum a fost distribuirea romilor 
în satele unde erau fixați de autorități sau de stăpân, într-un anumit număr, în scopul integrării lor rapide în 
comunitatea locală.

1.2 .  Evoluț ia  e t n ie i  r romi lor.  Per ioada 
robie i  (secole le  X I V-X I X)

După dezrobire, romii așezați în sate practicau meșteșugurile tradiționale, iar cei fără meserie erau slugi. 
Unele categorii de nomazi și-au continuat această practică, plăteau claca în bani - 30-60 de lei anual de familie6. 
Mulți ani, cei dezrobiți au fost o problemă serioasă pentru autorități, poliție și populație, din cauza vagabon-
dajului, furturilor și crimelor, fiind luate măsuri, în special de dispersare a grupurilor mari. Aceste măsuri au 
fost lăsate în seama autorităților locale.

De exemplu, Prefectura Neamț a dispersat grupurile de romi lăieși din județ. În raportul subprefectului din 
30 mai 1863, se justifică măsura și se preconizează dispersarea prin sate: „pe cât timp fiinţa acestor indivizi ce nu 
se mai pot moraliza nu va dispare cu totul prin sate, mai ales în chipul cum stau ei în grupuri sau cel puţin nu vor 
fi împrăștiaţi câte unul, cel mult doi prin fiecare sat, ca cu așa măsură să se desprecheze, siguranţa publică niciodată 
nu se va mai restatornici”7.

În 10-20 de ani de la dezrobire nu era aşezare rurală care să nu aibă una sau mai multe familii romi. Romii 
din sate, care nu s-au îndreptat spre plugărie, au continuat să practice meşteşugurile tradiționale, dar plăteau 
impozit (într-o societate rurală rudimentară din punct de vedere al productivității îşi aflau locul, ei devenind 
meseriaşii satelor).

1 Viorel Achim, op.cit. pp. 94-98.

2 Nicolae Suțu, Noţiuni statistice asupra Moldovei, în Opere economice, București, 1957, p. 142.

3 G. Sion, Suvenire contemporane, vol. II, București, 1973, pp. 14-15.

4 Petre Petcuț, Delia Grigore, Istoria și tradiţiile rromilor, Mariana Sandu, București, Editura RoMedia, 2003, p. 63

5 Ibidem, p. 83, 97.

6 G. Potra, Contribuţiuni, p. 119.

7 ANIC, fond Ministerul de interne. Diviziunea rurală-comunală, dosar 539/1863, ff. 2, 5.
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In the same year, the roma belonging to the state became free. In the Programme of the Revolution of 9/21 
June 1848, at point 14, it is decided the emancipation of Gypsies by compensation. Emancipation was carried 
out gradually, by category of slaves, ending with the laws of 1855- 1856, when private Gypsies were freed1.

Nicolae Suțu states that in 1849, according to the Treasury data in Moldavia, there were 3,535 gypsy families 
belonging to monasteries, 4,500 gypsy families belonging to boyars and 4,163 gypsy families belonging to the 
state2. Therefore, there were a total of 12,198 families, which means 60,990 individuals.

On December 22nd, 1855, the ruler Grigore Alexandru Ghica passes the law according to which the last 
5000 roma slaves that belonged to boyars, were freed3. The owners were to receive a compensation of 8 galbeni 
(golden coins) for the spoon-makers and vătrași (term used for the slaves that settled and have a variety of 
professions) and 4 golden coins for lăieşi (term used for the slaves with no quality or specific occupation)4. As 
of this date, Roma no longer appear in the statistics, being assimilated to Romanians5. The last remains of 
slavery disappeared during the reign of Alexandru Ioan Cuza.

For the authorities, the problem of sedentarisation was linked to the problem of integrating the Roma into 
Romanian rural society. Within the framework of sedentarisation policies were also developed some techniques, 
such as the distribution of a limited number of roma in villages where they were settled by the authorities or 
by their master, in order to integrate them quickly into the local community.

1.2 .  Evolut ion of  t he  Roma et hn ic it y.  The 
per iod of  s l aver y  (14t h -19 t h c entur ie s)

After the emancipation, the roma settled in the villages practiced traditional crafts and those without a trade 
were servants. Some categories of nomads continued this practice, paying the claca (a type of rent) in money 
- 30-60 lei (Romanian currency) a year per family6. For many years, the emancipated gypsies represented a
serious problem for the authorities, the police and the population because of vagrancy, theft and crime, and
measures were taken, especially to disperse large groups. These measures were left to the local authorities.

For example, the Prefecture of Neamț has dispersed the groups of Roma in the county. In the subprefect’s 
report from May 30th, 1863, the measure is justified and dispersal through the villages is envisaged: “as long 
as these individuals, who can no longer be moralized especially when they are united in groups, will not disappear 
completely from the villages or at least to be scattered in each village, one or two at the most, and by this measure to 
separate them, public safety will never be restored”7

In 10-20 years after the emancipation there was no rural settlement without one or more roma families. 
The Roma in the villages, who did not go to the plough, continued to practise traditional crafts, but paid tax 
(in a rural society rudimentary in terms of productivity they found their place, they became the craftsmen of 
the villages). 

1 Viorel Achim, op.cit. pp. 94-98.

2 Nicolae Suțu, Noţiuni statistice asupra Moldovei, in Opere economice. (1957). Bucharest. pp. 142.

3 G. Sion. (1973). Suvenire contemporane, vol. II. Bucharest. pp. 14-15.

4 Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu. (2003) Istoria și tradiţiile rromilor. Bucharest: RoMedia Publishing House. pp. 63

5 Ibid. pp. 83, 97.

6 G. Potra, Contribuțiuni. pp. 119.

7 ANIC. Ministerul de interne. Diviziunea rurală-comunală. file 539/1863, ff. 2, 5.
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Alți romi s-au făcut slugi, în general în alte sate decât cele în care plăteau birul. Autoritățile au dorit seden-
tarizarea romilor nomazi şi au reuşit doar într-o oarecare măsură. Unii romi nomazi şi-au continuat traiul 
itinerant. Din punct de vedere formal, erau statorniciți în sate, dar nu posedau o bucată de pământ, doar 
păşunea pe timpul cât stăteau pe ea; locuiau în corturi, iar iarna se adăposteau în bordeie la marginea pădurilor. 
Comunitățile mai mici, chiar şi satele formate din robi mănăstireşti şi-au pierdut caracterul etnic.

În 1876, la 20 de ani de la emanciparea ultimilor robi, numărul romilor în România era estimat la 200.0001. 
Raportând cifrele la o populație de 6 milioane de locuitori, cât reprezenta populația României la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, rezultă că procentul romilor se situa între 4 şi 5%. Numărul romilor în Vechiul Regat 
nu a crescut decât extrem de moderat, în condițiile în care ponderea lor în ansamblul populației s-a diminuat 
continuu. Presupunem că la această situație a contribuit şi procesul de emigrare a unor grupuri de romi, care a 
avut loc în epoca emancipării2. Motivul principal pentru care populația romă din România a scăzut, în termen 
relativ, constă, în principal, în asimilarea etnică pe care a cunoscut-o o parte deloc neglijabilă a acestei populații, 
începând cu epoca dezrobirii şi continuând până în zilele noastre3.

Recensământul din 1930 a fost primul care a înregistrat populația după originea etnică („neam”) declarată şi 
„limba maternă”. El dă date pentru fiecare comună sau oraş, plasă, județ şi provincie. Astfel, în 1930 s-au declarat 
de neam rom 262.501 persoane, adică 1,5% din populația României4. În Moldova erau 32.194 romi, situația în 
județele Neamț și Roman fiind următoarea:

În Neamț locuiau 1438 de romi, adică 0,7% din populație. Localități cu populație numeroasă, de peste 50 de 
romi, erau5: Piatra Neamț (131); Buhuși (53); Calu (50), Frumoasa (167); Mărgineni (69); Vad (127); Crăcăoani 
(169) și Poiana (79). În județul Roman, trăiau 3524 de țigani, adică 2,3 % din populație, localități cu peste 50 de 
romi erau6: Roman (606), Bîrjoveni (197); Galbeni (82); Hălăucești (113); Trifești (81); Băbușa (179); Moreni (67); 
Ruptura (178); Principele Ferdinand (82); Bălușești (114); Chilii (110); Mănăstirea (137); Roșiori (110);  Săcătura 
(55); Slobozia (278); Solca (99) și Ursari (248).

Perioada interbelică a fost o epocă în care populația romă a cunoscut modificări importante, dinamica 
socială și ocupațională antrenând pe mulți dintre reprezentanții ei. Dezrobirea de la jumătatea veacului al 
XIX-lea a influențat în mod deosebit viața romilor, în special afectând structura ocupațională și împărțirea 
neamurilor. O parte a emancipaților au ales calea emigrării, restricțiile și încercările de sedentarizare ale au-
torităților influențând acest proces.

Reforma agrară din 1919-1921 n-a dus și la împroprietărirea celor nelegați de un loc anume, nici rudarii care 
prin natura îndeletnicirii lor tradiționale erau legați de munți și de păduri n-au primit suprafețe arabile. Au 
devenit mici proprietari romii din sate, combatanții din războiul de reîntregire națională, astfel, multe dintre 
diferențele dintre români și romi s-au estompat.

1 G. Cora, Die Zigeuner, Turin, 1895, pP. 93, 97; O.G. Lecca, Istoria Ţiganilor, Caransebeș, 1898, p. 26.

2 V. Achim, op. cit., pp. 105-106.

3 Pentru procesul de asimilare etnică a unei părți a populației țigănești. 

4 Datele din recensământul din 1930 privitoare la țigani, în Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930, II (Neam, limbă 
maternă, religie), București, 1938, p. XXXII–LVI

5 Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930, II, pp. 308-315.

6 Ibidem, pp. 368-375.
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Other Roma became serfs, generally in villages other than those where they paid the tax. The authorities 
sought to sedentarise the nomadic Roma and succeeded only to a limited extent. Some nomadic Roma con-
tinued their itinerant lifestyle. Formally, they were settled in villages, but they did not own a piece of land, 
only the pasture for the time they lived on it; they lived in tents, and in winter they took shelter in huts at the 
edge of the woods. Smaller communities, even villages inhabited by monastic slaves, lost their ethnic character.

In 1876, 20 years after the emancipation of the last slaves, the number of Roma in Romania was estimated 
at 200,0001. If we compare these figures to a population of 6 million inhabitants, which was the population of 
Romania at the end of the 19th century, the percentage of roma was between 4 and 5%. The number of Roma 
in the Old Kingdom has increased only moderately, while their share of the total population has been steadily 
decreasing. We assume that the process of emigration of some groups of Roma, which took place during the 
era of emancipation, contributed to this situation2. The main reason why the Roma population in Romania 
had only relatively decreased is mainly due to the ethnic assimilation that a significant part of this population 
has undergone, starting with the emancipation era and continuing until today3.

The 1930 census was the first to record the population by declared ethnic origin (“race”) and “mother tongue”. 
It gives data for each commune or town, plasă (term used in Moldavia and Wallachia for a sub-divisional admin-
istrative unit), county and province. Thus, in 1930,  262.501 persons were declared to be of Roma ethnicity, i.e. 
1.5% of the Romanian population4. In Moldavia there were 32,194 Roma, the situation in Neamț and Roman 
counties being as follows:

There were 1438 Roma living in Neamț, 0.7% of the population. There were5 localities with a large population 
of more than 50 Roma: Piatra Neamț (131); Buhuși (53); Calu (50), Frumoasa (167); Mărgineni (69); Vad (127); 
Crăcăoani (169) and Poiana (79). In Roman county lived 3524 Gypsies, i.e. 2.3% of the population, localities with 
more than 50 Roma were6: Roman (606), Bîrjoveni (197); Galbeni (82); Hălăucești (113); Trifești (81); Băbușa 
(179); Moreni (67); Ruptura (178); Principele Ferdinand (82); Bălușești (114); Chilii (110); Mănăstirea (137); Roșiori 
(110); Săcătura (55); Slobozia (278); Solca (99) and Ursari (248).

The interwar period was an era in which the Roma population underwent important changes, with social 
and occupational dynamics involving many of its representatives. The desegregation of the mid-19th century had 
a particular impact on the lives of the Roma, especially affecting the occupational structure and the division of 
clans. Some of the emancipated chose the path of emigration, this process being influenced by the restrictions 
and attempts at sedentarisation by the authorities.

The agrarian reform of 1919-1921 did not lead to the allotment of land to those who were not tied to a par-
ticular place, nor did the rudarii (term used for gypsy craftsmen who were confectioning wooden products) 
who by the nature of their traditional occupation were tied to mountains and forests, receive arable land. The 
Roma in the villages, the fighters in the war of national reunification, became small landowners, thus many 
of the differences between Romanians and Roma faded.

1 G. Cora. (1895). Die Zigeuner. Turin. pp. 93, 97; O.G. Lecca. (1898) Istoria Țiganilor, Caransebeș. pp. 26.

2 V. Achim, op. cit. pp. 105-106.

3 For the ethnic assimilation process of a part of the Gypsy population. 

4 Data from the 1930 census concerning Gypsies, in Recensământul general al populaţiei României din 29 decemvrie 1930, II (race, mother tongue, 
religion). Bucharest, 1938, pp. XXXII-LVI

5 General Census of the Population of Romania from December 29th, 1930, II, pp. 308-315.

6 Ibid. pp. 368-375.



18

P O V E Ș T I  R O M - A N T I C E • R O M Â N Ă

•

•

Cuprinși într-un proces de prefacere etnică, ei s-au integrat comunității sătești, „ridicările în neam” care au 
continuat și în perioada interbelică, au condus la scăderea numărului etnicilor romi declarați, mai ales în Moldova. 
Unele dintre neamurile rome au părăsit modul de viață tradițional, adoptând pe cel al populației în mijlocul 
căreia trăia. Alte neamuri au rămas credincioase vieții comunitare din vechime, preferând un trai nomad, ocolind 
prin diverse stratageme măsurile restrictive și de colonizare ale autorităților. Dintre aceste neamuri de nomazi 
menționăm pe lăieși, netoți, gurbeți, ciurari, cortorari, modorani, clopotari, ursari, căldărari etc.

În martie 1933, la București, Calinic I. Popp-Șerboianu înființa Asociația Generală a Romilor din România. 
Asociția își propunea: alfabetizarea, publicarea de lucrări privind istoria rromilor, înființarea unei universități 
populare rrome, a unui muzeu național rrom, înființarea de ateliere unde să lucreze rromi, colonizarea tuturor 
rromilor nomazi, etc1.

În toamna anului 1933, G. A. Lăzărescu-Lăzurică, scriitor și gazetar rrom, colaborator al lui C.I.P.Șerboianu, 
a părăsit asociația și a pus bazele Uniunii Generale a Romilor din România, al cărei prim congres (din 8 
octombrie 1933), îl alege pe acesta președinte. La 11 august 1934, „Asociația Uniunii Generale a Romilor din 
România“ îl are ca președinte pe comerciantul Gheorghe Niculescu2. La Congresul general al romilor din 7 
octombrie 1934, în comitetul de inițiativă s-a aflat și președintele filialei Roman, Ștefan Crețu3. În anul 1935-
1936, asociația avea filială în Neamț cu două subcentre și 3923 de membri și în Roman tot cu două subcentre 
și cu 4516 membri4. În perioada 1937-1938, Asociația Uniunii Generale a Romilor din România, a înființat 
filiale la Buhuși, Roman și Ruptura (Roman)5.

În această perioadă, sociologul Ion Chelcea a realizat o clasificare a romilor astfel: de vatră și lăieși.  Romii 
așezati sau de vatră purtau numele ocupației: fierari, lăutari, salahori, văcsuitori de ghete, spoitori. Aceștia 
s-au amestecat cu populația în mijlocul căreia au trăit, fiind pe cale să își piardă limba. Rudarii, în Ardeal se 
numesc băieşi, în Moldova – lingurari și sunt urmaşi ai țiganilor aurari, vorbesc limba română şi au adoptat 
portul țăranilor; cerşesc, dar nu fură şi sunt considerați drept harnici. Nomazii, sau lăieșii sunt netoții, ursarii, 
ciurarii, clopotarii care şi-au păstrat cel mai bine caracteristicile etnice şi lingvistice, au un port specific fiind 
constatată și înclinația lor către furt6.

1.3.  Per ioada  de  l a  dez robi re  l a  1940

În perioada interbelică, romii nu au reprezentat pentru autorități o problemă etnică. Cu toate că erau re-
cenzați ca etnie aparte, cu o limbă proprie, ei erau priviți mai mult ca o categorie socială.

1 Petre Petcuț, Delia Grigore, Istoria și tradiţiile rromilor, Mariana Sandu, București, Editura RoMedia, 2003, p. 68.

2 Ibidem.

3 Lucian Nastasă, Andreea Varga, Minorităţi etno culturale. Mărturii documentare. Ţiganii din România (1919-1944), Cluj-Napoca, Fundația 
CRDE, 2001, p. 167.

4 G. Potra, Contributiuni la istoricul tiganilor din Romania, București, 1939, p. 126.

5 Lucian Nastasă, Andreea Varga, op. cit. pp. 250-251.

6 I. Chelcea, Țiganii din România. Monografie etnografică, Institutul Central de Statistică, București, 1944, pp. 40-45
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In a process of ethnic transformation, they became part of the village community, and the “rising up” that 
continued in the interwar period led to a decrease in the number of declared Roma, especially in Moldavia. 
Some of the Roma people have left the traditional way of life and adopted that of the population they lived with. 
Others remained faithful to the old community lifestyle, preferring to live as nomad, circumventing the restric-
tive and colonising measures of the authorities through various stratagems. Among these nomadic peoples, we 
mention the lăieşi, netoţi, gurbeţi (local terms used to describe the nomad gypsies), ciurari (nomad gypsies that 
were manufacturing sieves), cortorari (gypsies that lived in tents), modorani (vagrant gypsies), clopotari (gypsies 
that craft bells), ursari (gypsies that own and train bears), căldărari (gypsies that craft brass objects), etc.

In March 1933, in Bucharest, Calinic I. Popp-Serboianu founded the General Association of Roma in 
Romania. The main objectives of the association were: literacy, publishing works on Roma history, founding a 
Roma university, a national Roma Museum, creating workshops where Roma could work, colonisation of all 
nomadic Roma, etc.1 In the autumn of 1933, G. A. Lăzărescu-Lăzurică, writer and Roma gazetteer, collaborator 
of C.I.P. Șerboianu, left the association and founded the General Union of Roma in Romania, where on its first 
congress (on October 8th, 1933) he was elected president. On August 11th, 1934, the “Association of the General 
Union of Roma in Romania” had as its president the merchant Gheorghe Niculescu2. At the General Congress 
of the Roma on October 7th, 1934, the president of the Roman branch, Ștefan Crețu, was also on the initiative 
committee3. In 1935-1936, the association had a branch in Neamț with two sub-centres and 3923 members and 
in Roman also with two sub-centres and 4516 members4. During the period 1937-1938, the Association of the 
General Union of Roma in Romania, established branches in Buhuși, Roman and Ruptura (Roman)5. During 
this period, the sociologist Ion Chelcea made a classification of Roma as follows:  de vatră (settled) and lăieşi 
(nomads). The settled Roma had the name of their occupation: blacksmiths, lăutari (musicians), salahori (day-
laborers), văscuitori (shoe polishers), spoitori (tinmen). They mixed with the population among whom they lived 
and were on the verge of losing their language. The rudarii are called “băieși” (miners) in Transylvania, and in 
Moldavia - lingurari, and are descendants of the aurari (goldsmith) gypsies; they speak Romanian and have 
adopted the traditional clothing of the villagers; they beg, but do not steal and are considered to be diligent. The 
nomads, or “lăieșii”, are the netoţii, ursarii, ciurarii, clopotarii who have best preserved their ethnic and linguistic 
characteristics, they have a specific type of clothing and they are constantly inclined to steal6

1.3.  The per iod bet ween t he  ema ncipat ion a nd 1940

In the interwar period, Roma were not an ethnic problem for the authorities. Although they were recognised 
as a separate ethnic group with their own language, they were regarded more as a social category.

1 Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu. (2003). Istoria și tradiţiile rromilor. Bucharest: RoMedia Publishing House. pp. 68.

2 Ibid.

3 Lucian Nastasă, Andreea Varga. (2001). Minorităţietnoculturale. Mărturiidocumentare. Ţiganii din România (1919-1944). Cluj-Napoca: CRDE 
Foundation. pp. 167.

4 G. Potra. (1939). Contributiuni la istoricul tiganilor din Romania. Bucharest. pp. 126.

5 Lucian Nastasă, Andreea Varga, op. cit. pp. 250-251.

6 I. Chelcea. (1944). Țiganii din România. Monografie etnografică.Bucharest: Central Institute of Statistics. pp. 40-45
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Ca urmare a acestei percepții, romii nu au fost vizați de legislația care reglementa statutul minorităților. 
Naționalismul românesc din această perioadă nu a fost marcat de atitudini sau manifestații anti-țigăneşti. În 
general, atitudinea față de minorități s-a rezumat la antisemitism. Politica de „românizare”, de epurare a rasei 
româneşti demarată de guvernul Goga-Cuza în 1938 şi continuată în timpul dictaturii regale, nu i-a avut în 
prim plan pe romi. După părerea specialiștilor români în biopolitică, romi, evreii, etc. constituiau o „primejdie 
bioetnică”; prin amestecul cu aceștia se risca o contaminare severă a rasei românești.

Aceste teorii au dat startul unei perioade rasiste care promova ideea superiorității rasei românilor. Acesta 
a fost contextul în care a fost dezbătută și problema romilor. Datorită poziției sociale marginale, a sărăciei, a 
criminalității ridicate în rândul lor, romii erau considerați „un focar”, „o plagă” a societății românești.

Măsura deportării romilor în Transnistria a fost luată personal de Ion Antonescu, așa cum a și declarat 
acesta la procesul din 1946. Amintim că nici unul dintre ordinele lui Antonescu privitoare la romi nu poartă 
semnătura lui și nici nu au fost publicate în „Monitorul Oficial” sau în altă parte. Ele au fost date verbal mi-
niștrilor și transmise spre executare Inspectoratului General al Jandarmeriei. Faptul că Antonescu a urmărit 
îndeaproape modul în care erau executate aceste ordine sugerează că politica față de romi aplicată în România 
în anii războiului a fost creația lui. Ideea deportării romilor în Transnistria nu a existat de la începutul guver-
nării Antonescu.

În noiembrie 1940, Ministerul de Interne, la recomandarea Ministerului Sănătății, interzice rromilor nomazi 
deplasarea, pe motivul că transmit tifos.

Atunci când a fost pusă pentru prima dată problema luării unor măsuri împotriva romilor, în februarie 
1941, nu putea fi vorba de Transnistria. În ședința Consiliului de Miniștri din 7 februarie 1941, când a cerut 
scoaterea romilor din București, Ion Antonescu a vorbit despre așezarea acestora în sate compacte din Bărăgan; 
el avea în vedere construirea în acest scop a trei-patru sate, cu câte 5-6.000 de familii fiecare1. Ideea nu a fost 
pusă în aplicare, dar este ilustrativă pentru modul în care era gândită în acel moment soluționarea “problemei” 
romilor. Abia după ce România a dobândit Transnistria, a apărut posibilitatea deportării romilor în acest ținut 
din afara granițelor țării. În 1942, când s-a trecut la măsuri efective împotriva romilor, exista deja precedentul 
deportării evreilor, care începuse în toamna anului 1941. Decizia de a-i „evacua” pe romi dincolo de Nistru 
a fost luată personal de Antonescu, în mai 1942. Când s-a efectuat recensământul “romilor-problemă” (25 
mai 1942), soarta acestor oameni fusese deja hotărâtă de Conducătorul Statului. La 22 mai 1942, Președinția 
Consiliului de Miniștri a transmis Ministerului Afacerilor Interne dispozițiile mareșalului Antonescu referitoare 
la deportarea în Transnistria a unor categorii de romi2.

1 Ion Antonescu declarase: „Toți țiganii din București trebuie scoși. Dar înainte de a-i scoate, trebuie să ne gândim unde îi ducem și ce facem cu ei. 
Soluția ar fi fost să așteptăm până se asanează Bălțile Dunării, ca să facem sate țigănești acolo și să-i ocupăm cu pescuitul etc. (…). O altă soluție 
este să intrăm în tratative cu proprietarii mari. În Bărăgan, totdeauna a fost lipsă de brațe de muncă. Să construim aceste sate, nu definitiv, dar 
să facem niște case și barăci, organizație sanitară, comerț, cârciumi etc. Să facem o statistică a lor și să-i ridicăm odată, în masă, și-i aducem în 
acele sate. Facem trei-patru sate, de câte 5-6 000 familii, și instalăm acolo gardienii împrejurul lor, să nu poată să iasă. Ei își trăiesc viața acolo și 
găsesc de muncă acolo”. (Stenogramele ședinţelor Consiliului de Miniștri. Guvernarea Ion Antonescu, vol.II, ed. Marcel-Dumitru Ciucă, Aurelian 
Teodorescu, Bogdan Florin Popovici, București, Arhivele Naționale ale României, 1998, p. 181).

2 Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria. Culegere întocmită, cu Studiu Introductiv de Viorel Achim. 2 vol., București, Editura 
Enciclopedică, 2004, vol. 1, doc. 6.
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As a result of this perception, Roma were not covered by the legislation governing the status of minorities. 
Romanian nationalism during this period was not marked by anti-gypsy attitudes or manifestations. In general, 
the attitude towards minorities was limited to antisemitism. The policy of “Romanianisation”, of purging the 
Romanian race, initiated by the Goga-Cuza government in 1938 and continued during the royal dictatorship, 
was not focus on the Roma. According to Romanian biopolitical specialists, Roma, Jews, etc. constituted a 
‘bio-ethnic danger’; by mixing with them there was a risk of severe contamination of the Romanian race.

These theories were the starting point of a racist period that promoted the idea of the superiority of the 
Romanian race. This was the context in which the Roma issue was debated. Because of their marginal social 
position, poverty and high crime rate, the Roma were considered a “hotbed”, a “plague” of Romanian society.

The initiative of deporting the Roma to Transnistria was taken personally by Ion Antonescu, as he had de-
clared at the trial in 1946. We highlight the fact that none of Antonescu’s orders concerning the Roma bear his 
signature, nor were they published in the “Monitorul Oficial” (Official Gazette) or elsewhere. They were verbal 
orders given to the ministers and forwarded for enforcement to the General Inspectorate of the Gendarmerie. 
The fact that Antonescu closely monitored how these orders were carried out suggests that the Roma policy 
applied in Romania during the war years was his creation. The idea of deporting Roma to Transnistria did not 
exist at the beginning of the Antonescu government.

In November 1940, the Ministry of Interior, at the recommendation of the Ministry of Health, forbids 
nomadic Roma to travel on the grounds that they transmit typhus.

When the question of taking action against the Roma was first raised in February 1941, Transnistria was not 
an option. At the meeting of the Council of Ministers on February 7th, 1941, when he called for the removal of 
the Roma from Bucharest, Ion Antonescu spoke of settling them in compact villages in the Bărăgan region; 
he considered building three to four villages for this purpose, with 5-6,000 families each1. The idea was not 
implemented, but it is illustrative of how the Roma “problem” was being seen at the time. It was only after 
Romania acquired Transnistria that the possibility of deporting the Roma to this area outside the country’s 
borders arose. In 1942, when the actual measures against the Roma were taken, there was already a precedent 
of deportation of Jews, which had begun in the autumn of 1941. The decision to ‘evacuate’ the Roma across 
the Dniester was taken personally by Antonescu in May 1942. When the census of the ‘problematic Roma’ 
was conducted (May 25th, 1942), the fate of these people had already been decided by the Head of State. On 
May 22nd, 1942, the Presidency of the Council of Ministers forwarded to the Ministry of Internal Affairs the 
provisions of Marshal Antonescu concerning the deportation of certain categories of Roma to Transnistria2 .

1 Ion Antonescu declared: „All the Gypsies from Bucharest must be removed. But before removing them, we must think about where we are taking 
them and what we are doing with them. The solution would have been to wait until the Danube valley is dried up, to build Gypsy villages there 
and work in fishing etc. (...). Another solution is to enter into negotiations with the big owners. In the Bărăgan, there has always been a shortage 
of manpower. Let’s build these villages, not definitively, but let’s build some houses and shacks, sanitary organization, commerce, pubs, etc. Let’s 
make a statistic of them and let’s take them at once, all together, and bring them to those villages. We will make three or four villages of 5-6,000 
families and put guards around them so they can’t get out. They live their lives there and find work there.” (Marcel-Dumitru Ciucă, Aurelian 
Teodorescu, Bogdan Florin Popovici. (1998) Stenogramele ședinţelor Consiliului de Miniștri. Guvernarea Ion Antonescu, vol.II. Bucharest: National 
Archives of Romania. pp. 181).

2 Viorel Achim. (2004). Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria. Compilation with Introductory Study.  vol. II. Bucharest: 
Enciclopedica Publishing House. vol. I, doc. 6.
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Recensământul efectuat de Jandarmerie și Poliție în întrega țară, la 25 mai 1942 – după ce, inițial, operațiu-
nea fusese planificată pentru 31 mai – a fost ordonat de mareșalul Antonescu și a urmărit stabilirea persoanelor 
care intrau în categoria “romilor-problemă”. Au fost înregistrați, împreună cu familiile lor: romii nomazi și, 
dintre romii stabili (sedentari), aceia care suferiseră condamnări, recidiviștii și cei fără mijloace de existență sau 
fără ocupație precisă din care să poată trăi. Au fost trecute pe liste, în total, 40.909 persoane: 9.471 de romi 
nomazi și 31.438 de romi stabili. Conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne din 17 mai 1942, până 
la noi ordine, romii specificați în liste nu mai puteau să se deplaseze în afara județului în care au fost recen-
zați și urmau să fie ținuți în strictă evidență de organele de ordine1. Listele cu romii din cele două categorii, 
întocmite pe comune, orașe și județe, au fost înaintate Inspectoratului General al Jandarmeriei2. Deportările 
s-au făcut din rândurile cetățenilor înregistrați la acest recensământ. Cu puține excepții, cei circa 25.000 de 
romi din România „evacuați” în Transnistria figuraseră inițial pe listele întocmite de Jadarmerie și Poliție la 
sfârșitul lunii Mai.

S-a început prin confiscarea bunurilor, prin Centrul Național de Românizare. Apoi, s-au raționalizat ali-
mentele pentru evrei și rromi, pentru rromi chiar mai puțin. Selecția indezirabililor se făcea prin categorii de 
moralitate, criminalitate și economice etc., dar nu erau suficiente pentru a preîntâmpina deportarea3.

Ion Antonescu a motivat deportarea romilor prin considerente de ordine publică. În ordinele transmise, la 
sfârșitul lunii mai 1942, Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Jandarmeriei, dictate de 
el și redactate de secretarul general și de șeful Cabinetului militar al Conducătorului Statului, Ion Antonescu 
vorbește despre deportarea romilor ca de o măsură de ordine publică. Ordinul din 22 mai 1942, cu dispozițiile 
cu privire la operațiunile de deportare în Transnistria a diferitelor categorii de romi, spune că deportarea se 
face „pentru asigurarea ordinei interne și eliminarea elementelor eterogene și parazitare”4. La 31 mai 1942, când dă 
ordinul de deportare a nomazilor, Antonescu spune că deportarea se face „în cadrul unor măsuri generale de înde-
părtare a elementelor parazitare și dezordonate”5. Rromii au fost trimiși inițial în zonele Alexandrovca (Oceanov), 
Karanica și Covaliova (Berezovca), Mancovca, Voitovca și Stunovca (Balta). La 1 iunie 1942 a început deportarea 
romilor nomazi, fiind deportate un număr de 11.441 persoane (2.352 de bărbați, 2.375 femei și 6.714 copii)6. 
Romii sedentari, considerați „pericol”, au fost deportați în luna septembrie a aceluiași an, în număr de 13.1767.

Romii nomazi au ajuns în Transnistria cu propriile căruțe, iar romii sedentari au fost deportați cu tre-
nurile de animale.

Ordinul 1051 din 24 mai 1942 al M.A.I. prevedea ca toți romii încarcerați vor fi trimiși în Transnistria după 
executarea pedepsei8.

1 Ibidem, vol.1, doc. 3, pp. 5-6.

2 ANIC, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei (IGJ), dosar 201/1942, dosar 202/1942, dosar 203/1942.

3 Adrian Nicolae Furtună (coord.), O Samudaripen. Holocaustul Romilor România. Deportarea romilor în Transnistria mărturii – documente, 
București, 2016, p. 6.

4 Viorel Achim, Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria, vol. I, București, Editura Enciclopedică, 2004, doc. 6, pp. 9-10.

5 Ibidem, doc. 15, pp. 22-23.

6 Raport Final, Comisia Internaţională de studiere a Holocaustului din România (CISHR), Iași, Editura Polirom, 2007, p. 232.

7 Ibidem, p. 232.

8 ANIC, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 126/1942, f. 1.



23

P O V E Ș T I  R O M - A N T I C E • E N G L I S H

•

•

The census carried out by the Gendarmerie and Police throughout the country on May 25th, 1942 - after the 
operation had originally been planned for May 31st - was ordered by Marshal Antonescu and aimed to determine 
who fell into the category of “problematic Roma”. The following were registered, together with their families: 
nomadic Roma and, among the settled (sedentary) Roma, those who had been convicted, recidivists and those 
without means of subsistence or a specific occupation from which they could make a living. A total of 40,909 
people were listed: 9,471 nomadic Roma and 31,438 settled Roma. According to the order of the Ministry of 
Internal Affairs from May 17th, 1942, the Roma specified in the lists could no longer move outside the county 
in which they were registered and were to be kept under strict surveillance by the law enforcement authorities, 
until further orders1. The lists of Roma that fell into the two categories, drawn up by municipalities, cities and 
counties, were submitted to the General Inspectorate of the Gendarmerie2 . The deportations were made amongst 
the citizens registered in this census. With few exceptions, the 25,000 or so Roma from Romania “evacuated” 
to Transnistria were originally on the lists drawn up by the gendarmerie and police at the end of May.

It started with the seizure of assets by the National Centre for Romanianisation. Then food was rationed for 
Jews and Roma, the Roma receiving even less. The selection of undesirables was done by categories of morality, 
criminality and economics etc., but they were not enough to prevent deportation3 .

Ion Antonescu justified the deportation of the Roma on grounds of public order. In the orders sent at the 
end of May 1942 to the Ministry of Internal Affairs and the General Inspectorate of the Gendarmerie, dictated 
by him and drafted by the Secretary General and the Head of the Military Cabinet of the Head of State, Ion 
Antonescu speaks of the deportation of the Roma as a measure of public order. The order from May 22nd, 
1942, with provisions on the deportation operations in Transnistria of various categories of Roma, states that 
deportation is done “to ensure internal order and to eliminate heterogeneous and parasitic elements”4 . On May 
31st, 1942, when he gives the order to deport the nomads, Antonescu says that the deportation is done “as part 
of general measures to remove parasitic and disorderly elements”5. The Roma were initially sent to the areas of 
Alexandrovca (Oceanov), Karanica and Covaliova (Berezovca), Mancovca, Voitovca and Stunovca (Balta). On 
June 1st, 1942 the deportation of nomadic Roma began, being deported 11,441 people (2,352 men, 2,375 women 
and 6,714 children)6. Sedentary Roma, considered “dangerous”, were deported in September of the same year, 
amounting 13,176 individuals7 .Nomadic Roma arrived in Transnistria on their own wagons, while sedentary 
Roma were deported using animal trains.

Order no. 1051 from May 24th, 1942, of the M.A.I (Ministry of Internal Affairs) stipulated that all Roma 
imprisoned would be sent to Transnistria after serving their sentence8.

1 Ibid. vol.I, doc. 3, pp. 5-6.

2 ANIC, Inspectoratul General al Jandarmeriei (IGJ), file 201/1942, file 202/1942, file 203/1942.

3 Adrian Nicolae Furtună (coord.). (2016). O Samudaripen. Holocaustul Romilor România. Deportarea romilor în Transnistria mărturii – documente. 
Bucharest. pp. 6.

4 Viorel Achim. (2004). Documente privind deportarea ţiganilor în Transnistria, vol. I., doc. 6. Bucharest: Enciclopedica Publishin House. pp. 9-10.

5 Ibid. doc. 15, pp. 22-23.

6 Raport Final, Comisia Internaţională de studiere a Holocaustului din România (CISHR). (2007). Iași: Polirom Publishing House. pp. 232.

7 Ibid. pp. 232.

8 ANIC. fond Inspectoratul General al Jandarmeriei. file 126/1942, pp. 1.
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La 25 mai 1942, au fost recenzați, conform Ordinului 33911 din 17 mai 1942 MAI, romii nomazi, astfel 
că au fost indentificați 31.438 de romi, fiind propuși pentru evacuare cu primul lot dintre cei mai periculoși 
și indezirabili nemobilizabili 12.497 romi, iar evacuabili în etapele următoare 18.941 de romi.

Poliția de Siguranță din DGP întocmea, în iulie 1942, o situație cu romi mobilizabili sau mobilizați din 
România. La Roman erau 6 mobilizabili și 17 membri ai familiilor, la Piatra Neamț doi mobilizabili și 2 membri 
ai familiei.1 Țiganii stabili mobilizabili cu familiilor lor erau la Roman opt  cu 29 de mebrii ai familiilor, iar 
la Piatra Neamț doi cu doi membri ai familiei2.

Dintr-o radiotelegramă din 13 august 1942 a DGP aflăm că Poliția Roman avea un număr de opt romi 
recidiviști nemobilizați, căsătoriți, cu 21 copii și opt soții. Poliția Piatra Neamț avea doi romi recidiviști 
nemobilizați, din care unul căsătorit cu un  copil3.

Conform telegramei cifrate din 25 iulie 1942, evacuarea romilor din categoria II nomazi, va începe cu cei 
condamnați pentru crime și orice fel de delicte, recidiviști, pungași de buzunare, pungași din trenuri, bălciuri, 
borfași, precum și toți acei pentru care existau îndoieli că trăiesc din furt.Vor fi evacuați, împreună cu familia 
lor, adică soția și copii minori4.

De pe raza celor două legiuni, urmau a fi trimiși în Transnistria 199 de romi (70 din Neamț și 129 din Roman)5.
Oficial, regimul de trai al romilor deportați în Transnistria a fost reglementat printr-o decizie a Guvernământului 

Transnistriei din 18 decembrie 19426.
Conform rapoartelor întocmite de către jandarmerie, autoritățile civile nu erau deloc preocupate de soarta 

romilor. Rațiile alimentare fixate la Guvernământ nu au fost respectate. Dacă autoritățile au dispus de a le da 
romilor câte 200 gr.făină de orz sau ovăz pentru copii și 400 gr. pentru persoane mature, sare și cartofi 150 
grame, în realitate, săptămâni la rând, ei nu primeau nimic. Totodată, nu li se asigurau lemnele pentru prepara-
rea hranei și pentru încălzit, iar încadrarea în câmpul muncii s-a făcut doar pentru o mică parte a deportaților. 
Romii erau lipsiți de cele mai elementare lucruri, inclusiv de vase pentru prepararea hranei. Îmbrăcămintea a 
fost o problemă deosebită, cu atât mai mult cu cât, la deportare, romilor nu li s-a permis să-și ia de acasă haine 
de schimb și alte lucruri personale. Asistența medicală era ca și inexistentă, iar medicamentele lipseau. În același 
timp, nimeni nu se preocupa de igiena personală. Majoritatea romilor nu aveau lenjerie de schimb, se îmbrăcau 
în zdrențe, se înveleau în paie, nu aveau săpun pentru a-și spăla rufele, etc. Din rapoartele autorităților locale 
transnistrene, stabilim că situația romilor era una dintre cele mai lamentabile, în comparație a celorlalte etnii. 
Zilnic, mureau de foame sau boli câte 5-10 persoane de etnie romă, în fiecare colonie. Rapoartele săptămânale 
spuneau că cei mai mulți bolnavi de tifos exantematic erau romi. Din această cauză, era strict interzis procesul 
de repatriere a romilor în țară, iar cei prinși erau imediat trimiși înapoi, majoritatea dintre ei găsindu-și moartea 
în locuințele paupere din Transnistria7.

1 ANIC, fond Direcţia Generală a Poliţiei (DGP), dosar 185/1942, f. 98.

2 Ibidem, f. 101.

3 Ibidem, f. 111.

4 ANIC, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, dosar 126/1942, f. 23.

5 Ibidem, f. 15.

6 Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare / Vol. 2: Ţiganii din România (1919-1944, ed. Lucian Nastasă, Andrei Varga, Cluj-Napoca, 
Fundația Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală din România, 2001, pp. 524-525.

7 Achim, Viorel, Deportarea ţiganilor în Transnistria, în „Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă. Despre holocaust și comunism”, Vol. I,  
Iași, Editura Polirom, 2002, pp. 127-141.
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On May 25th, 1942, according to M.A.I Order 33911 from May 17th, 1942, nomadic roma were censused, so 
that 31,438 roma were identified, 12,497 roma were proposed for evacuation with the first batch of the most 
dangerous and undesirable non-movable, and 18,941 roma were to be evacuated in the following stages.

In July 1942, the Security Police within the General Police Directorate (GPD)drew up a list of Roma who 
could be mobilized or already mobilized from Romania. In Roman there were 6 suitable to be mobilised and 
17 family members, in Piatra Neamț there were 2 suitable to be mobilised and 2 family members.1 The settled 
gypsies suitable to be mobilised with their families were in Roman, 8 of them with 29 family members and in 
Piatra Neamț two, with two family members2.From a GPD’s radio-telegram, on August 13th, 1942, we learn 
that the Roman Police had eight recidivist Roma with 21 children and eight wives that had not been mobilised. 
The Piatra Neamț police had two recidivist roma that had not been mobilised, one of whom was married and 
had one child3.

According to the coded telegram from July 25th, 1942, the evacuation of Roma from category II nomads 
will begin with those convicted of crimes and all kinds of offences, recidivists, pickpockets, train robbers, 
petty thieves, prowlers and all those for whom there were doubts that they lived by theft. They will be 
evacuated together with their families, meaning their wives and minor children4.From the two legions, 199 
Roma (70 from Neamț and 129 from Roman) were to be sent to Transnistria5.Officially, the living regime 
of the Roma deported to Transnistria was regulated by a decision of the Transnistrian Government from 
December 18th, 19426.

According to reports made by the gendarmerie, the civil authorities were not at all concerned about the fate 
of the Roma. The food rations set by the government were not respected. If the authorities ordered to give the 
Roma 200 grams of barley or oat flour for children and 400 grams for adults, salt and potatoes 150 grams, in 
reality, for weeks in a row, they received nothing. At the same time, they were not provided with wood for cooking 
and heating, and only a small proportion of the deportees were employed. The Roma were deprived of the most 
basic necessities, including cooking pots. Clothing was a particular problem, especially as the Roma were not 
allowed to take spare clothes and other personal belongings from home when they were deported. Medical care 
was almost non-existent and medicines were lacking. At the same time, no one cared about personal hygiene. 
Most Roma had no spare underwear, dressed in rags, wrapped themselves in hay, had no soap to wash their 
clothes, etc. From the reports of the Transnistrian local authorities, we establish that the situation of the Roma 
was one of the most pitiful in comparison with other ethnic groups. Every day, 5-10 Roma died of hunger or 
disease in each settlement. Weekly reports said that most of those suffering from typhus were Roma. Because of 
this, the process of repatriating Roma back into the country was strictly forbidden, and those who were caught 
were immediately sent back, most of them dying in the poor houses from Transnistria7.

1 ANIC. fond Direcţia Generală a Poliţiei (DGP). file 185/1942, pp. 98.

2 Ibid. pp. 101.

3 Ibid. pp. 111.

4 ANIC, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, file 126/1942, pp.. 23.

5 Ibid. pp. 15.

6 Nastasă Lucian, Varga Andrei (editors). (2001). Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare / Vol. 2: Ţiganii din România (1919-1944). Cluj-
Napoca: The Foundation - Resource Centre for Ethnocultural Diversity in Romania. pp. 524-525.

7 Achim, Viorel. (2002) Deportarea ţiganilor în Transnistria, in „Anuarul Institutului Român de Istorie Recentă. Despre holocaust și comunism”.  Vol. 
I. Iași: Polirom Publishing House. pp. 127-141.
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1.4.  Per ioada  d ic t atu r i lor.  De la  A ntonescu 
la  reg imu l  comunist  (1940-1989)

În primii ani postbelici, soarta supraviețuitorilor romi ai Transnistriei nu a interesat pe nimeni. Singura 
inițiativă de sprijinire a foştilor deportați a venit la începutul anului 1945 din partea Uniunii Generale a Romilor 
din România. Comitetul Central a anunțat atunci că primul obiectiv al acesteia era „ajutorarea materială și 
morală a tuturor romilor și în special a celor care au fost deportaţi în Transnistria”1. Totuși, după ce această orga-
nizația și-a reluat efectiv activitatea, la 15 august 1947, acțiunile ei – așa cum sunt înregistrate într-un document 
de epocă2 – nu s-au referit la foștii deportați. În anul 1948, romii au fost foarte aproape de a obține statutul 
de „naționalitate conlocuitoare”. Rezoluția Biroului Politic al CC al PMR cu privire la problema națională, din 
decembrie 1948 – document care a stabilit jaloanele politicii regimului comunist față de minoritățile naționale 

–, a refuzat, însă, romilor, acest statut. Situația a rămas neschimbată până la prăbușirea regimului comunist, 
în 1989. Problema deportării romilor nu a fost amintită în România comunistă decât în foarte puține ocazii3.

În toamna anului 1944, romii nomazi și seminomazi și-au recăpătat dreptul de a-și practica îndeletnicirile 
lor itinerante, dar, totodată, au fost reluate vechile preocupări ale autorităților române legate de controlul 
nomadismului, fiind reiterate restricții de circulație care funcționaseră în anii ’30 și la începutul anilor ’40. 
În iulie 1946, Inspectoratul General al Jandarmeriei a reglementat foarte strict regimul circulației țiganilor 
nomazi, ei neputând staționa într-o comună mai mult de cinci zile. În mai 1948, s-a procedat, în toată țara, la 
un control al șatrelor de romi. Cu acea ocazie, s-au întocmit și s-au eliberat carnete de familie tuturor șatrelor. 
Libertatea de mișcare a șatrei a fost mult limitată și, în plus, membrii șatrei nu mai aveau voie să umble prin 
comună pentru a cerși, a ghici, a face acte de comerț sau pentru a se îndeletnici cu alte ocupații decât cele 
declarate. Măsurile pe care Inspectoratul General al Jandarmeriei le-a luat în aprilie–mai 1948 au însemnat o 
înăsprire a regimului deplasărilor făcute de această categorie de romi. Erau mult mai restrictive decât condițiile 
din perioada de dinainte de război și, desigur, îngrădeau libertatea economică a acestor oameni4.

În cadrul reformei agrare din 1945 realizată de guvernul condus de Petru Groza, a fost inclus un număr 
mare de romi. Experiența războiului era încă proaspătă printre romi, astfel că nici la următorul recensământ, 
din 1956, nu s-au declarat „țigani” decât 104.216 persoane (0,6% din populație), iar 66.882 s-au înregistrat 
ca vorbitori de limbă romani din familie. Cu toate acestea, se observă totuși o creștere, lucru care este mai 
important decât cifrele în sine. De altfel, la orice recensământ care îi are în vedere și pe romi, fie din perioada 
interbelică, din timpul războiului sau din comunism, atenția trebuie să cadă mai mult pe evoluția cifrelor. 
Diferențele de la un recensământ la altul oferă un indiciu important cu privire la situația romilor în societate: 
pe de o parte, exprimă adaptarea acestora la diferite condiții sociale și politice (se simt discriminați, în pericol, 
văd oportunități etc.), iar, pe de altă parte, exprimă modul cum îi văd autoritățile ca grup social și/sau etnic 
într-un moment sau altul.

1 ANIC, fond DGP, dosar 87/1943, f. 318 (într-un material al Poliției din 3 februarie 1945).

2 Ibidem, ff. 352-353 (raport al Siguranței din 7 aprilie 1948).

3 Gheorghe Zaharia, Pages de la résistance antifasciste en Roumanie, trad. Maurice Florescu, Bucarest, Meridiane, 1974, p. 44.

4 Viorel Achim, Încercarea romilor din România de a obține statutul de naționalitate conlocuitoare (1948–1949), în „Revista istorică”, an XXI, 
2010, nr. 5–6, p. 451.
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1.4.  The d ic t atorsh ips  per iod .  From A ntonescu 
to  t he  communist  reg ime (1940-1989)

In the early post-war years, the fate of Transnistria’s Roma survivors was of no interest to anyone. The only 
initiative to support former deportees came in early 1945 from the General Union of Roma in Romania. The 
Central Committee announced at that time that its first objective was “the material and moral help of all Roma 
and especially of those who were deported to Transnistria”1. However, after this organisation effectively resumed 
its activities on August 15th, 1947, its actions - as recorded in document form that period2 - did not concern 
former deportees. In 1948, the Roma came very close to achieving the status of “cohabiting nationality”. The 
resolution of the Political Bureau of the Central Committee of the Romanian Labour Party on the national 
problem of December 1948 - a document that set the framework of the Communist regime’s policy towards 
national minorities - denied the Roma this status. The situation remained unchanged until the collapse of the 
communist regime in 1989. The issue of Roma deportation was only mentioned in communist Romania on 
very few occasions3.

In the autumn of 1944, the nomadic and semi-nomadic Roma regained the right to practice their itinerant 
occupations, but at the same time, the old concerns of the Romanian authorities about the control of nomad-
ism were resumed, with the movement restrictions that had been in place in the 1930s and early 1940s being 
reiterated. In July 1946, the General Inspectorate of the Gendarmerie strictly regulated the movement of no-
madic gypsies, who could not stay in a commune for more than five days. In May 1948, a nationwide control 
of roma communities was carried out. With that occasion, family registers were drawn up and issued to all 
şatrelor (local term used to describe the gypsy communities). The freedom of movement of the communities 
was greatly restricted and, in addition, members of this communities were no longer allowed to wander around 
the commune to beg, practice fortune-telling, trade or engage in occupations other than those declared. The 
measures imposed by the General Inspectorate of the Gendarmerie in April-May 1948 meant a tightening of 
the rules governing the movements of this category of Roma. They were much more restrictive than the pre-
war conditions and, of course, limited the economic freedom of these people4.

A large number of Roma were included in the 1945 agrarian reform implemented by the government led by 
Petru Groza. The experience of the war was still fresh among the Roma, so that even in the following census in 
1956, only 104,216 people (0.6% of the population) declared themselves as “Gypsies”, and 66,882 were registered 
as Roma speakers within the family. However, there is still an increase, this fact being more important than the 
numbers themselves. In fact, in any census that also takes into account the Roma, whether from the inter-war 
period, during the war or communism, the focus should be more on the evolution of the numbers. The dif-
ferences from one census to another give an important indication of the situation of the Roma in society: on 
the one hand, it expresses their adjustment to different social and political conditions (they feel discriminated 
against, at risk, see opportunities, etc.), and on the other hand, it expresses how the authorities see them as a 
social and/or ethnic group from one point in time to another.

1 ANIC, DGP fond, file 87/1943, pp. 318 (document from the Police from February3rd, 1945).

2 Ibid. pp. 352-353 (Security report of April 7th, 1948).

3 Gheorghe Zaharia. (1974). Pages de la résistance antifasciste en Roumanie, trans. Maurice Florescu. Bucharest: Meridiane. pp. 44.

4 Viorel Achim. (2010). Încercarea romilor din România de a obține statutul de naționalitate conlocuitoare (1948–1949) in „Revista Istorică”, 
year XXI.  no. 5-6. pp. 451.
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Este vorba aici despre o interpretare extrasă din evaluarea pe care o fac Sam Beck și Nicolae Gheorghe cu 
privire la creșterea de aproape trei ori a numărului oficial de romi între 1966 și 1977, explicată de ei printr-o 
mai mare încredere a romilor în sistem1.

Politica de asimilare a continuat, în anii 60, prin politici de izolare și asimilare. Această asimilare a fost și 
benefică, contribuind la supraviețuirea etniei, prin sedentarizare și muncă forțată. Autoritățile au promovat o 
politică de egalizarea socială, astfel că, Problema ţiganilor din Republica Populară Română a avut patru direcții 
de acțiune: eliminarea organizării tribale (nomazii), ridicarea nivelului de trai (alfabetizare, igienă și asistență 
socială), integrarea în câmpul muncii și combaterea prejudecăților cu privire la ei. În baza acestor obiective s-a 
trecut la o sedentarizare forțată a romilor, inclusiv prin așezarea lor în casele sașilor, uneori alături de aceștia, 
în aceeași casă sau în cele ale evreilor. Mulți romi s-au obișnuit destul de greu cu astfel de situații, în unele 
cazuri deloc, creând și resentimente în rândul unei populații care avea oricum prejudecăți semnificative la 
adresa lor. La adâncirea prejudecăților au contribuit și anumite aspecte ale integrării în câmpul muncii. Unii 
romi, mai deschiși la asimilare au fost angajați secretari de partid, milițieni, lucrători de Securitate, primari, 
șefi de gospodării agricole, locțiitori politici etc., generând inclusiv un folclor negativ la adresa lor. Pentru mulți, 
integrarea în muncă a însemnat, la fel ca și în perioada interbelică, ocuparea pozițiilor de măturători, gunoieri, 
lucrători la deratizare etc., ocupații tradițional hulite de către marea masă a populației.

Nu toate lucrurile au fost, însă, pozitive în ceea ce privește progresul lor social, având în vedere că tot în anii 
’50 o serie de romi au fost mutați din marile orașe în Bărăgan sau la marginea localităților mai mici. Românizarea 
agresivă de până în 1965 a slăbit în timpul lui Nicolae Ceaușeșcu.

Până la mijlocul anilor ‚70, când problema rromilor infractori s-a acutizat, autoritățile comuniste nu au 
adoptat o politică specială care să-i aibă în vedere pe romi. Informația oficială privitoare la starea romilor 
din această perioadă este puțină, mărturiile orale fiind aproape singura sursă pentru o mai bună descifrare a 
tratamentului aplicat romilor în timpul regimului comunist. Prin politica regimului care avea în vedere omo-
genizarea socială prin eliminarea claselor sociale și a disparităților dintre ele, romii au fost incluși în aparatul 
de partid, în miliție, în armată.

Transformările economice și sociale petrecute în perioada comunistă: industrializarea puternică, colectivi-
zarea agriculturii, procesul intens de urbanizare, etc., nu i-au lăsat pe dinafară pe romi. Ca parte a populației 
României, aceștia au fost părtași la toate transformările benefice sau dezastruoase aduse de noua conducere. O 
schimbare, o transformare care i-a vizat în mod direct pe aceștia a fost sedentarizarea ultimilor romi care mai 
practicau nomadismul. Acest proces a fost demarat la începutul anilor ‚60 și a urmărit asigurarea de locuințe 
tuturor celor care mai duceau acest stil de viață2.

Până la începutul anilor ‚80, sedentarizarea rromilor nu a primit o deosebită importanță din partea autori-
tăților. Începând cu această perioadă, cartierele țigănești de la marginea orașelor și şatrele care colindau prin 
țară au fost desființate. Tuturor locuitorilor acestor cartiere și, de asemenea, membrilor șatrelor, care nu erau 
înregistrați în evidențele miliției, li s-au întocmit acte de identitate. Tuturor li s-au asigurat condiții de trai 
superioare celor avute anterior și li s-au asigurat locuri de muncă.

1 Irina Nastasă-Matei (coord.), Rromii din România: Identitate și alteritate, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, p. 44.

2 https://ro.scribd.com/document/86557561/ORIGINILE-%C5%A2IGANILOR accesat 17.09.2022.
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This is an interpretation extracted from Sam Beck and Nicolae Gheorghe’s assessment of the almost threefold 
increase in the official number of Roma between 1966 and 1977, which they explain by the Roma’s greater 
trust in the system1.

The policy of assimilation continued in the 1960s through policies of isolation and assimilation. This as-
similation was also beneficial, contributing to the survival of the ethnic group through sedentarisation and 
forced labour. 

The authorities promoted a policy of social equality, so that the Gypsy problem in the Romanian People’s 
Republic had four lines of action: elimination of tribal organization (nomads), raising the living standards (lit-
eracy, hygiene and social assistance), labour market integration and tackling discrimination. These objectives 
led to the forced sedentarisation of the Roma, including accommodating them in Saxon houses, sometimes 
alongside the owners, or in Jewish houses. Many Roma found it difficult or, in some cases, could not handle 
this kind of situations, creating resentment among a population that had significant prejudices against them 
anyway. Certain aspects of labour market integration have also contributed to deepening prejudice. Some Roma, 
who were more open to assimilation, were employed as party secretaries, militiamen, security workers, mayors, 
heads of agricultural settlements, political locums, etc., even generating a negative opinion about them. Similar 
to the interwar period, for a lot of them labour integration meant taking up positions as sweepers, scavengers, 
pest control workers, etc., occupations traditionally reviled by the majority of the population.

However, not everything was positive in terms of their social progress, as in the 1950s a number of Roma were 
moved from the big cities to the Bărăgan or to the outskirts of smaller towns. The aggressive Romanianisation 
of the Roma since 1965 has weakened under Nicolae Ceausescu.

The communist authorities did not pass a special policy to target the gypsies until the mid-1970s, when 
the problem of Roma delinquents became acute. There is little official information on the condition of the 
Roma during this period, the oral testimonies being almost the only source for better understanding of how 
the Roma were treated during the Communist regime. Through the regime’s policy of social homogenisation 
by eliminating social classes and the disparities between them, Roma were included in the party apparatus, 
the militia and the army.

The economic and social transformations that took place during the communist period, such as: strong 
industrialisation, collectivisation of agriculture, intense urbanisation, etc., did not exclude the Roma. As part 
of Romania’s population, they have been a part of all the beneficial and disastrous changes brought about by 
the new leadership. A change, a transformation that directly affected them, was the sedentarisation of the last 
remaining nomadic Roma. This process began in the early 1960s and aimed at providing housing for all those 
who still had this lifestyle2.

Until the early 1980s, the sedentarisation of the Roma people did not receive much attention from the 
authorities. From this period onwards, the gypsy neighbourhoods on the outskirts of towns and the Gypsy 
communities that were travelling the country were dismantled. To all of the inhabitants of these neighbour-
hoods and also to the members of the gypsy communities, who were not registered in the militia records, 
were issued identity cards. They were all provided with better living conditions than they previously had and 
were given jobs.

1 Irina Nastasă-Matei (coord.) (2016), Rromii din România: Identitate și alteritate. Cluj-Napoca: Transylvania School Publishing House. pp. 44.

2 https://ro.scribd.com/document/86557561/ORIGINILE-%C5%A2IGANILOR accessed on 17.09.2022.



30

P O V E Ș T I  R O M - A N T I C E • R O M Â N Ă

•

•

Modernizarea urbană, extinderea orașelor pe locul fostelor colonii țigănești explică fenomenul cu care 
majoritatea orașelor din țară se confruntă astăzi: centrele asediate de populația romă. Acest fenomen a fost 
generat de extinderea spre periferie a oraşelor şi mutarea repetată a romior: din colonii în blocuri, apoi în 
casele naționalizate.

În ceea ce priveşte domeniul locativ, romii nu au fost deloc discriminați. Sub aspectul acestor condiții, ro-
mii au cunoscut un real și indiscutabil progres. O consecință nefastă a acestor transformări, mai mult impuse, 
asupra neamurilor de romi, a fost dispariția treptată a meseriilor tradiționale, a ocupațiilor specifice acestora. 
Mulți dintre romii de la oraș s-au adaptat noilor exigențe, găsind de lucru în industria grea, în construcții, 
salubrizare. La sate, mai ales în cele din Transilvania, romii au continuat să practice meserii precum fierăria, 
zidăria, sau o bună parte lucrau ca zilieri în domeniul agricol. În zonele cu deficit de forță de muncă, C.A.P.-
urile și I.A.S.-urile apelau la munca romilor din sat. Cererile mari de cărămidă necesară în sate erau satisfăcute 
de țigani. Aceștia se stabileau la marginea satelor unde munceau pentru satisfacerea comenzilor.

De asemenea, rudăria a continuat să fie o meserie practicată și solicitată în sate. Căldărarii, nemaigăsind 
cumpărători pentru produsele specifice: pâlnii, găleți, unelte agricole etc., au trecut la confecționarea cazanelor 
de țuică, a burlanelor, etc. Aceste meserii au rezistat datorită faptului că majoritatea populației apela la serviciile 
lor și pentru că au fost tolerați de către autorități. Alți romi, ale căror meserii, îndeletniciri nu au rezistat sau 
nu au putut fi adaptate conform procesului de modernizare, au îmbrățișat comerțul ambulant: în schimbul 
unor obiecte de uz casnic: oale, farfurii, castroane, etc, colectau pene, fulgi sau fier vechi. Acest tip de comerț 
era practicat, fie în baza unor autorizații speciale, sau de cele mai multe ori, ilicit. Cei care practicau această 

“meserie”, în scurt timp au ajuns să se îmbogățească și să conducă la apariția unei categorii de țigani înstăriți.
Au existat și grupuri numeroase de romi care nu se îndeletniceau cu nici un fel de meșteșug și cărora nu le 

făcea plăcere munca; aceștia trăiau la marginea satelor din mila localnicilor, din cerșit sau din furturi. Și aceas-
tă categorie a fost inclusă în sistemul de modernizare, însă locul de muncă permanent era privit de romi ca o 
constrângere. Această categorie, care a creat probleme autorităților, a subliniat problema socială acută pe care o 
reprezentau romii. Pentru că nu-și respectau locul de muncă sau practicau diverse meserii fără autorizații, mulți 
au fost mobilizații pe șantiere sau trimiși la muncă la Canalul Dunăre- Marea Neagră.

La recensământul din 1966, rezultatul presiunii asimilatoare și al avantajelor românizării a făcut ca numai 
64.197 de persoane (0,4% din populația României) să se declare romi, pentru ca, în 1977, numărul romilor 
declarați la recensământ să fie de 229.986, adică 1,1% din populația țării.

Într-un studiu elaborat în 1976 de către Ministerul de Interne și Comisia Națională de Demografie, la nivelul 
țării trăiau 541.000 de romi, dintre care 66.000 erau seminomazi și 470 nomazi1. Conducerea de partid și de 
stat se arăta îngrijorată de numărul mare al romilor care nu erau încadrați în câmpul muncii, situație contrară 
actelor normative care interziceau „parazitismul social”, condițiile sărace de viață precum și unele aspecte din 
viața cotidiană a romilor: recurgerea la „judecata țigănească” în cazul litigiilor dintre familii, concubinajul de 
la vârste precoce (14–16 ani), căsătoria prin cumpărarea fetelor etc.

1 https://militiaspirituala.ro/fileadmin/documente/doc.pdf.poze.documente_inedite/tiganiada-_1977.pdf , f. 2
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Urban modernisation and the expansion of towns on the site of former Gypsy settlements explain the 
phenomenon that most of the country’s towns are facing today: town centres under siege by the Roma popula-
tion. This phenomenon has been generated by the expansion of cities towards the outskirts and the repeated 
relocation of Roma: from colonies to blocks of flats, then to nationalised houses.

As far as housing is concerned, Roma have not been discriminated against. In terms of these conditions, Roma 
have made real and indisputable progress. One of the unfortunate consequences of these changes, mostly imposed 
on to the Roma communities, was the gradual disappearance of traditional trades and occupations specific to 
Roma. Many of the city’s Roma adapted to the new demands, finding work in heavy industry, construction and 
sanitation. In the villages, especially in Transylvania, Roma continued to work in trades such as blacksmithing, 
bricklaying, or a good part of them worked as day labourers in agriculture. In areas where there was a labour 
shortage, the C.A.P.s (Agricultural Production Cooperatives) and I.A.S.s (State-owned Agricultural Enterprises) 
appealed to the work of the Roma in the villages. The high demand for bricks needed in the villages was met 
by gypsies. They settled on the outskirts of the villages where they worked to fulfil the orders.

Also, rudăria continued to be a profession practiced and in demand in the villages. The căldărarii, unable to 
find buyers for their specific products: funnels, buckets, agricultural tools, etc., switched to making alembics, 
tubs, etc. These trades survived because the majority of the population used their services and because they 
were tolerated by the authorities. Other roma, whose trades and occupations did not survive or could not be 
adapted according to the modernisation process, took up the itinerant trade: in exchange for household items 
such as pots, plates, bowls, etc., they collected feathers, flakes or scrap metal. This type of trade was practised 
either by using special permits or, more often, illegally. Those who practised this “trade” soon became rich and 
led to the emergence of a category of wealthy gypsies.

There were also large groups of roma who did not practice any kind of craft and who did not want to work; 
they lived on the outskirts of villages on the mercy of the locals, begging or stealing. This category was also in-
cluded in the modernisation system, but having a steady job was seen as a constraint by the roma. This category, 
which created problems for the authorities, highlighted the acute social problem that the Roma represented. 
Because they did not respect their jobs or practised various trades without permits, many were mobilised on 
construction sites or sent to work on the Danube-Black Sea Canal.

In the 1966 census, as a result of the assimilative pressure and the advantages of Romanianization, only 
64,197 people (0.4% of Romania’s population) declared themselves Roma, and in 1977, the number of Roma 
declared in the census was 229,986, i.e. 1.1% of the country’s population.

In a study conducted by the Ministry of the Interior and the National Demographic Commission in 1976, 
it was showed that nationwide there were 541,000 Roma, out of whom 66,000 were semi-nomads and 470 
nomads1. The party and state leadership were concerned about the large number of Roma who were not em-
ployed, a situation contrary to the laws prohibiting “social parasitism”, poor living conditions and some aspects 
of Roma daily life: recourse to “gypsy judgement” in disputes between families, cohabitation from an early age 
(14-16 years), marriage by buying girls, etc.

1 https://militiaspirituala.ro/fileadmin/documente/doc.pdf.poze.documente_inedite/tiganiada-_1977.pdf , pp. 2
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Însuşi secretarul general al PCR, Nicolae Ceauşescu, la teleconferința din 4 noiembrie 1977, a ordonat 
„înlăturarea fenomenului nomad în rândul populației de țigani, interzicerea deplasării pe teritoriul țării fără 
autorizație şi aşezării acestora în Bucureşti şi celelalte centre aglomerate, precum şi identificarea şi trimiterea 
la locurile de domiciliu a tuturor țiganilor care s-au stabilit în alte localități decât cele în care aveau dreptul”1.

În baza acestor „indicații prețioase” ale secretarului general, organele de stat care au întocmit studiul au 
prezentat un plan de măsuri format din cinci capitole. Planul prevedea luarea de măsuri în vederea lichidării 
fenomenului nomad şi seminomad în rândul „populației de țigani” prin interzicerea deplasărilor în țară a 

„grupurilor de țigani” (la acea dată era în vigoare şi un act normativ care reglementa modul în care se poate 
schimba domiciliul din alte localități în oraşe declarate, potrivit legii, oraşe mari – Decretul nr. 68/1976); 
încadrarea tuturor romilor apți de muncă într-o „activitate utilă”; asigurarea școlarizării tuturor copiilor de 
romi; îmbunătățirea stării igienico-sanitare și intensificarea activităților cultural-educative pentru integrarea 
lor în colectivități2.

Raportul relevă că, în anul 1977, aproximativ 33% din romii apți de lucru, nu aveau un loc de muncă. 
Procentul femeilor din aceeași categorie se ridica la 48%. În același an, au fost înregistrați 65.000 de romi 
nomazi și seminomazi, din care doar 5.600 aveau o ocupație și numai 900 de romi dețineau o calificare într-
un anumit domeniu. Datele relevă că majoritatea își părăsesc locurile de muncă, nu se pot adapta condițiilor 
de trai din blocuri, iar rata delicvenților este foarte mare în rândul lor.

Concluziile raportului erau că romii nu erau integrați social, că au o atitudine ostilă față de muncă și că 
predomină familiile cu număr mare de copii, familii care trăiesc din alocațiile de stat pentru copii. Măsurile 
care erau prevăzute pentru ameliorarea stării populației rome, vizau înregistrarea și sedentarizarea acestora, 
încadrarea în muncă, starea de sănătate, domeniul educațional, etc. În ceea ce privește numărul mare de copii 
din familiile rome, autoritățile au condiționat acordarea alocațiilor în familiile cu un număr mai mare de 5 
copii, de calitatea de salariat a unuia dintre părinți. Ulterior s-a mai introdus o condiție frecventării școlii de 
către copii, condiție menită totodată să scadă numărul analfabeților. Acest program de integrare a romilor a 
fost de scurtă durată, fiind întrerupt de criza economică declanșată la mijlocul anilor ‚80. În ultimii ani ai 
comunismului, datorită măsurilor de reducere a cheltuielilor impuse, s-a renunțat la acest program. Cea mai 
afectată pătură în timpul crizei a fost cea a populației de romi datorită sărăciei în care trăia. Cu toate că în 
unele cazuri romii au beneficiat de politicile promovate de sistemul comunist, înregistrând un anumit progres 
social, nu se poate trece cu vederea inexistența unei preocupări mai mari față de această etnie. În fond, mulți 
romi au fost percepuți ca “probleme sociale”, însă autoritățile au ignorat sau au neglijat aceste “probleme”, iar 
când s-a hotărât rezolvarea lor, nu s-a ținut cont de specificul lor etnic.

O măsură care i-a afectat în mod direct pe romi, a fost confiscarea aurului, deținut, mai ales, de rudari și 
aurari. Măsura a făcut parte din procesul de colectivizare a agriculturii și naționalizare a industriei. Organele 
abilitate au confiscat de la țigani și alți deținători (români, germani, etc) în perioada 1946-1989, peste patru 
tone de aur. În urma mai multor acte normative emise între anii 1946-1978 rezulta că nimeni nu avea voie 
să dețină metale prețioase, iar cei care se sustrăgeau de la aplicarea legilor erau pedepsiți cu până la 25 ani 
de închisoare. Per ansamblu, romii nu au fost nici oropsiți, dar nici avantajați în timpul regimului comunist.

1 Ibidem, ff. 3-6.

2 Ibidem, ff. 7-9.
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The Secretary General of the PCR (Romanian Communist Party), Nicolae Ceaușescu himself, at the teleconfer-
ence from November 4th, 1977, ordered “the elimination of the nomadic phenomenon among the Gypsy population, 
the prohibition of their moving around the country without authorisation and their settlement in Bucharest and other 
crowded centres, as well as the identification and sending to their places of residence of all Gypsies who had settled in 
places other than those they had the right to”1.

On the basis of these “valuable instructions” from the Secretary General, the state bodies that prepared the 
study presented a five-part plan of measures. The plan provided for measures to eliminate the nomadic and 
semi-nomadic phenomenon among the “gypsy population” by prohibiting the movement of “groups of gyp-
sies” within the country (at that time there was also in force a normative act regulating the way in which one 
could change residence from other localities in towns declared, according to the law, large towns - Decree no. 
68/1976); the employment of all Roma able to work in a “useful activity”; the schooling of all Roma children; 
the improvement of hygiene and sanitation and the intensification of cultural-educational activities for the 
integration  in the communities2.

The report reveals that in 1977, about 33% of the Roma who were able to work were unemployed. The 
percentage of women in the same category was 48%. In the same year, 65,000 nomadic and semi-nomadic 
Roma were registered, out of whom only 5,600 had an occupation and only 900 Roma had a qualification in 
a particular field. The data show that most of them leave their jobs, cannot adapt to living conditions in the 
blocks of flats and have a very high delinquency rate.

The conclusions of the report were that Roma were not socially integrated, that they had a hostile attitude 
towards labour and that families with a large number of children, families living on state child allowances, were 
predominant. The measures that were foreseen to improve the situation of the roma population were aimed at 
their registration and settlement, employment, health, education, etc. In regards to the large number of chil-
dren in roma families, the authorities made the granting of allowances to families with more than 5 children 
conditional on one of the parents being an employee. Subsequently, a condition of school attendance by chil-
dren was introduced, which was also intended to reduce the number of illiterates. This programme to integrate 
Roma lasted for a short period of time being interrupted by the economic crisis that began in the mid-1980s. In 
the last years of communism, due to the cost-cutting measures imposed, the programme was abandoned. The 
most affected group during the crisis was the roma population due to their poverty. Although in some cases the 
roma benefited from the policies promoted by the communist system and made some social progress, it cannot 
be overlooked the absence of a greater concern for this ethnic group. After all, many Roma were perceived as 
“social problems”, but the authorities ignored or neglected these “problems”, and when it was decided to solve 
them, their specific ethnicity was not taken into account.

One measure that directly affected the Roma was the seizure of the gold, mostly held by rudari and aurari 
(goldsmiths). The measure was part of the process of collectivisation of agriculture and nationalisation of 
industry. The authorities confiscated over four tonnes of gold from gypsies and other owners (Romanians, 
Germans, etc.) between 1946 and 1989. According to several normative acts issued between 1946 and 1978, no 
one was allowed to possess precious metals, and those who evaded the laws were punished with up to 25 years 
in prison. Overall, Roma were neither oppressed nor advantaged during the communist regime.

1 Ibid. pp. 3-6.

2 Ibid. pp. 7-9.
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Mari presiuni nu s-au exercitat asupra lor, dovadă au rămas țiganii nomazi, care și azi cutreieră țara în lung 
și în lat. Există, bineînțeles, și cazuri particulare, în care au fost maltratați sau închiși pe nedrept, însă și din 
rândul românilor se păstrează astfel de mărturii1.

În 1978, Secția pentru problemele militare şi justiție a CC al PCR, împreună cu Comitetul pentru problemele 
consiliilor populare, Ministerul Educației şi Învățământului, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, Ministerul 
de Interne, Procuratura Generală şi Comisia Națională de Demografie, în cooperare cu organele locale de partid 
şi de stat, au întocmit o „Informare privind unele probleme pe care le ridică populaţia de ţigani din ţara noastră” în 
care au „analizat unele aspecte legate de situaţia socială, economică și culturală a populaţiei de ţigani”2.

Statul socialist nu s-a oprit, însă, doar la consemnarea unei situații de fapt. „Astfel, un număr mare de ţigani 
a fost încadrat în unităţi industriale, în unităţi agricole de stat sau cooperatiste, cooperative meșteșugărești, șantiere 
de construcţii și în unităţi de prestări de servicii. Totodată, anumite activităţi cu caracter de speculă desfășurate de 
unele familii de ţigani, cum este comerţul cu haine vechi, practicat de așa numiţii telali, sînt pe cale de dispariţie, 
iar altele, cum sînt cele de lustragerie ambulantă, de încărcare și descărcare de mobilă și de obiecte grele ș.a.m.d 
au fost cuprinse în reţeaua unităţilor de deservire a populaţiei”3. Mai mult, în Neamț, autoritățile au atribuit 
unor familii de nomazi și seminomazi, locuințe, terenuri pentru construcții, materiale de construcții pentru 
ridicarea caselor4.

Între anii 1977-1983, sunt sedentarizați şi ultimii 65000 de romi nomazi în urma unui program inițiat de 
Partidul Comunist Român. Adaptarea romilor la sistemul economico-social instituit de comuniști a însemnat 
abandonarea îndeletnicirilor tradiționale și transformarea lor a îmbrăcat caracteristici specifice, datorate în spe-
cial calificării și educației precare. Autoritățile au trebuit să constate eșecul parțial al încercărilor de „încadrare 
în muncă a ţiganilor-problemă”, a celor care nu s-au putut adapta noilor condiții5.

Sedentarizarea rromilor, întreprinsă energic de autoritățile comuniste, s-a soldat în plan educațional – când 
nu s-a exagerat cu trimiterea forțată a elevilor rromi la școală – cu o bună școlarizare a acestora. Cum era 
și firesc, după decembrie 1989 s-a înregistrat în România o adevărată explozie a fenomenului rrom în toate 
planurile (sociopolitic, educațional, muzical, editorial, publicistic etc.)6.

Populația rromă a suferit mari prefaceri în sfera ocupațională. Astfel, rromii meșteșugari, care-și câștigau 
existența din vânzarea propriilor produse, au fost nevoiți să renunțe la meșteșugurile lor și să lucreze în noile 
fabrici sau uzine. Fierarii au lucrat mai ales, în industria grea. Cărămidarii au lucrat în zidărie, pe șantierele 
statului. Căldărarii nu-și mai puteau practica meșteșugul. Puțini dintre ei mai confecționau căldări și cazane 
de țuică pe care le valorificau la sate. Mulți au lucrat mai ales în domeniul tinichigeriei. Rudarii au încercat 
să-și mai comercializeze obiectele lucrate în lemn, însă produsele nu mai aveau prea mare căutare, iar unii 
s-au angajat prin cooperativele meșteșugărești.  Pentru cei a căror meserie nu mai avea căutare, salubrizarea 
orașelor a devenit noua lor îndeletnicire.

1 https://ro.scribd.com/document/86557561/ORIGINILE-%C5%A2IGANILOR accesat 28.08.2022.

2 https://militiaspirituala.ro/fileadmin/documente/doc.pdf.poze.documente_inedite/tiganiada-_1978.pdf f.1.

3 Ibidem, f. 2.

4 Ibidem.

5 Țiganii din România, în „National Geographic”, România, noiembrie 2006, p. 30.

6 Gheorghe Sarău,Istoricul studiului limbii rromani și al școlarizării rromilor în România (1990–2012), Cluj, 2013, p. 6.
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They were not put under great pressure, the proof being the existence of the nomadic gypsies who still wan-
der all over the country today. There are, of course, particular cases in which they were mistreated or unjustly 
imprisoned, but even among the Romanians there are such testimonies1.

In 1978, the Section for Military Affairs and Justice of the CC of the PCR (Central Committee of the 
Romanian Communist Party), together with the Committee for People’s Council Problems, the Ministry of 
Education and Learning, the Ministry of Labour, the Ministry of Health, the Ministry of the Interior, the 
General Prosecutor’s Office and the National Commission for Demography, in cooperation with local party 
and state bodies, drew up a “Report on some problems raised by the Gypsy population in our country” in which 
they “analysed some aspects related to the social, economic and cultural situation of the Gypsy population”2.

But the socialist state did not stop at merely recording a factual situation. “Thus, a large number of Gypsies 
were employed in industrial units, state or cooperative agricultural units, craft cooperatives, construction sites and 
service units. At the same time, certain speculative activities carried out by some gypsy families, such as the trade in old 
clothes, practised by the so-called “telali”, are disappearing, while others, such as ambulatory shoe polishing, loading 
and unloading of furniture and heavy objects, etc., have been included in the network of units serving the population”3. 
Moreover, in Neamt, the authorities have allocated housing to some nomadic and semi-nomadic families as well 
as land for construction, building materials for the construction of houses4.

Between 1977 and 1983, the last 65,000 nomadic roma were settled as a result of a programme initiated by 
the Romanian Communist Party. Adapting to the economic and social system set up by the Communists meant 
abandoning traditional occupations and their transformation took on specific characteristics, mainly due to 
poor qualifications and education. The authorities had to note the partial failure of the attempts to “employ the 
problem Gypsies”, of those who could not adapt to the new conditions5.

The sedentarisation of the Roma, eagerly undertaken by the communist authorities, resulted in a good 
schooling of Roma pupils in terms of education - when they did not exaggerate in forcibly sending them to 
school. As was only natural, after December 1989 there was a real explosion of the Roma phenomenon in 
Romania at all levels (socio-political, educational, musical, editorial, publicity, etc.)6.

The Roma population has undergone great changes in the occupational sphere. Thus, the Roma craftsmen, 
who earned their living by selling their own products, had to give up their craft and work in the new factories 
or plants. Fierarii worked mainly in heavy industry. Cărămidarii worked in masonry, on country’s construc-
tion sites. Căldărarii could no longer practice their craft. Few of them still made buckets and alembics which 
they sold in the villages. Many worked mainly in the field of tinsmithing. Rudarii tried to sell their woodwork, 
but the products were no longer in great demand and some got employed in crafting cooperatives. For those 
whose trade was no longer in demand, the sanitation of towns became their new occupation.

1 https://ro.scribd.com/document/86557561/ORIGINILE-%C5%A2IGANILOR accessed on 28.08.2022.

2 https://militiaspirituala.ro/fileadmin/documente/doc.pdf.poze.documente_inedite/tiganiada-_1978.pdf pp.1.

3 Ibid. pp. 2.

4 Ibid.

5 Țiganii din România, in National Geographic, Romania, November 2006, pp. 30.

6 Gheorghe Sarău. (2013). Istoricul studiului limbii rromani și al școlarizării rromilor în România (1990–2012.) Cluj. pp. 6.
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Alți rromi puteau fi văzuți, deseori, colectând materiale refolosibile sau achiziționând pene, fulgi, bucăți de 
material textil, în schimbul cărora ofereau oale, diferite obiecte de sticlă, farfurii etc1.

Ultimul deceniu comunist a însemnat, pentru romi, un regres social, marginalizare și sărăcie, mulți alegând 
activitățile ilicite.

În depresiunea Neamțului, două comunități importante sunt cele din Vânători-Neamț și Humulești. În 
privința celei de la Vânători,  romii de aici provin din zonele: Capul Câmpului, Calu Iapa, Târgu Neamț, 
Crăcăoani, Storojineț, Cornu Luncii, Răucești, Piatra Șoimului, Borca, Basarabia, Tulgheș, Ialomița, Războieni 
și Bălănești. Conform recensământului din 1992, în 22 de familii trăiau 117 persoane. Romii au fost aduși 
în 1959, pe terenul viran existent între Târgu-Neamț și Vânători, pe hotarul stabilit pe Pârâul Ursului. Șatra 
principală de romi care s-a stabilit în zonă a fost cea care inițial lucra la spart piatra (pentru reparat drumuri) 
la cariera Pipirig. Aici, țiganii au primit loc de casă de la stat și s-a încercat integrarea lor. A luat naștere colonia 
de la Humulesti -I.M.T.F., pe hotarul localitătilor, iar în timp s-au creat două zone, la „Condrea” IMTF de 
romi teclari (cărămidari și țiglari) și la „Bălțătescu” spre puntea dinspre Vânători. După sedentarizarea de la 
Humulești-Vânători, unii au lucrat în fabrica de cherestea din Vânători, alții pe la cărămidă. Dacă în 1960 
existau 15 familii de romi, în 1974 au ajuns la 23 familii cu 92 de persoane. În 1992 numărul lor era cam de 
119 persoane, iar în 2002 colonia număra 213 persoane.

În 1980, în Târgu- Neamț, a avut loc o crimă la crâșmă la ,,Zoiosu’’ (zona intersecția piață), implicați 
fiind acești romii. Atunci, de frica românilor, au fugit cu toții din colonie. Au stat ascunși în pădure la 
Bodești-Grumăzesti. Cât timp au lipsit din colonie, șoferii de la I.M.T.F. le-au ars toate cocioabele din 
vecinatatea garajului.

Aici, în prezent, romii sunt situații în zona Codrea, adică circa 230 de suf lete și zona Bălțătescu, 
140 de suf lete2.

La Târgu-Neamț, după 1950, autoritățile comuniste au adus etnici romi din zonele Târgu-Frumos, Roman, 
Galați, stabilindu-i în zona Tăbăcari, din cartierul Humulești. Despre una din familiile de romi din această 
zonă, familia Copoț, scrie inginerul Georgescu3, informații aflate în urma discuțiilor cu membrii aceșteia. Astfel, 
aflăm că, prima șatră care s-a stabilit la Târgu-Neamț și a renunțat la nomadism a fost a lui Demeter Kopotz. 
Țigan ungur căldărar din Ardeal, născut la 1899, trecea des cu șatra în regat și astfel o cunoaște pe Anica, o 
romă din Onești. Din iubirea celor doi au rezultat șapte copii, Miloș, Sofia, Rupunka, Racovina, Birău, Dumitru 
și Ghiță. Măsurile lui Antonescu împotriva romilor în 1942 i-au surprins la marginea orașului spre Vânători. 
Au fost ridicați de jandarmi și trimiși spre Transnistria. Aici a ajuns Dumitru cu Miloș, Sofia, Rupunka și 
Racovina și cu o parte dintre nepoți, toți fiind în șatră. Supraviețuiește chinurilor deportării și reușește în 1945 
să ajungă în țară, iar la Pașcani, datorită mecanicului de locomotivă Grumăzescu din Târgu-Neamț, ajunge 
până la Mărășești. Aici, cu ajutorul Crucii Roșii, a supraviețuit. O altă familie de romi, Kalos, îl determină să 
se întoarcă Târgu-Neamț.

1 Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu, Istoria și tradiţiile rromilor, București, Editura RoMedia, 2003, p. 77.

2 https://mesagerulneamt.ro/2019/09/sa-ne-cunoastem-judetul-vanatori-neamt-comuna-cu-44-de-altare-si-tigani-din-anul-1435/ accesat 18.09. 2022.

3 https://www.facebook.com/profile/100040123503022/search/?q=tigani –vezi episoadele 43 (partea 1, 2,3) și 47 
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Other Roma could often be seen collecting reusable materials or buying feathers, flakes, pieces of fabric, in 
exchange for which they offered pots, various glassware, plates etc1.

The last decade of communism meant social regression, marginalisation and poverty for the roma, many 
of whom chose illicit activities.

In the Neamț depression, two important communities are those of Vânători-Neamț and Humulești. In 
regards to the community from Vânători, the Roma come from the following areas: Capul Câmpului, Calu 
Iapa, Târgu Neamț, Crăcăoani, Storojineț, Cornu Luncii, Răucești, Piatra Șoimului, Borca, Basarabia, Tulgheș, 
Ialomița, Războieni and Bălănești. According to the 1992 census, 22 families were consisting of 117 people. 
The Roma were brought on the wasteland between Târgu-Neamț and Vânători, in 1959, on the area set on the 
Ursului stream. The main Roma community that settled in the area was the one that initially worked at the 
Pipirig quarry, breaking stone (used to repair roads). Here, the gypsies were given a house from the authorities 
and attempts were made to integrate them. The colony of Humuleşti – IMTF (Logging Mechanization and 
Transport Company) was created, on the area of the localities, and in time two other areas were created, at 
“Condrea” IMTF formed by the teclari roma (brick and tile makers) and at “Bălțătescu” towards the bridge 
from Vânători. After settling in Humulești-Vânători, some worked in the sawmill from Vânători, others in the 
brickworks. If in 1960 there were 15 roma families, in 1974 there were 23 families with 92 individuals. In 1992 
their number was about 119 people, and in 2002 the colony accounted for 213 people.

In 1980, in Târgu- Neamț, there was a murder at the “Zoiosu” tavern (the junction from the market area), 
involving these roma. Then, because they were scared of the Romanians, they all fled the colony. They hid in 
the forest at Bodești-Grumăzesti. While they were away from the colony, the IMTF drivers burned down all 
their shacks near the garage.

Here, nowadays, the Roma are located in the Codrea area, about 230 souls and the Balțătescu area, 140 souls2. 
In Târgu-Neamț, after 1950, the communist authorities brought ethnic roma from the areas of Târgu-Frumos, 

Roman, Galați, settling them in the Tăbăcari area, in the Humulești district. The engineer Georgescu3 writes 
about one of the roma families in this area, the Copoț family, based on the information obtained from discus-
sions with members of this family. Thus, we learn that the first family to settle in Târgu-Neamț and give up 
nomadism was the one of Demeter Kopotz. A Hungarian căldărar gypsy from the region of Ardeal (Transylvania), 
born in 1899, he often travelled to the kingdom by horse and thus met Anica, a roma from Onești. Their love 
resulted in seven children, Miloș, Sofia, Rupunka, Racovina, Birău, Dumitru and Ghiță. Antonescu’s measures 
against the Roma in 1942 caught them on the outskirts of the town towards Vânători. They were picked up by 
gendarmes and sent to Transnistria. Dumitru was sent there with Milos, Sofia, Rupunka and Racovina and 
some of his grandchildren, all of whom were in the şatră (community of gypsies). He survived the ordeals of 
deportation and managed to get into the country in 1945, and in Pascani, thanks to the locomotive engineer 
Grumăzescu from Târgu-Neamt, he arrives in Mărăşeşti. Here he survived with the help of the Red Cross. 
Another roma family, Kalos, persuaded him to return to Târgu-Neamț.

1 Petre Petcuț, Delia Grigore, Mariana Sandu. (2003). Istoria și tradiţiile rromilor. Bucharest: RoMedia Publishing House. pp. 77.

2 https://mesagerulneamt.ro/2019/09/sa-ne-cunoastem-judetul-vanatori-neamt-comuna-cu-44-de-altare-si-tigani-din-anul-1435/ accessed on 
18.09. 2022.

3 https://www.facebook.com/profile/100040123503022/search/?q=tigani -see episodes 43 (part 1, 2,3) and 47 
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Își reface șatra și se apucă de fierării, astfel încât devine cunoscut și apreciat pentru munca și seriozitatea 
sa de către ciobanii și morarii pentru care lucra. Primea bani în avans toamna, iar primăvara ducea produsele 
comandate celor care-l plătise. Fiind maghiar, în 1954, devine oficial în acte, Dumitru Copoț. Acumulând 
bani din munca sa, își ridică o casă, pe malul Ozanei, pe partea dreaptă cum treci podul spre Humulești. Deși 
casa era din lemn, în curte și-a instalat și cortul din pânză de cânepă. Urmașii săi povestec că, într-o vară 
prin 1956-1958, când Mihail Sadoveanu a trecut prin zonă, văzând cortul a dat ordin să fie dărâmată casa și 
cortul. Primarul comunist, Ioan Covrig a trimis câțiva muncitorii și au dărâmat casa. Dumitru Copoț a decis 
să protesteze la „Domn Dej”, și împreună cu Miloș și Birău, cei doi fii mai mari, a plecat la Pașcani spre a lua 
trenul care să-i ducă la București. Nu au ajuns prea departe, penru că la Roman sunt arestați. Ca urmare a 
intervenției prim secretarului PCR al raionului Bacău, Ghe. Roșu, Dumitru este despăgubit cu o sumă de bani 
și cu un loc de casă în zona Tăbăcari, din Humulești. Astfel, lua naștere zona romilor din Humulești. În 1981, 
fiul cel mare, Miloș, desemnat bulibașă, moare, iar doi ani mai tărziu se stinge și Dumitru, la 84 de ani. Cel 
care îi urmează ca bulibașă este fiul său cel mic, Ghiță.  Dumitru a lăsat peste 1000 de persoane rude de sânge 
sau alianțe, persoane răspândite în toată țara. Au fost angajați la CAP Humulești sau Cooperativa de consum 
din Bălțătești drept cositori, cazangii, sudori, etc. Suspecți că au aur (celebrii cocoșei), Miloș și fratele Ghiță 
au fost anchetați și bătuți de miliție în 1975, iar în 1985, fiul lui Miloș, Gică, aurul fiind confiscat. Bătrănul 
Dumitru a avut grijă până la moarte de familia sa. Și-a măritat fiica, Rapunca, cu Ion, copilul adoptat, iar din 
căsătoria lor au apărut Fraga, Vasile (Morocea), Ferdinand, Tasia, etc.

1.5.  Per ioada  comunist ă  1945-1989

Căderea comunismului în România s-a soldat cu o reformă agrară și cu desființarea multora din întreprinde-
rile de stat. Mulți dintre rromi rămân fără locuri de muncă, în urma restructurărilor de personal. Rromii care 
prestau munci secundare, necalificate, sunt primii afectați de schimbările intervenite pe plan economic. Sub 
noul guvern, s-a votat o lege de privatizare a terenurilor care prevedea redistribuirea terenurilor colectivizate de 
comuniști, persoanelor particulare, foștilor proprietari sau celor care au lucrat în colectiv. O parte semnificativă 
din rromi a lucrat în cooperativele agricole, însă cei mai mulți dintre ei nu au beneficiat de această măsură. 
Ca urmare a dezechilibrelor apărute pe scena economică a României, rromii se constituiau într-o categorie 
deosebit de vulnerabilă, procentul de șomeri fiind foarte ridicat în rândul acestora.

În anul 2004, ia ființă Agenția Națională a Rromilor care avea ca sarcină implementarea Strategiei, di-
recționarea fondurilor pentru programele create special pentru rromi, monitorizarea și evaluarea activităților 
desfășurate în acest sens de către autoritățile locale și naționale.

Educația copiilor în limba romani și existența unor inspectori școlari rromi a decurs lent. La data de 11 aprilie 
2005, existau doar 12 inspectori rromi (în județele: Bacău, Brașov, Brăila, Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, 
Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Vaslui), iar nici în anul școlar 2004/2005, limba și/sau istoria rromilor 
nu se preda în județul Neamț1.

1 Gheorghe Sarău, Istoricul studiului limbii rromani și al școlarizării rromilor în România (1990–2012), Cluj Napoca, Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităților Naționale,2013, p. 21.
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He rebuilt his community and took up blacksmithing, so that he became known and appreciated for his 
work and reliability by the shepherds and millers he worked for. He received money in advance in the autumn, 
and in the spring, he delivered the products to those who had paid him. Being Hungarian, in 1954, he officially 
became Dumitru Copoț. Having saved money from his work, he built a house on the bank of Ozana, on the 
right-hand side as you cross the bridge to Humulești. Although the house was made of wood, in the courtyard 
he also set up a tent made of hemp cloth. His descendants are telling that one summer around 1956-1958, when 
Mihail Sadoveanu passed through the area and saw the tent, he ordered for the house and tent to be torn down. 
The communist mayor, Ioan Covrig sent some workers and tore down the house. Dumitru Copoț decided to 
protest to “Mr. Dej”, and together with Miloș and Birău, his two eldest sons, went to Pașcani to take the train 
to Bucharest. They didn’t get very far, because they were arrested in Roman. Following the intervention of the 
first secretary of the PCR of the Bacău district, Ghe. Roșu, Dumitru is compensated with a sum of money and 
a land for a house in the Tăbăcari area of Humulești. Thus, the Roma area of Humulești was born. In 1981, the 
eldest son, Miloș, who had been appointed bulibașă (term used to describe the ruler of a gypsy community), 
died, and two years later died also Dumitru, at the age of 84. His youngest son, Ghiță, succeeds him as bulibașă.  
Dumitru left more than 1,000 blood relatives or alliances, people spread all over the country. They were employed 
at CAP Humulești (CAP – Agricultural Cooperative) or the Bălțătești Consumer Cooperative as tinners, cazangii 
(craftsmen who build or repair boilers), welders, etc. Suspected of having gold (the famous cocoșei – term used 
in that period for the golden coins), Miloș and his brother Ghiță were investigated and beaten by the militia 
in 1975, and in 1985, Miloș’s son Gică had his gold confiscated. Old Dumitru looked after his family until his 
death. He married his daughter, Rapunca, to Ion, the adopted child, and from their marriage were born Fraga, 
Vasile (Morocea), Ferdinand, Tasia, etc.

1.5.  The communist  per iod 1945-1989

The fall of communism in Romania resulted in an agrarian reform and the dismantling of many state en-
terprises. Many of the Roma remain unemployed as a result of downsizing. The Roma who had been doing 
unskilled, secondary works were the first to be affected by the economic changes. Under the new government, a 
land privatisation law was passed which provided for the redistribution of land collectivised by the communists 
to private individuals, former owners or those who worked in the collective. A significant part of Roma worked 
in agricultural cooperatives, but most of them did not benefit from this measure. As a result of the imbalances 
in Romania’s economy, the Roma were a particularly vulnerable group, with a very high unemployment rate.

In 2004, the National Agency for Roma was established with the task of implementing the Strategy, direct-
ing funds to programmes created specifically for Roma, monitoring and evaluating the activities carried out 
in this regard by local and national authorities.

The process of educating children in the Romani language and appointing Roma school inspectors has 
been slow. As of April 11th, 2005, there were only 12 Roma inspectors (in thecounties of  Bacău, Brașov, Brăila, 
Dâmbovița, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Prahova, Vaslui) and neither during the school 
year 2004/2005, Romani language and/or history was taught in Neamț County1.

1 Gheorghe Sarău. (2013). Istoricul studiului limbii rromani și al școlarizării rromilor în România (1990–2012). Cluj Napoca: Institute for the Study 
of the National Minorities Problems. pp. 21.
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În perioada 2002-2009 s-a derulat programul educațional PHARE al MECT, adresat accesului la educație 
al categoriilor dezavantajate, cu accent pe şcolarizarea copiilor rromi

După 1989, avem conturate geografic comunități de rromi destul de bine reprezentate. De exemplu, la 
nivelul Depresiunii Neamțului, cele de la Târgu Neamț (302 persoane), cât și la Humulești (265 persoane) 
sau la Vânători (213 persoane). Dacă aici în 1992 erau 3,8% din populația romă a județului Neamț, în 2002 
s-a ajuns la 12,9%1.

Evoluția populației rrome în Neamț în perioada 1930-2011, în urma recensămintelor2:
                                     

Anul de 
referință Nr. țiganilor

1930 3686

1956 205

1966 239

1977 1991

1992 3859

2002 6036

2011 6398

 

Potrivit recensământului din 2011, populația rromă din Neamț era în număr de 6398 de locuitori dintr-o 
populație totală de 470.766 de locuitori3. Localități cu peste 50 de rromi erau: Piatra Neamț (827);  Roman 
(1549); Târgu-Neamț (330); Roznov (411); Bicaz (197); Bahna (492), Bicaz –Chei (113);Bodești (141); Boghicea 
(125); Borca (211); Crăcăoani (490); Dragomirești (84); Girov (67); Horia (166); Icușești (792); Piatra Șoimului 
(87);  Săvinești (169); Țibucani (67); Urecheni (50); Văleni (328) și Vânători-Neamț (246)4.

1.6 .  Cu ltu ră  sau  i s tor ie  –  un episod modern

Începutul comunităților rome în regiunea vizată este descris cu lux de amănunte în secțiunea dedicată 
istoriei comunității; cercetarea noastră își propune să aducă la suprafață un episod istoric, ca fiind un moment 
de istorie trăită,  identificat la majoritatea interlocutorilor romi, trecuți de 70 de ani cu care am vorbit, ca un 
moment de mândrie etnică, pentru faptul că au supraviețuit.

Moștenirea istorică dificilă, traumatizantă, pentru generații de peste 70 de ani, momentul deportării în 
Transnistria, a reprezentat un “nod” istoric și cultural, cum reiese din povestirile celor care au prins acea perioada, 
chiar dacă din postura de copii sau am identificat persoană care susține că s-a născut în Transnistria (“Bug”).

1 Dimitriu, Radu, Depresiunea Neamţului. Studiu de geografie umană, Iași, Editura UAIC, 2007, pp. 202-209.

2 https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/ (accesat 10.09.2022).

3 Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab8. Populația stabilă după etnie – județe, municipii, orașe, comune”. Institutul Național de 
Statistică din România, iulie 2013 (accesat 25.08.2022).

4 Ibidem.
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In the period 2002-2009, the PHARE education programme of the Ministry of Education, Research, Youth 
and Sports (MECTS) was implemented and it aimed at the access to education for disadvantaged groups, with 
a focus on schooling for Roma children.

After 1989, we find well represented Roma communities that are geographically outlined. For example, in 
the Neamț Depression, those from Târgu Neamț (302 people) as well as Humulești (265 people) or Vânători 
(213 people). If in 1992 3.8% of the Roma population from Neamt County was settled in these areas, in 2002 
it went up to 12.9%1.

The evolution of the Roma population in Neamț during 1930-2011 is as follos, according to the census2:

Reference year No. of gypsies

1930 3686

1956 205

1966 239

1977 1991

1992 3859

2002 6036

2011 6398

According to the 2011 census, the Roma population in Neamț was counting up to 6398 out of a total popu-
lation of 470,766 inhabitants3. Localities with more than 50 Roma were: Piatra Neamț (827); Roman (1549); 
Târgu-Neamț (330); Roznov (411); Bicaz (197); Bahna (492), Bicaz -Chei (113); Bodești (141); Boghicea (125); 
Borca (211); Crăcăoani (490); Dragomirești (84); Girov (67); Horia (166); Icușești (792); Piatra Șoimului (87); 
Săvinești (169); Țibucani (67); Urecheni (50); Văleni (328) and Vânători-Neamț (246)4.

1.6 .  Cu ltu re  or  h i s tor y  -  a  modern episode

The beginning of the Roma communities in the region is described in detail in the section dedicated to the 
history of the community; our research aims to bring to the surface a historical episode as a moment of lived 
history, identified by most of the Roma interlocutors, aged over 70 years old, with whom we have spoken, as 
a moment of ethnic pride for having survived.

The difficult, traumatic historical legacy for the generations of over 70 years old, the moment of deportation 
to Transnistria, was a historical and cultural “knot”, as evidenced by the stories of those who lived during that 
period, even if as children, as we identified someone who claims to have been born in Transnistria („Bug”).

1 Dimitriu, Radu.(2007). Depresiunea Neamţului. Studiu de geografie umană. Iași: UAIC Publishing House. pp. 202-209.

2 https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/ (accessed on 10.09.2022).

3 Final results of the 2011 Census: “Tab8. Population of the population of the age group - counties, municipalities, towns, communes”. National 
Institute of Statistics of Romania, July 2013 (accessed 25.08.2022).

4 Ibid.
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Comparând informațiile surprinse de la interlocutorii romi, cu datele istorice, vom descoperi o cauză pentru 
care supraviețuitorii au încercat și au reușit să treacă de la stilul nomad de viață la un stil bazat pe proprietate, în 
anumite comunități rome. Astfel, documentele istorice ne demonstrează ceea ce interlocutorii noștri au susținut, 
faptul că romii „nomazi” au fost primii atinși de persecuții, prin Ordinul No. 70S/1942 al Președinției Consiliului 
ordonându-se deportarea lor în Transnistria, fără nicio excepție. Au urmat romii „sedentari, a căror evacuare a 
început la 12 septembrie 1942, nu înainte ca bunurile acestora să fie luate prin Comisiile de Românizare.

În mentalul colectiv, cei care au avut o formă de proprietate, care erau sedentari, nu au fost la fel de expuși 
deportării, precum erau romii nomazi.  Pentru aceștia, momentul Bug a fost despre supraviețuire și despre un 
nou început. Trecerea la sedentarism a marii majorități a romilor a fost un proces de durată, care a adus câteva 
schimbări majore în modelul cultural.

O primă schimbare se referă la dilema alegerii numelui: “rom” sau “țigan”. Ipoteza de lucru este că, putem 
surprinde transformări interesante pentru cunoașterea romilor.

Avem în vedere două intervale de timp, fiecare cu caracteristici proprii, pentru care vom prezenta perspec-
tivele rome/țigănești.

1) Prima jumătate a secolului al XX-lea, în special intervalul 1919-1949.
Aceasta a fost perioadă în care, în premieră, țiganii/romii din România și-au constituit propriile organizații,

devenind vizibili, exprimând diverse deziderate, printre care și acela de a fi numiți (unii dintre ei) romi. Utilizăm 
în general articole din ziarele țigănești/rome, românești, precum și documente de arhivă.

2) Perioada de după 1989, când termenul „rom” a început să înlocuiască etnonimul „țigan”.
Am constat faptul că interlocutorii noștri au opinii diferite în ceea ce privește termenul de “rom” sau “țigan”,

astfel există o tendință, însă fără a putea generaliza, a faptului că în comunitățile romă, mărginașe, de la 
marginea orașelor sau a satelor, populația se autonumește “țigan”, pe când în mediile mai puțin marginașe, în 
comunitățile situate în interiorul comunităților urbane, indivizii din acele grupuri de familii (aceasta este o 
altă trăsătură identitară a populației romă și se trage din timpurile în care ei erau nomazi, întrucât aceștia se 
deplasau cu căruțele fiind mai multe familii în același convoi de romi nomazi), se autonumesc romi.

Încercând să explice această dilema cu care se confruntă și etnicii romi din regiunea vizată de cercetarea 
noastră, istoricul Marian Zăloagă remarcă în studiul “Romii în cultura săsească (2015)”, “Faptul că unele 
dintre ele preferă în continuare să utilizeze “țigan”, arată că endonimul (endoním, endoníme, s. n. (lingv.) 1. 
numele care este folosit de un grup etnic pentru identificarea sa) “rom”  și exonimul “țigan” sunt mai puțin 
dependente de explicații științifice, de paradigmă (…) care oricum se suprapun. Ceea ce contează este moda-
litatea, efectul concret și contextual.”

Întorcându-ne la populația vizată de noi, dihotomia creată în jurul numelui acestei minorități, are numeroase 
inflexiuni în viața socială a comunităților de romi. Așa cum aminteam mai sus, romii din centrele urbane își 
recunosc sorgintea ca provenind din comunitățile mărginașe, denumind pe membrii acelor comunități “țigani”, 
dar trecerea de la un sens inferior precum cel de “țigan” la sensul de “rom” este un proces care, așa cum susține 
și Iulia Hașdeu (“Gaborii niște romi “adevărați” 2012) “nu este lipsit de ambiguitate și nici nu a pus această 
comunitate la adăpost de prejudecățile rasiale”.
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By comparing the information captured from Roma interlocutors with historical data, we discover a reason 
why survivors have tried and succeeded in moving from nomadic to property-based lifestyles in some Roma 
communities.

Thus, historical documents prove what our interlocutors have claimed, that the “nomadic” Roma were the 
first to suffer persecution, by the Order No. 70S/1942 of the Council Presidency ordering their deportation 
to Transnistria without exception. They were followed by the “sedentary” Roma, whose eviction began on 
September 12th, 1942, not before their property being taken by the Romanianisation Commissions.

In the collective mind, those who had some form of property, who were sedentary, were not as vulnerable to 
deportation as were the nomadic Roma.  For them, the Bug moment was about survival and a new beginning. 
The transition to sedentarism for the vast majority of Roma was a long process, which brought about some 
major changes in the cultural pattern.

A first change concerns the dilemma of choosing the name: “Roma” or “Gypsy”. The working hypothesis 
is that, we can capture interesting transformations of Roma knowledge.

We consider two time periods, each with its own characteristics, for which we will present the Roma/
Gypsy perspectives.

1) The first half of the 20th century, in particular 1919-1949.
This was the period when, for the first time, Roma/Gypsies from Romania formed their own organizations,

becoming visible, expressing various desires, including being called (some of them) Roma. We generally use 
articles from Gypsy/Roma and Romanian newspapers as well as archival documents.

2) The period after 1989, when the term “Roma” began to replace the ethnonym “Gypsy”.
We found that our interlocutors have different opinions regarding the term “Roma” or “Gypsy”, so there is

a tendency, but without being able to generalize, that in the Roma communities, in the outskirts of cities or 
villages, the population calls itself “Gypsy”, while in the less marginal environments, in communities located 
within urban communities, individuals from those family groups (this is another identity feature of the Roma 
population and is derived from the times when they were nomads, as several families were travelling by carts 
in the same nomadic Roma convoy), call themselves Roma.

Trying to explain this dilemma faced by the Roma ethnics in the region covered by our research, historian 
Marian Zăloagă states in his study “Romii în cultura săsească» (Roma in Saxon culture) (2015)”, “The fact that 
some of them still prefer to use “gypsy” shows that the endonym (endoním, endoníme, neutral noun (ling.) 1. the 
name that is used by an ethnic group to identify itself) “Roma” and the exonym “Gypsy” are less dependent 
on scientific, paradigm explanations (...) which overlap anyway. What matters is the modality, the specific and 
contextual effect.”

Returning to our target population, the dichotomy created around the name of this minority has numer-
ous inflections in the social life of Roma communities. As mentioned above, Roma from the urban centres 
acknowledge their origin as coming from the marginal communities, calling the members of those communi-
ties “gypsies”, but to shift from the meaning of “gypsy” to that of “Roma” is a process that, as Iulia Hașdeu 
argues (in “Gaborii niște romi “adevăraţi””2012 – Gaborii, the true Roma), “is not unambiguous nor has it put 
this community at the shelter of racial prejudice”.
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Capitolu l  2 .  Împă r ț i rea  ț iga n i lor  pe 
nea mur i .  Situaț ia  ju r id ic ă

Romii au ceva specific. Ceva care te îndeamnă să visezi, să-ți imaginezi şi în final să doreşti să fii mai li-
ber, să fii mai vesel, să fii tu. Pitorescul țigăncii cu cârpa împestrițată care trage leneş din pipă sau iscodeşte 
cu viclenie mâna unei tinere naive, a dat artei personaje romnatice, pânze de un exotism captivant, melodii 
pătrunzătoare. Zonele de interes din cultura tradițională a rromilor asupra cărora merită aruncată o privire 
sunt: organizarea internă, ierarhiile şi structurile de putere, dreptul cutumiar, obiceiurile din ciclul familial - 
naştere, căsătorie, înmormântare - folclor, etc. Mai precis, merită analizate toate elmentele care dau naştere şi 
care imprimă specificitate fiecărei culturi în parte.

2 .1.  Situaț ia  ju r id ic ă  ș i  orga n i za rea  soc ia l ă

Studiile de istorie a romilor din Moldova au arătat și relațiile juridice cu stăpânii-domn, mănăstire sau boier 
–, adică acele norme care reglementau drepturile și obligațiile robilor față de stăpâni, instanțele și procedura 
de judecată1. Grija permanentă din partea stăpânului de a clarifica situația robilor săi arăta faptul că aceștia 
erau importanți, iar aceștia puteau fi donați, vânduți, cumpărați sau schimbați2. Multe surse documentare 
arată că robii pasibili de pedeapsa cu moartea puteau fi răscumpărați de către stăpânii lor; neputând repara 
prejudiciul cauzat prin fapta comisă, aceștia intrau în posesia părții lezate sau, în caz de omor, erau dați în 
schimbul celor uciși3.

Situația juridică și socială a robilor țigani este descrisă de către contele d’Hauterive, secretarul domnitorului 
fanariot Alexandru Ipsilanți la 1787, într-un memoriu adresat acestuia, în carea eliberarea acestora din robie. 
Într-un fragment din acest memoriu, contele spune: „Țiganii cari rătăcesc prin pustiuri sau cari se târăsc prin 
târgurile Moldovei. Unii plătesc stăpânilor lor o mică dare; alții îndeplinesc, fără plată, pentru trebuința casei 
boerilor lor meșteșugurile de potcovari, lăcătuși, tâmplari, cântăreți chiar, ș.a, și îmmulțirea lor uimitoare face 
aceste îndatoriri aproape nesimțite. De altfel, ei nu cunosc nici o lege și găsesc, în oricare îndemânare la orice 
și, în vrednicia lor nemărginită, puteri cu mult mai mari decât nevoile. Dezbrăcați prin fire de orice cuviință, 
ei se mângâie de rușinea robiei prin aceea că sunt slobozi să facă totul. Ei sunt vecinic în sudorea muncii sau 
în nebunia beției.

1 În privința acestui aspect există câteva studii: Ioan Nădejde, Din dreptul vechiu românesc, București, 1898; Boris Th. Scurtulencu, Situaţia 
juridico-economică a ţiganilor în Principatele Române, Iași, Albina Românească; George Potra, Contribuţii la istoricul ţiganilor din România, 
București, 1939; N. Grigoraș, Robia în Moldova (De la întemeierea statului până la mijlocul secolului al XVIII-lea), I, în AIIAI, IV (1967), 
pp. 31-79; II, în V (1968), pp. 43-85; Viorel Achim, Țiganii în istoria României, București, Editura Enciclopedică, 1998; Florina Manuela 
Constantin, Robii ţigani din Ţara Românească în justiţie: cutume și ipostaze juridice. Studiu de caz (hrisovul din 21 iunie 1637), în „Revista de 
istorie”, XVIII (2007), nr. 1-2, pp. 91-108; idem, Robia în pravilele românești ale secolului al XVII-lea. Îndreptarea Legii (1652), în „Revista de 
Istorie”, XX (2009), nr. 1-2, pp. 73-99.

2 Legat de situația juridică a se vedea Petre Strihan, Valeriu Șotropa și Nicolae Stoicescu, Rob; robie. ţiganii, în Instituţii feudale din Ţările Române. 
Dicţionar, coordonatori Ovid Sachelarie și Nicolae Stoicescu, București, Editura Academiei Române, 1988, pp. 412-413.

3 Istoria dreptului românesc, I, responsabil de volum Vladimir Hanga, București, Editura Academiei Române, 1980, p. 487
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Chapter  2 .  Categor ie s  of  Gy psie s  by 
Communit ie s .  The  lega l  s t atus

Roma have something specific. Something that urges you to dream, to imagine and finally to want to be 
freer, to be happier, to be you. The picturesque gypsy woman, with a colourful rag, lazily pulling on a pipe or 
cunningly probing the hand of a naive young girl, has given to the arts the romantic characters, canvases of 
captivating exoticism, insightful songs. The areas of the traditional culture of the Roma that are interesting to 
analyse are the following: internal organisation, hierarchies and power structures, traditional rights, customs 
in the family cycle - birth, marriage, burial - folklore, etc. More specifically, it is worth analysing all the ele-
ments that create and give specificity to each culture.

2 .1.  L ega l  s t atus  a nd soc ia l  orga n isat ion

Studies of the Roma’ history in Moldavia have also shown the legal relations with the masters - lord, monas-
tery or boyar -, meaning those norms that regulated the rights and obligations of the slaves towards the masters, 
the courts and the court procedure1. The constant concern on behalf of the master to clarify the situation of 
his slaves showed that they were important and could be donated, sold, bought or exchanged2 . Many docu-
mentary sources show that the slaves liable to the death penalty could be ransomed by their masters; unable 
to repair the damage caused by the crime committed, they went into the possession of the injured party or, in 
the case of murder, were given in exchange for those killed3 .

The legal and social status of the Gypsy slaves is described by Count d’Hauterive, secretary to the Phanariot 
ruler Alexander Ipsilanti in 1787, in a memorandum addressed to him, in which he asked for their release from 
slavery. In an excerpt from this memorandum, the Count says: “Gypsies are wandering in the wilderness or 
crawling through the fairs of Moldavia. Some pay their masters a small tax; others perform, without being 
paid, for the needs of their boyars’ households, the crafts of making horseshoes, locksmiths, carpenters, singers, 
etc. and their astonishing proliferation makes these duties very easy to fulfil. Besides, they know no law, and 
find in each of them skills for everything and, in their unbounded worthiness, powers far beyond their needs. 
Stripped by nature of any decency, they comfort themselves from the shame of slavery by being free to do all 
things. They are always covered in the sweat of labour or the madness of drunkenness.

1 There are several studies on this issue: Ioan Nădejde. (1898). Din dreptul vechiu românesc. Bucharest; Boris Th. Scurtulencu, Situaţia juridi-
co-economică a ţiganilor în Principatele Române. Iași: Albina Românească; George Potra. (1939). Contribuţii la istoricul ţiganilor din România. 
București; N. Grigoraș, Robia în Moldova (De la întemeierea statului până la mijlocul secolului al XVIII-lea). I. in AIIAI. IV (1967). pp. 31-79; 
II. in V (1968). pp. 43-85; Viorel Achim. (1998). Țiganii în istoria României. Bucharest: Encyclopedic Publishin Hosuse; Florina Manuela 
Constantin. (2007). Robii ţigani din Ţara Românească în justiţie: cutume și ipostaze juridice. Studiu de caz (hrisovul din 21 iunie 1637). “Revista 
de istorie”. XVIII no. 1-2, pp. 91-108; ibid. Robia în pravilele românești ale secolului al XVII-lea. Îndreptarea Legii (1652), in „Revista de Istorie”, 
XX (2009), no. 1-2, pp. 73-99.

2 Regarding the legal situation see Petre Strihan, Valeriu Șotropa and Nicolae Stoicescu. (1988). Rob; robie. ţiganii, în Instituţii feudale din Ţările 
Române. Dicţionar. Coordinators Ovid Sachelarie and Nicolae Stoicescu. Bucharest: Romanian Academy Publishing House. pp. 412-413.

3 Istoria dreptului românesc. I. (1980). Responsible for the volume Vladimir Hanga. Bucharest: Romanian Academy Publishing House. pp. 487
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Goi și mulțumiți, cântând pentru petrecerea lor sau pentru a altuia, bogați în copii, cari nu se tem de vreme, 
cari se țăvălesc în noroiu, dorm în zăpadă, sar gardurile cu îndrăzneală și cu ușurința unor maimuțe, ei alcătuesc, 
între soiurile nemului omenesc, o stare ciudată, a cărei soartă nu e nici de rivnit nici de plâns, și cari mai mult 
ne înjosesc decât ne supără, prin frăția care-i unește cu noi, și pe care credința și filosofia ne opresc a o tăgădui. 
Totuși tâlharii și ucigașii din treapta aceasta și pricina trebuie căutată într-o nebunie aproape firească a lor, și 
care, este fără îndoială, urmarea cea mai de apoi a căderii omeneștii în sânul robiei.

Născându-se oameni înjosiți, prin părerea josniciei lor, pierd cel mai tare frâu care poate opri pe cei slabi, 
adecă teama acestui dispreț obștesc care îi pedepsește cu urgisirea din singura pricină a nascerii lor. Astfel de 
oameni nu văd în lume pentru ei nici o deosebire între dreptate și tâlhărie, și când sărăcia sau vreo patimă îi 
ațâță la nelegiuire, ei pierd nădejdea că poate să-i oprească ceva de a se dădea la cele mai mari neorânduieli. 
Fărădelegea în fața lor nu e decât un fel de ură în potriva omenirii întregi și, precum se știe, răzbunarea nu 
cunosc nici zăbavă, nici margini”1.

Romii condamnați la moarte puteau să se răscumpere sau să fie răscumpărați. Până la jumătatea secolului 
al XVII-lea, nu au existat legi speciale care să cuprindă drepturile și obligațiile robilor romi. Există documente 
care vorbesc despre iertările domnești asupra robilor chiar și în fața morții. Astfel, în octombrie 1717, Mihail 
Racoviță, a iertat de la moarte pe țiganul Ioan, care a intrat în proprietatea Episcopului de Roman. Acest rom 
era vinovat că împreună cu alți romii din Moldova și din Ardeal s-au ridicat împotriva domnului și au prădat 
sate și târguri, mulți fiind uciși2. Și în privința violului sau a răpirii unor fete sau femei, pedepesele erau aspre, 
adică arderea de viu  a celui vinovat3.

Principala pedeapsă era „falanga”, adică bătaia cu biciul ud la talpa piciorului ținută în sus pe un drug, în 
timp ce doi oameni țin de umăr. Această practică a fost folosită, până la Regulamentele Organice, când a fost 
interzisă. Uzuală era bătaia cu biciul sau închiderea în beci iar pentru acela fugit, pedeapsa era legarea la gât a 
unor coarne de fier pentru a nu putea dormi4.

Forma de bază a organizării era familia, denumită în documente „sălaș” sau „cort”. Mai multe sălașe formau 
o ceată care cuprindea de la 10-15 sălașe la 30-40 fiind conduse de către cnezi sau juzi. În cadrul cetei, jude-
cata era făcută de către șefii romi, exceptând crimele5, aceștia judecând adulterele, înșelăciunile, bătăile și alte 
abateri. Vătafii, numiți și bulibași, erau supraveghetorii sălașelor, însărcinați de cele mai multe ori cu încasarea 
dijmei din care primeau un procent. Atunci când autoritatea le era știrbită, se adresau ispravnicilor de ținut6.

Începând cu secolul al XVIII-lea, șefi de romi sunt numiți bulibașe, „bulikbașa” din limba turcă și care 
desemna un căpitan de companie7.

1 Al. D’ Hauterive, Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei, București, Institul de arte grafice „Carol Gobl”, 1902, pp. 105-109.

2 G. Potra, op. cit., p. 282.

3 Al. Georgescu, O. Sechelarie, Judecata domnească în Ţara Românească și Moldova (1611-1831), București,  Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, 1981, pp. 130, 154

4 M. Kogălniceanu, Schiţe despre ţigani, Iași, 1900, p. 19.

5 Nicolae Grigoraș, Instituţiile feudale în Moldova. Organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII-lea, București, Editura Academiei, 1971, 
pp. 412-413.

6 G. Potra, op. cit,. p. 71.

7 Neagu Djuvara, Între Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne, București, Editura Humanitas, 2008, p. 291.
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Naked and contented, singing for their own or another’s feast, rich in children, who fear not the weather, 
who roll in the mud, sleep in the snow, leap over fences boldly and with the ease of monkeys, they have, among 
the varieties of mankind, a strange living, whose fate is neither to be wanted nor mourned, and who more 
humiliate than vex us, by the brotherhood which unites them with us, and which faith and philosophy forbid 
us to deny. Yet the robbers and murderers of this kind, and the cause of it, are to be sought in their almost 
natural madness which, doubtless, is the last consequence of man’s fall into slavery.

Being born degraded men, by the appearance of their vileness, they lose the strongest constraint that can 
restrain the weak, namely the fear of this public scorn that punishes them for the sole reason of being born. 
Such men see no distinction between righteousness and robbery in the world for them, and when poverty or 
some passion impels them to iniquity, they lose hope that anything can stop them from indulging in the great-
est unlawfulness. For them, the iniquity is but a kind of hatred against all mankind, and, as is well known, 
revenge knows no delay or limits”1.

Roma sentenced to death could redeem themselves or be redeemed. Until the mid-17th century, there were 
no special laws covering the rights and obligations of Roma slaves. There are documents that speak of royal 
pardons of slaves, even in the face of death. Thus, in October 1717, Mihail Racoviță, pardoned from death the 
gypsy Ioan, who became the property of the Bishop of Roman. This roma was guilty that together with other 
roma from Moldavia and Transylvania rose up against the lord and plundered villages and fairs, many people 
being killed2 . And as for the rape or kidnapping of girls or women, the punishments were harsh, meaning that 
the guilty one was burnt alive.3

The main punishment was the “falanga”, which implied beating with a wet whip on the sole of the foot 
held up on a stick while two men held the shoulders. This practice was used, until the Organic Regulations, 
when it was banned. Whipping or confinement to the cellar was customary and for the runaway Roma, the 
punishment was tying iron horns around the neck so that they could not sleep4 .

The basic form of organisation was the family, referred to in the documents as ‘dwelling’ or ‘tent’. Several 
dwellings formed a coterie which was comprising of 10-15 up to 30-40 dwellings, led by cnezi (local chieftains 
or rulers) or judges. Within the coterie, except in the case of murder5, judgement was made by the roma chiefs 
who judged adultery, cheating, beatings and other misdemeanours. The foremen, also called bulibași, were the 
overseers of the dwellings, often in charge of collecting the dijma (a form of tax) from which they received a 
percentage. When their authority was undermined, they turned to the county superintendents6 .

Since the 18th century, roma chiefs have been called bulibașe, “bulikbașa” from the Turkish language and 
which designated a company-sized unit captain7.

1 Al. D’ Hauterive. (1902) Memoriu asupra vechei și actualei stări a Moldovei. Bucharest: “Carol Gobl” Institute of Graphic Arts. pp. 105-109.

2 G. Potra, op. cit. pp. 282.

3 Al. Georgescu, O. Sechelarie. (1981). Judecata domnească în Ţara Românească și Moldova (1611-1831). Bucharest: Publishing House of the Academy 
of the Socialist Republic of Romania. pp. 130, 154

4 M. Kogălniceanu. (1900). Schiţe despre ţigani. Iasi. pp. 19.

5 Nicolae Grigoraș. (1971). Instituţiile feudale în Moldova. Organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Bucharest: Academy Publishing 
House. pp. 412-413.

6 G. Potra. op. Cit. pp. 71.

7 Neagu Djuvara. (2008) Între Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne. Bucharest: Humanitas Publishing House. pp. 
291.
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Într-un document de la Vasile Lupu, Gavril Hatmanul, scrie aprozilor, vătafilor și juzilor de romi să nu mai 
învăluiască pe romii mănăstirii Tazlău din Neamț, să nu-i mai pună la lucru și să nu-i bată și „ciobotească”. 
În secolul al XVII-lea, mai multe cete erau puse sub ascultarea unui vătaf de romi care aveau sub jurisdicție 
juzii. Vătafii erau numiți de către domnitori și aveau atribuții fiscale. Termenul de bulibașă începe să fie folosit 
tot mai des în documente începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Statul prin marele armaș în 
Moldova exercita controlul asupra tuturor țiganilor1.

Romii boierilor se aflau sub supravegherea unui slujbaș al stăpânului. Pentru a fi bulibașă, acesta trebuia să 
descindă dintr-o familie care să fi dat un bulibașă, să fie chipeș, impozant și bine îmbrăcat. Alegerea se făcea 
în aer liber, iar cel ales era purtat pe umeri de bărbați în strigătele de bucurii ale celor prezenți2.

În privința plății dărilor, robii boierești și mănăstirești erau scutiți de dări către domnie, iar când aceste 
privilegii erau pierdute, boierii, episcopii sau egumenii cereau domniei, ca robii lor romi să nu fie puși la munci 
domnești sau impozitați de către domniei3. Robii mănăstirilor și boierilor, erau lăsați liberi când nu aveau de 
lucru, tocmai pentru a găsi de lucru, în schimbul plății unei dări. De exemplu, în 1777, episcopul de Roman, 
cerera unui schit din Neamț să-i trimită un morar pentru care va plăti dajdie4.

Robii domnești erau obligați să plătească dările către stat iar în unele situații speciale plăteau și robii par-
ticulari. O astfel de dare specială a fost instituită de către Nicolae Mavrocordat și sa numit „țigănărit”5. Ea a 
mai fost impusă și în cea de a treia domnie a lui Mihail Racoviță, dar scoasă repede ca urmare a protestului 
boierilor și mănăstirilor că romii fugerau în Transilvania6.

Mulți dintre robii mănăstirești erau donați de domn și de boierii țării, aceștia făcând-o din cucernicie și din 
frica față de Dumnezeu. Fiind robi, romii puteau fi vânduți, cumpărați, schimbați, donați, moșteniți, lăsați 
prin foi de zestre. Actele de vânzare cumpărare se făceau ca și pentru vânzarea oricărui bun. Interesante sunt 
informațiile pe care ni le furnizează Nicolae Iorga. 

Acestea se referă la documente privitoare la schimburi, vânzări- inclusiv a unei jumătăți de țigan, acesta 
aparținând ambilor soți- și chiar vânzarea unui țigan de către el însuși. De altfel, prețul unui rob țigan varia 
în funcție de ocupație, vârstă, sex. Copiii născuți din părinți robi erau, la rândul lor, robi, iar un copil născut 
dintr-un părinte rob, era tot rob. Schimbul de robi apărea în cazul împărțelii pentru a nu se separa familia. Robii 
se puteau elibera prin răscumpărare sau prin iertare de robie. Ei deveneau liberi prin simpla voință a stăpânilor 
lor, în general, către sfârșitul vieții acestora. Există multe testamente în care găsim „iertări de țigani” pentru 
ușurarea de păcate a sufletului testatorului. În secolul XVI apare comerțul ilicit cu țiganii răpiți și vânduți în 
altă parte. Ca urmare, sultanul transmite un firman autorităților din Țările Române de a înceta acest comerț.

1 Nicolae Grigoraș, Instituţiile feudale în Moldova. Organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII-lea, București, Editura Academiei, 1971, 
p. 412.

2 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 23.

3 Documenta Romaniae Historica (DRH) A Moldova,  XII, București, 1974, p. 121.

4 N. Grigoraș, Robia în Moldova. De la întemeierea statului până la mijlocul secolului al XVIII-lea, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie 
A.D. Xenopol”, IX, Iași, 1967, p. 73.

5 N. Iorga, Studii și documente, V, București, Editura Socec, 1903, p. 100.

6 N. Grigoraș, Robia  în Moldova, p. 73.
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In a document from Vasile Lupu, Gavril Hatmanul, writes to the bailiffs, the foremen and the roma judges not 
to attack the roma of the Tazlău monastery in Neamt, not to put them to work and not to beat and “ciobotească” 
them (ciobotească – a form of physical punishment). In the 17th century, several coteries were placed under the 
obedience of a foreman over roma who had the jurisdiction over the juzii. The foremen were appointed by 
the rulers and had fiscal attributions. The term bulibașă began to be used increasingly in documents from the 
second half of the 18th century. In Moldavia, the state exercised control over all Gypsies through the grand 
armaș (term used in Middle Ages to define the person that was applying the bodily punishments)1.

The boyars’ roma were under the supervision of a servant of the master. To be a bulibasă, this one had to 
come from a family that had produced a bulibasă, and had to be handsome, imposing and well-dressed. The 
election was taking place in open space, and the one chosen was carried on the shoulders of the men, in the 
cheers of those present2.

As regards the payment of taxes, the slaves belonging to the boyars and monasteries were exempted from 
paying taxes to the reign, and when these privileges were lost, the boyars, bishops or abbots were asking to the 
reign for their roma slaves not be put to work for the reign or taxed by the reign3. In exchange of a tax, the 
slaves of the monasteries and boyars were let free when they had no work, precisely in order to find work. For 
example, in 1777, the bishop of Roman asked a monastery in Neamt to send him a miller for whom he would 
pay a dajdie (a tax)4 .

The reign servants were obliged to pay taxes to the state and in some special cases these taxes were also paid 
by private slaves. This special tax was instituted by Nicholae Mavrocordat and was called “ţigănărit” (tax paid 
by those who owned gypsy slaves)5. This tax was also imposed during the third reign of Mihail Racoviță, but 
quickly removed due to the protest of the boyars and monasteries caused by the fleeing of roma to Transylvania6 .

Many of the monastery slaves were donated by the ruler and the boyars of the country, who did it out of 
their devotion and fear of God. Being slaves, roma could be sold, bought, exchanged, donated, inherited, given 
as dowry. The deeds of sale and purchase were made as for the sale of any property. The information provided 
by Nicolae Iorga is interesting. 

They refer to documents concerning exchanges, sales - including a half gypsy, which belonged to both 
spouses - and even a gypsy selling himself. Moreover, the price of a gypsy slave varied according to occupation, 
age and sex. Children born from two slave parents were also slaves, and a child born from one slave parent was 
also a slave. The exchange of slaves occurred in the case of division in order to keep the family together. Slaves 
could be freed by ransom or pardon. They became free by the simple will of their masters, generally towards 
the end of their lives. There are many wills in which we find ‘gypsy pardons’ for the relief of the testator’s soul 
from sins. In the 16th century began the illicit trade with Gypsies kidnapped and sold elsewhere. As a result, 
the Sultan sends an order to the authorities of the Romanian Principalities to stop this trade.

1 Nicolae Grigoraș. (1971). Instituţiile feudale în Moldova. Organizarea de stat până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Bucharest: Academy Publishing 
House. pp. 412.

2 M. Kogalniceanu, op. cit. pp. 23.

3 Documenta Romaniae Historica (DRH) A Moldova.  XII. (1974). Bucharest. pp. 121.

4 N. Grigoras. (1967), Robia în Moldova. De la întemeierea statului până la mijlocul secolului al XVIII-lea, in „Anuarul Institutului de Istorie și 
Arheologie A.D. Xenopol”, IX. Iași. pp. 73.

5 N. Iorga. (1903). Studii și documente. V. Bucharest: Socec Publishing House. pp. 100.

6 N. Grigoras. Robia in Moldova. pp. 73.
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În ceea ce priveşte obligațiile romilor, din documente, reiese că marele armaș era însărcinat cu adunatul 
tributului de la romii robi. Amintim doar două dintre dările la care erau obligați romii: „câte 1 leu de țigan 
căsar și câte o jumătate de leu de țigan holteiu”  și darea numită „țigănărit”, care însemna „doi galbeni de 
fiecare cap de țigan”, măsură introdusă, pentru puțin timp, de Nicolae Mavrocordat, ca impozit excepțional 

„pentru nevoia țării”. În secolul XV, în Țara Românească și Moldova, dregătorilor domnești le era interzis să 
dea vreo slujbă domnească robilor personali. Un alt statut, mai bun, îl aveau romii mănăstireşti, care plăteau 
dări doar egumenului. Scutit de biruri era bulibaşa care se ocupa cu strânsul dăjdiei.

Toți romii domnești erau supuși la biruri, cu strângerea impozitelor fiind însărcinați juzii și vătafii- în 
Principate- și, în Ardeal, voievozii lor. Judele, vătaful sau bulibașa era obligat să înscrie numele țiganilor veniți 
de peste hotare la visteria statului, spre a fi supuși la bir. Romii meseriași, în schimbul unor servicii aduse 
stăpânirii, puteau fi scutiți de plata birului.

Neînțelegerile dintre romi -cu excepția omuciderilor- erau judecate de juzi, vătafi și bulibași. Bulibașa 
judeca țiganii de sub autoritatea sa, putând să pedepsească cu bătaia sau cu amenda. Dacă cei judecați erau 
nemulțumiți, puteau face apel la stăpânul boier. În cazul robilor romi mănăstirești sau boierești, judecarea 
revenea stăpânului și slujbașilor săi, iar, în cazul celor domnești, vel-hatmanului și marelui armaș. Omuciderile 
și neînțelegerile cu ceilalți locuitori erau, însă, judecate de autoritățile judiciare ale statului. Robii falsificatori 
de bani și cei ce comiteau crime deosebite erau judecați de Sfatul Țării. Pentru romii fugiți, doar ispravnicii de 
ținut aveau competența de a judeca reclamațiile proprietarilor. Dacă era vorba despre revendicări, la judecată 
participau și doi boieri mazili. Această situație juridică va persista până la emanciparea țiganilor. Robii nu 
aveau dreptul de a se apăra la proces și nu răspundeau pentru pagubele provocate persoanelor libere, acestea 
fiind suportate de stăpân, care putea renunța la robii vinovați, în schimbul prejudiciului. Dacă un rob omora 
alt rob, acesta era dat în schimbul celui ucis. Decizia de anulare a unei pedepse cu moartea putea fi luată doar 
de către domn, cu aprobarea familiei celui ucis. Însă, stăpânii nu aveau dreptul de a-i pedepsi cu moartea pe 
robi, iar persoana liberă care omora, cu premeditare, un rob era pasibilă de pedeapsa capitală și era judecat de 
instanța judecătorească supremă a țării, prezidată de domn.

2 .2 .  Împă r ț i rea  ț iga n i lor  în  per ioada 
robie i .  Cla s i f ic ă r i  ș i  nea mur i le  r romi lor

Romii din Țările Române au căpătat o importantă valoare economică, devenind o stare socială aflată în-
tre boier și țăran, specializată în meșteșuguri de fierărie, lăcătușerie, confecționarea de obiecte din lemn etc. 
Pentru a-i împiedica să fugă, boierii și Biserica i-au transformat în robi, iar fiecare rom fără stăpân a devenit 
proprietate a statului1. După stăpânii lor, robii țigani erau împărțiți în domnești, mănăstirești și boierești, 
ultimele două categorii se numeau romi vătrași, adică aflați pe o anumită vatră. Aceștia ascultau numai de 
stăpânul lor. Cei domnești erau proprietatea personală a domnului2.

– „ţiganii domnești” (ai statului), constituiau rezervorul de unde se făceau danii. Ei proveneau din prăzile
de război, din cei fără stăpân, din cei fugiți din alță țară, din cumpărări, schimburi și moșteniri. Trebuie spus 
că, doamna țării avea și ea țiganii ei pe care îi putea vinde sau dona. Țiganii domnești, se împărțeau în lăieși, 
membri ai unei cete, fără o anumită ocupație, care hoinăreau prin țară; se pricepeau la prelucrarea metalelor, iar 
femeile mergeau din casă-n casă să ghicească norocul și să cerșească; mulți dintre ei făceau obiecte din aramă, 
în special căldări și de aceea se numeau și căldărari. Erau considerați romii cei mai autentici, care și-au păstrat 

1 Daniel Dieaconu, Silviu Costachie, Romii din România în perioada interbelică. Aspecte socio-demografice și evoluţii organizatorice, în vol. Partide 
politice și minorități naționale din România în secolul XX, coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu, Sibiu, Techno Media, 2010, p. 175.

2 G. Potra, Despre ţiganii domnești, mănăstirești și boierești, p. 295.
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As for the obligations of the roma, it appears from the documents that the great armaş was in charge of col-
lecting the tribute from the roma slaves. We mention only two of the taxes the roma were obliged to pay: “one 
leu per married gypsy and half a leu per celibate gypsy” and the tax called “ţigănărit”, which meant “two golden 
coins per head of gypsy”, a measure introduced for a short time by Nicolae Mavrocordat as an exceptional tax 
“for the needs of the country”. In the 15th century, in Wallachia and Moldavia, the royal clerks were forbidden 
to give any royal job to their personal slaves. A different, better status was enjoyed by monastic roma, who paid 
taxes only to the abbot. Exempt from taxes was the bulibașa who was in charge of collecting the taxes.

All of the reign roma were subject to taxes, with the collection of taxes being the responsibility of the judges 
and the foremen - in the Principalities - and, in Transylvania, their lords. The judge, the foreman or the bulibașa 
was obliged to register the names of the gypsies coming from abroad at the state treasury, in order to be subject 
to the tax. In exchange for services rendered to the lordship, the Roma could be exempted from paying the tax.

Disagreements between roma -except for homicides- were judged by judges, bailiffs and bulibași. The bulibașa 
judged the Gypsies under his authority and could punish with a beating or a fine. If those judged were dis-
satisfied, they could appeal to the boyar. In the case of the monastery or boyar’s roma slaves, the boyar and his 
servants were to ones to judge them, and in the case of the reign gypsies, the great-hetman and the grand armaş. 
Homicides and disagreements with other inhabitants were, however, judged by the state judicial authorities. 
The slaves who forged money and those who committed great crimes were trialled by the Country Council. For 
runaway roma, only the county inspectors were competent to judge the complaints of the owners. In the case of 
claims, two mazil boyars also took part in the trial. This legal situation persisted until the emancipation of the 
Gypsies. The servants had no right to defend themselves in court and were not liable for damage caused to free 
persons, which was borne by their master, who could dismiss the guilty servants in exchange for the damage. If 
a slave killed another slave, he was given in exchange for the one killed. The decision to cancel a death sentence 
could only be taken by the ruler with the approval of the family of the slain. However, masters did not have the 
right to punish slaves with death, and a free person who deliberately killed a slave was liable to the death penalty 
and was tried by the supreme court of the country, chaired by the ruler.

2 .2 .  Categor ie s  of  Gy psie s  dur ing  t he  per iod of 
s l aver y.  Roma c la s s i f ic at ions  a nd commu nit ie s

The Roma in the Romanian Principalities acquired an important economic value, becoming a social status 
between boyar and peasant, specialized in the crafts of blacksmithing, locksmithing, making wooden objects, 
etc. To prevent them from fleeing, the boyars and the Church turned them into slaves, and every Roma without 
a master became property of the state1. According to their masters, the Gypsy slaves were divided into reign 
slaves, monastic and boyars’ slaves, the last two categories were called vătrași Roma, i.e. those settled on a 
particular domain. They obeyed only their master. The reign slaves were the personal property of the ruler2 .

- The “reign gypsies” (of the state), were the reservoir from which donations were made. They were war 
trophies, those without a master, those who had fled from other countries, those purchased, exchanged and 
inherited. It must be said that the lady of the country also had her gypsies which she could sell or donate. 
The reign gipsies were divided into laiesi, members of a coterie, without a specific occupation, who wandered 
around the country; they were good at working metal, and the women went from house to house practicing 
fortune-telling and beggary; many of them made brass objects, especially buckets, and that is why they were 

1 Daniel Dieaconu, Silviu Costachie. (2010). Romii din România în perioada interbelică. Aspecte socio-demografice și evoluţii organizatorice. In Vol. 
Partide politice și minorităţi naţionale din România în secolul XX. coord. Vasile Ciobanu, Sorin Radu. Sibiu: Techno Media. pp. 175.

2 G. Potra. Despre ţiganii domnești, mănăstirești și boierești. pp. 295.
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caracteristicile specifice etniei. Locuiau în căruțele lor cu coviltir, iar iarna își durau bordeie în păduri. Din 
rândul lor s-au desprins „țiganii netoți”, cu o funestă reputație, care trăiau în păduri și în gropile de gunoi ale 
satelor și ale orașelor, periculoși și sălbatici. „Țigani domnești” erau și lingurarii (confecționau ustensile din 
lemn), de asemenea, ursarii, care erau spoitori și fierari și se ocupau și cu dresatul urșilor pe care îi puneau să 
joace la bâlciuri, iarmaroace sau la intersecția marilor drumuri comerciale, creșteau catâri și făceau ciururi și 
alte obiecte mărunte din fier. O tagmă aparte o constituiau rudarii (aurarii), care se ocupau cu mineritul și cu 
spălatul aurului din râurile de munte, o adevărată aristocrație țigănească;

– „ţiganii” particulari, mănăstireşti sau boiereşti, proveneau din danii, cumpărări sau schimburi. În cazul
celor mănăstirești, aceștia  proveneau din daniile domnului sau a boierilor1.Cei din danii nu puteau fi vânduți 
ci doar schimbați. Aceștia erau în marea lor majoritate „vătrași”, folosiți în agricultură, la creșterea animalelor, 
alte profesii casnice. Printre „țiganii” particulari se aflau și lăieși, fierari și pieptănari, care hoinăreau prin țară, 
dar care datorau un bir stăpânului și pe moșia sa se adăposteau pe timp de iarnă. „Vătrașii” („țigani” ai boie-
rilor și mănăstirilor) și-au uitat limba și obiceiurile, și aproape se sedentarizaseră încă dinainte de dezrobire2. 
Femeile se ocupau cu torsul lânii în timp ce țiganii lucrau ogorul, tăiau și cărau lemnele3.

G. Potra îi numește pe țiganii mănăstirești și boierești țigani vătrași și după ocupațiile lor îi împarte în
țigani căsași, de curte şi ţigani de ogor, adică agricultori4.

Mixând criteriile socio-lingvistice, principalele grupuri de romi contemporani sunt cele de vătrași, căldărari, 
ursari, spoitori și carpatici5.

Romii „vătraţi” („de vatră”, „sedentari”) reprezintă cea mai numeroasă categorie.
Din punct de vedere istoric, ei au ca strămoși pe foștii robi boierești („particulari”), mănăstirești, domnești și 

ai așezămintelor publice. Prin stabilirea rromilor într-un loc, s-a produs o izolare lingvistică, ale cărei consecințe 
s-au soldat cu pierderea treptată a limbii materne. De aceea, ca urmare a asimilării lor lingvistice, între rromii
vătrași de astăzi, de la sate ori de la orașe, există foarte puțini vorbitori de limba rromani6.

Romii căldărari în componenta așa-zisului dialect „vlah” intră și idiomul rromilor căldărari.
Prin influențele puternice primite din partea limbii române, idiomul căldărarilor se detașează de celelalte 

dialecte rrome. De altfel, rromii căldărari constituie o ramură aparte a rromilor, ale cărei particularități s-au 
conturat în țările române. Aceștia trăiesc disparat pe întreg teritoriul țării7.

1 Daniel Dieaconu, Silviu Costachie, op. cit., p. 120.

2 G. Potra, Țiganii domnești, boierești și mănăstirești, în „Revista istorică română”, V-VI, 1935-1936, pp. 317-319.

3 Ibidem, p. 318.

4 Ibidem, pp. 296-319.

5 Ibidem, p. 27.

6 Ibidem, pp. 27-28.

7 Ibidem, p. 28.
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also called căldărari. They were considered to be the most authentic Roma, who kept their ethnic characteris-
tics. They lived in their covered wagons, and in winter they lived in their huts in the woods. From their ranks 
got detached the “netoţi Gypsies”, with a dismal reputation, who lived in the forests and in the waste dumps of 
villages and towns, dangerous and wild. The lingurarii (who made wooden utensils) were also “reign gypsies” 
together with the ursarii, who were also tinsmiths and blacksmiths, and they were training bears, which they 
put to play at fairs, yards or at the crossroads of the main trade routes, and they raised mules and made strain-
ers and other small iron objects. A special class was the rudarii (goldsmiths), who were engaged in mining and 
placer mining in the mountain rivers, a real Gypsy aristocracy;

- Private “gypsies”, whether monastic or belonging to the boyars, were received as gifts, or through 
purchases or exchanges. In the case of monastic ones, they were received as donations from the ruler or the 
boyars1 . Those received as a donation could not be sold but only exchanged. They were mostly “vătraşi”, used 
in agriculture, raising livestock and other household occupations. Among the private “gypsies” there were 
also lăieşii, blacksmiths and pieptănarii (gypsies that manufacture and sell combs) who wandered around the 
country, but who owed a tax to the master and sheltered on his estate in winter. The “Vătraşii” (“gypsies” of 
the boyars and monasteries) had forgotten their language and customs, and had almost settled down even 
before the emancipation2. The women were engaged in hand spinning wool while the gypsy men worked the 
fields, cut and carried wood.3

G. Potra calls the monastic and boyar’s gypsies “vătrași” and according to their occupations divides them 
into căsași (working in the house), court gypsies and field gypsies, i.e. farmers4 . Mixing socio-linguistic criteria, 
the main groups of contemporary Roma are the vătraşi, căldărari, ursari, spoitori and Carpathians5 .

The vătraşi (“de vatră”, “sedentary”) Roma represent the largest category.
Historically, their ancestors are the former boyar (“private”), monastery, reign and public settlement slaves. By 

settling the Roma in one place, they became linguistically isolated, the consequence of which was the gradual 
loss of their mother tongue. This is why, as a result of their linguistic assimilation, there are very few speakers 
of Romani language6 among today’s vătraşi Roma, whether from villages or towns.

The căldărari Roma – in the so called “vlah” dialect is also included the idiom of the căldărari Roma.
Through the strong influences received from the Romanian language, the căldărarilor idiom stands out from 
the other Roma dialects. Moreover, the căldărari Roma are a special branch of the Roma people, whose spe-
cific characteristics have been developed in Romanian countries. They live scattered throughout the country7.

1 Daniel Dieaconu, Silviu Costachie. op. cit. pp. 120.

2 G. Potra. (1935-1936). Țiganii domnești, boierești și mănăstirești, in „Revista istorică română”, V-VI. pp. 317-319.

3 Ibid. pp. 318.

4 Ibid. pp. 296-319.

5 Ibid. pp. 27.

6 Ibid. pp. 27-28.

7 Ibid. pp. 28.
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Romii „ursari”
Rromii ursari au plecat din România, probabil din cauza robiei, la sud de Dunăre, în Bulgaria, și au revenit 

în România, probabil după Dezrobire ori la puțin timp după aceea, sau după Războiul de Independență din 
anul 1877. Prezența unui număr mai mare de elemente lexicale sud-slave (preluate de la populații ce vorbeau 
limbile bulgară și/ sau macedoneană), presupune o coabitare cu vorbitorii de limbi sud-slave, dintre care, cu 
siguranță, bulgarii1.

Romii „carpatini” („carpatici”) în nordul României (Maramureș – Baia Mare, Coltău) și, disparat, în toată 
Transilvania (Dumbrăveni – Sibiu, Gilău – Cluj, Turda )2.

Romii „spoitori” („cositorari”)
În România, romii spoitori sunt prezenți preponderent în orașele din zona Dunării (Turnu-Severin, Calafat, 

Corabia, Turnu-Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Călărași, Brăila, Galați), dar și în alte localități din 
Muntenia și Moldova, aflate pe firul unor ape, în care s-au așezat, în număr mai mic (Drăgănești-Olt, Slatina, 
Caracal, Drăgășani etc. etc.). Pe lângă meseria tradițională de „cositorari” („spoitori”), exercitată ocazional prin 
scurte deplasări de câteva zile în satele și în comunele din vecinătatea localităților în care locuiesc, aceștia – în 
totalitate sedentari –au îmbrățișat și meserii exercitate de autohtoni3.

Cea mai bună clasificare a romilor este cea după ocupația acestora. Astfel avem4:
1. ţiganii vătrași- care locuiesc în sate și au primit pământ cu ocazia reformelor agrare.
2. ursarii- foști dresori de urs, se ocupă cu lăutăria și confecționarea obiectelor din os, aluminiu, cuțite, perii, etc.
3. ciurarii- fac site, ciururi, periii și le vând la târguri și iarmaroace.
4. rudarii, blidarii sau lingurarii- confecționează linguri, ciubere, furci și alte obiecte din lemn.
5. aurarii
6. potcovarii- confecționează potcoave și potcovesc caii și boii.
7. fierarii- fac scoabe, caiele, balamale, șuruburi.
8. cositorarii- spoiesc cazane de aramă, cratițe, polonice, tigăi.
9. meșteri-lăcătuși- fac chei, repară broaște de uși.
10. vânzătoare de flori
11. zidari, zugravi, mozaicari, salahori, constructori
12. cismari și văcsuitori de ghete și confecţioneri de hamuri
13. mecanici auto
14. lăutari
15. negustori, geambași de cai, vânzători de obiecte de ornament: cercei, inele, clame, nasturi, genți, etc.
16. intelectuali- actori, muzicologi, medici, învățători, jurnaliști, cântăreți, etc.
17. seminţarii- care cumpără și vând semințe de dovleac și floarea soarelui, în piețe, etc.
Căldărarii se consideră superiori celorlalte neamuri.

1 Ibidem, p. 29.

2 Ibidem.

3 Ibidem.

4 Mihai Merfea, Cu privire la orginea și istoria ţiganilor/romilor, în „Revista de cercetări sociale”, 4/1994, pp.160-161.
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The ursari Roma
The ursari Roma, probably because of slavery, left from Romania and went South of the Danube, in Bulgaria, 

and returned to Romania, probably after the Emancipation or shortly afterwards, or after the War of Independence 
in 1877. The presence of a larger number of South Slavic lexical elements (taken from Bulgarian and/or Macedonian 
speaking populations), implies a cohabitation with South Slavic speakers, certainly Bulgarians1.

The Carpatini Roma (“Carpathians”) in the north of Romania (Maramureș - Baia Mare, Coltău) and, isolated, 
throughout Transylvania (Dumbrăveni - Sibiu, Gilău - Cluj, Turda)2.

The spoitori Roma (“cositorari”)
In Romania, the spoitori Roma are mainly present in the cities of the Danube area (Turnu-Severin, Calafat, 

Corabia, Turnu-Măgurele, Zimnicea, Giurgiu, Oltenița, Călărași, Brăila, Galați), but also in other localities 
of Muntenia and Moldavia, located along the waters, where they settled in smaller numbers (Drăgănești-Olt, 
Slatina, Caracal, Drăgășani etc.). In addition to the traditional trade of “tinsmithing” (“spoitori”), which was 
practiced by taking short trips of a few days in the villages and communes in the vicinity of the localities where 
they live, they – being entirely sedentary - have also taken up trades carried out by natives3

The best classification of Roma is by occupation. Thus we have4 :
1. vătraşi Gypsies - who live in villages and received land during the agrarian reforms.
2. ursarii – former bear tamers, they took on singing and crafting  objects from bone, aluminium, knives,

brushes, etc.
3. ciurarii - make sieves, strainers, brushes and sell them at markets and fairs.
4. rudarii, blidarii or lingurarii - make spoons, wooden buckets, forks and other wooden objects.
5. aurarii
6. potcovarii - make horseshoes and shoe horses and oxen.
7. blacksmiths- make clamps, nails, hinges, screws.
8. cositorarii - they make copper cauldrons, pots, ladles, pans.
9. locksmiths - make keys, repair door locks.
10. flower seller
11. bricklayers, painters, mosaic workers, builders
12. shoe makers, shoe shiners and harness makers
13. mechanics
14. lăutari
15. merchants, horsetraders, sellers of decorative items: earrings, rings, hairclips, buttons, bags, etc.
16. intellectuals - actors, musicologists, doctors, teachers, journalists, singers, etc.
17. seminţarii – they buy and sell pumpkin and sunflower seeds in markets, etc.
The căldărarii consider themselves superior to other communities.

1 Ibid. pp. 29.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Mihai Merfea (1994).  Cu privire la orginea și istoria ţiganilor/romilor, in „Revista de cercetări sociale”, 4/1994. pp.160-161.
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Capitolu l  3.  Fa mi l ia  ș i  modu l  de  v iaț ă . 
Cutume,  prac t ic e ,  obiec iu r i  ș i  s ă rbător i

În privința familiei trebuie făcută diferențierea între cei sedentari, rudari și corturari. Cei sedentari s-au 
apropiat de modul de viață al românilor, astfel că nunțile, botezurile sau înmormântările vor fi ca ale românilor1. 
Rudarii mai liberi, dar mai săraci față de alți țigani, au păstrat obiceiurile și tradițiile țigănești, cu ritualuri sim-
ple2.  Corturarii, în schimb, au păstrat multe dintre vechile tradiții. Copilul este crescut în spiritul fraternității, 
ajutorului reciproc și responsabilității, se desparte de familie și caută să se căsătorească. Kogălniceanu, relata 
despre țiganii corturari care umblau cu căruțele lor înalte, în care copii stăteau printre căldări, foale, scaune. 
Distracția copiilor era să alerge după trăsurile boierilor „goi ca Adam” și fete și băieți, se dădeau de-a tumba și 
strigau: „Dă-ne o para/Dă-ne o para/ Să-ți jucăm o tanana!”3 La corturari tradiția era ca mireasa să fie cum-
părată dar au fost și cazuri de furt al miresei.

Familia era endogamă, căsătoria având loc în interiorul neamului, nefiind permise cele din afara neamului 
(gadjii)4. Kogălniceanu are o opinie intersantă despre căsătorie: „Când un băiat a ajuns la 14-15 ani găsește 
că-i lipsește ceva pe lângă pâine și apă. El ia cea dintâi fată ce-o întâlnește, fie chiar neam, și și-o face nevastă. 
Ritualul e simplu: sparg o oală nouă și devin tineri căsătoriți”5. Situația femeii era una de subordonare față de 
bărbat. În căsătorie, importantă era virginitatea miresei, fiind vorba despre pur și impur, concept al moralei 
țigănești, fiind o garanție că în neam nu intră sânge străin de gadji6.

Virginitatea tinerelor rome era apreciată și de stăpânii boieri, care le foloseau ca femei de iatac, dăruindu-
le la marile ospețe, invitaților. Romii corturari erau cei care „cumpărau” mireasa, fiind vorba tocmai despre 
virginitate. Înmormântările ca ritual, la romii sedentari era asemănător cu al românilor, doar că defunctul era 
îngropat dincolo de cimitir, în așa numitul „cimitir al robilor”. La corturari, cel aflat pe moarte, este scos afară, 
în aer liber, fiind o fărădelege să moară în cort. Dacă se întâmpla așa, cortul este ars, în afară de bunurile de 
valoare, iar dacă murea în căruță, aceasta era vândută7.

Moravurile romilor au atras atenția călătorilor străini. Grisellini spunea că: „femeile țigance n-au nici o 
rușine și sunt lipsite cu totul de morală. Desfrâul lor atinge un punct maximum și nu este considerat ca ceva 
rău, extraordinar, ci ceva obișnuit. Țiganca în floarea vârstei condusă de o poftă perversă și tinerele fete instruite 
și încurajate de mamelor lor se dedau la cele mai mari nerușinări. Ele se arată cu jocurile lor înaintea oricui de 
la care speră a primi ceva în dar”8. La 1837, Kogălniceanu scria că: „castitatea le e necunoscută. Deși femeile 
nu fac profesiune de prostituate, ele se dau orișicui, numai să le dea ceva parale; altă meserie mai au de a ghici 
de noroc și a spune viitorul, uitându-se în palmă sau trăgând cărțile și consultând spiritușul în oglinda ce-o 
poartă într-o cutie de tinichea”9.

1 M. Kogălniceanu, Schiţe despre ţigani, p. 24.

2 I. Chelcea, Țiganii din România, pp. 179-180.

3 M. Kogălniceanu, Schiţe despre ţigani, pp. 25, 27.

4 D. Grigore, Curs de antropologie și folclor rrom, București, Credis, 2001, p. 106.

5 M. Kogălniceanu, Schiţe despre ţigani, p. 24.

6 D. Grigore, Gh, Sarău, Istorie și tradiţii rrome, p. 42.

7 M. Block, Moeurs et coutumes de tsiganes, Paris, Payot, 1936, p. 140.

8 Fr. Grisellini, Istoria Banatului timișan, București, 1926, p. 15.

9 M. Kogălniceanu, Schiţe despre ţigani, p. 27.
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Chapter  3.  Fa mi ly  a nd l i fe s t y le .  Trad it ions , 
prac t ic es ,  customs a nd hol idays

As far as the family is concerned, a distinction must be made between sedentary, rudari and corturari. The 
sedentary ones got closer to the Romanian way of life, so weddings, baptisms or funerals will be like those of 
the Romanians1. The rudarii, freer, but poorer than other Gypsies, have kept their Gypsy customs and tradi-
tions, with simple rituals2.  The corturarii, on the other hand, have kept many of the old traditions. The child 
is brought up in the spirit of brotherhood, mutual aid and responsibility, separates from the family and seeks to 
marry. Kogălniceanu describes the nomad Gypsies, who used to ride in their high wagons, in which children 
sat among buckets, sheets and chairs. The children’s amusement was to chase after the carriages of the boyars; 
girls and boys “naked as Adam”, would tumble and shout: “Give us a coin/Give us a coin/ To dance for you 
a tanana!”3 (tanana - the name of a gypsy dance). Among the corturari the tradition was for the bride to be 
bought but there were also cases of bride theft.

The family was endogamous, marriage taking place within the community, marriage outside of it not being 
allowed (gadjos)4. Kogălniceanu has an interesting opinion about marriage: “When a boy has reached the age 
of 14-15, he decides that he lacks something besides bread and water. He takes the first girl he meets, even from 
the lineage, and makes her his wife. The ritual is simple: they break a new pot and become newlyweds”5. The 
woman’s position was one of subordination to the man. In marriage, the virginity of the bride was important, 
being all about pure and impure, a concept of gypsy morality, being a guarantee that no foreign blood of a gadjo 
will get into the community6.

The virginity of the young roma girls was also appreciated by the boyars, who used them as hostesses, giving 
them to guests at great feasts. The corturari Roma were the ones “buying” the bride, as it was their virginity 
that was at stake. The burial ritual of the sedentary roma was similar to that of the Romanians, except that 
the deceased was buried outside the cemetery, in the so-called “cemetery of the slaves”. Among the corturari 
the dying person was taken out into the open air, it was considered a bad thing die in a tent. If this happened, 
the tent was burnt, apart from the valuables, and if he died in the wagon, it was sold7.

The roma’ habits caught the attention of foreign travellers. Grisellini said: ‘Gypsy women have no shame and 
are completely without morals. Their debauchery reaches a maximum point and is not considered as something 
bad or extraordinary, but ordinary. Gypsy girls in the prime of life driven by a perverse lust and young girls 
educated and encouraged by their mothers indulge in the greatest shamelessness. They show off their games 
before anyone from whom they hope to receive something as a gift”8. In 1837, Kogălniceanu wrote: “Chastity 
is unknown to them. Although women do not make a profession out of prostitution, they give themselves to 
anyone, only to receive some money; they have another occupation also, that of fortune telling ang guessing the 
future, reading in the palms or pulling cards and consulting the spirit in the mirror they carry in a tin box”.9

1 M. Kogălniceanu. Schiţe despre ţigani. pp. 24.

2 I. Chelcea. Țiganii din România. pp. 179-180.

3 M. Kogălniceanu. Schiţe despre ţigani. pp. 25, 27.

4 D. Grigore. (2001). Curs de antropologie și folclor rrom. Bucharest: Credis. pp. 106.

5 M. Kogălniceanu. Schiţe despre ţigani. pp. 24.

6 D. Grigore, Gh, Sarău. Istorie și tradiţii rrome. pp. 42.

7 M. Block. (1936). Moeurs et coutumes de tsiganes. Paris: Payot. pp. 140.

8 Fr. Grisellini. (1926). Istoria Banatului timișan. Bucharest. pp. 15.

9 M. Kogălniceanu. Schiţe despre ţigani. pp. 27.
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Felix Colson, relata în prima jumătate a secolului al XIX-lea, că: „femeile au caracterul cel mai depravat, 
niciuna dintre ele exercită în mod regulat starea de prostituată publică, dar în același timp ele nu știu ce în-
seamnă refuzul favorurilor când li se face cea mai mică ofrandă bănească”1.

Wilhelm de Kotzebue, nota că țiganii care nu muncesc pământul sunt vagabonzi și se ocupă cu furturile, 
iar numărul lor urcă la câteva mii2.

C.J. Popp-Serboianu, fondatorul Asociației Generale a Țiganilor din România, în 1933, scria despre țigani 
că: „furtul e singura și adevărata proprietate a țiganului...El pune atâta iscusință și inteligență în a fura, încât 
face din furt o adevărată artă...Unde nu pot fura, cerșesc. Acest obicei este atât de înrădăcinat încât e imposibil 
de a-idezobișnui”3.

Au existat cazuri, când romii s-au alăturat bandelor de haiduci. Un astfel de caz, este al lui Gavril Buzatu, 
pe numele real, Gavril Ciobanu, născut pe la 1824, într-o familie de robi boierești din Iași. Fuge de la stăpân 
și se alătură bandei lui Ioan Chetariu, haiducul originar din zona Neamțului. După numeroase fărădelegi 
săvârșite, bandiții sunt prinși, inclusiv Gavril Buzatu, colosul țigan, care a acceptat să fie călău pentru a scă-
pa de spânzurătoare. Acesta l-a spânzurat pe fostul său căpitan, Ioan Chetrariu. „În ziua de 18 Aprilie 1839, 
Buzatu, în uniforma nouă, aștepta lângă spânzurătoarea ridicată să spânzure cu mâna lui pe fostul său căpitan 
și tovarăș. Gavril Buzatu a omorât doar trei oameni, însă chiar și așa a fost considerat unul dintre cei mai cruzi 
călăi pe care i-a avut Moldova. El ucidea fără milă pe oricine era condamnat la moarte. Spre sfârșitul domniei 
lui Mihail Sturza, pedeapsa cu moartea a fost desființată, astfel că Gavril Buzatu a fost pensionat și lăsat să își 
petreacă ultimii ani din viață la Mănăstirea Secu, unde va și muri, în 18564.

Portretul fizic al țiganului în evul mediu și până la începutul secolului al XIX-lea, a fost conturat de către 
călătorii străini și autorii români, însă, de multe ori părerile se contrazic. Grisellini scria: „au ochii negri stră-
lucitori, de care culoare este și părul lor lung și creț; culoarea feței, măslinie, buze roșii, dinți foarte albi; fața 
lor mai mult ovală, obrajii puțin umflați, bărbia ascuțită și fruntea îngustă; la statură bine făcuți, nici unul 
pântecos”5. Și Kogălniceanu remarca că: „înfățișarea lor e plină de expresiune, și pe fruntea lor acoperită de 
lungi plete se citește melancolia; ochiul lor negru strălucește ca o scânteie sub sprâncele lor mari și pare că 
soarta lor tristă li se citește pe față. Pieptul, brațele, picioarele, le sunt bine proporționate, traiul lor nomad, 
aerul curat îi ajută, trăiesc mult, unii dintre ei sunt centenari”6.

În privința locuințelor, dacă acestea erau construite de către vătrași sau nomazi pe timpul anotimpului rece, 
Grisellini ne spune că:, locuințele lor nu erau decât niște mizerabile cocioabe încheiate din împletituri de nuiele 
de paie sau bordeie în pământ de 10-12 picioare adâncime compuse din pari, nuiele și paie și acoperite cu coceni 
de porumb. Groaznica înfățișare a unui astfel de bordei nu se poate descrie. Sustrase aerului și luminii zilei, mai 
negre decât locuitorii lor, igrasioase și puturoase, ele apar a fi mai mult niște vizuine de animale sălbatice decât 
locuința unor ființe cugetătoare.

1 G. Potra, op. cit. p. 150. 

2 Wilhelm de Kotzebue, Din Moldova, Iași, 1944, pp. 5-6.

3 C.J. Popp-Serboianu, Les tsiganes, Paris, Payot, 1930, p. 41.

4 Eugen Șendrea, Istoria pe placul tuturor, Bacău, Editura Vicovia, 2014, p. 360.

5 Fr. Grisellini, op. cit., p. 117.

6 M. Kogălniceanu, Schiţe despre ţigani, p. 23.
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Felix Colson, reported in the first half of the 19th century, that: “women have the most depraved character, 
none of them regularly practice public prostitution, but at the same time they do not know what it means to 
refuse favours when the smallest monetary offering is made to them”1.

Wilhelm of Kotzebue, observed that the gypsies who do not work the land are vagrants and engage in theft, 
and their numbers is up to several thousands2.

C.J. Popp-Serboianu, the founder of the General Association of Gypsies in Romania, wrote in 1933 about 
the Gypsies that “stealing is the Gypsy’s only true property...He puts so much skill and intelligence into steal-
ing that he makes stealing a real art...Where they cannot steal, they beg. This habit is so ingrained that it is 
impossible to dislodge them”3.

There have been cases, when roma have joined the gangs of outlaws. One such case is that of Gavril Buzatu, 
real name Gavril Ciobanu, born around 1824 into a family of Boyar slaves from Iasi. He fled from his master 
and joined the gang of Ioan Chetrariu, the outlaw originating from the Neamt area. After numerous misdeeds, 
the bandits are caught, including Gavril Buzatu, the huge gypsy, who agreed to be an executioner to escape 
hanging. He hanged his former captain, Ioan Chetrariu. “On 18 April 1839, Buzatu, in his new uniform, was 
waiting by the gallows to hang with his own hands his former captain and comrade. Gavril Buzatu killed 
only three men, but even so he was considered one of the cruellest executioners Moldova has ever had. He 
mercilessly killed anyone sentenced to death. Towards the end of Mihail Sturza’s reign, the death penalty was 
abolished, so Gavril Buzatu was retired and left to spend the last years of his life in the Secu Monastery, where 
he died in 18564.

The physical portrait of the Gypsy in the Middle Ages and up to the beginning of the 19th century was out-
lined by foreign travellers and Romanian authors, but the opinions are often contradictory. Grisellini wrote: 
“they have bright black eyes, the same colour is also their long curly hair; face of olive colour, red lips, very 
white teeth; their face more oval, cheeks a little swollen, pointed chin and narrow forehead; well-built in stature, 
none of them paunchy”5. And Kogălniceanu remarked that: “their appearance is full of expression, and on their 
foreheads covered with long curls one can read melancholy; their black eyes shine like a spark under their large 
eyebrows and it seems that one can read on their faces their sad fate. Their chests, their arms, their legs, are 
well proportioned, their nomadic life, the fresh air helps them, they live long, some of them are centenarians”6.

As for the dwellings, if they were built by the vătraşi or nomads during the cold season, Grisellini tells us 
that: “their dwellings were nothing more than miserable shacks made of twigs wickerwork or huts of 10-12 feet 
deep in the ground made of pieces of wood, twigs and hay and covered with cornstalk. The awful appearance 
of such a hut cannot be described. Lacking of air and daylight, blacker than their inhabitants, humid and 
stinking, they appear to be more like the dens of wild animals than the house of human beings.

1 G. Potra. op. cit. pp. 150. 

2 Wilhelm de Kotzebue. (1944). Din Moldova. Iași. pp. 5-6.

3 C.J. Popp-Șerboianu. (1930). Les tsiganes. Paris: Payot. pp. 41.

4 Eugen Șendrea. (2014) Istoria pe placul tuturor. Bacău: Vicovia Publishing House. pp. 360.

5 Fr. Grisellini, op. cit. pp. 117.

6 M. Kogălniceanu. Schiţe despre ţigani. pp. 23.
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În interior, în mijlocul bordeiului, se află vatra de foc cu un burlan de pământ care ajungea până la coș; la 
această vatră țiganii se încălzesc și-și gătesc mâncarea; bărbații, femeile, copii, unii despoiați pe jumătate, iar 
alții de tot, dorm în timpul iernii în jurul vetrei pe pământul gol sau cel mult pe piei murdare de oaie. Unde 
nu au lemne, ard bălegarul vitelor care, împreună cu aburul așchiilor de molift de care se servesc pentru ilu-
minat, produce un miros însuportabil și omorâtor”1. Viața rromilor tradiționali se concentrează în jurul unui 
set de norme, interdicții, superstiții, credințe și norme comportamentale transmise din generație în generație, 
constituind așa-numitul rromanipen, denumit de Gheorghe Sarău ca fiind „ansamblul de valori fundamentale 
ale rromilor“.

Rromanipenul se sprijină pe patru piloni, dispuși pe două planuri: planul spiritual, cu componentele: patýv 
„cinste, onoare, respect“, baxt „noroc, șansă“; planul existențial, cu componentele: phralipen „frăție, frățietate“ 
și dihotomiauźo „pur; curat“-maxrime „impur, spurcat“2.

Patýv „cinste, onoare, respect“ este un concept care induce valorile de bază cutumiare ale comunității, ce 
trebuie respectate și promovate ca atare (respectul, onoarea, credința, rușinea etc.). În educarea copiilor, se are 
în vedere antrenarea lor în a respecta acestor valori. În momentul când un copil are o deviere comportamen-
tală i se spune „sila, șilaav“, adică „este rușine“, iar dacă acesta persistă și întreabă „de ce?“, răspunsul este 

„dikheltut o Devel“ – „te ve de Dumnezeu“, moment în care discuția se oprește și copilul înțelege. „Conceptul 
de bază al educației tradiționale rrome este cel de „laavipen“ - rușinare, iar „virginitatea“ fetei la căsătorie 
are valoare sacră“3, datorită faptului că se află la baza moralei rromani ea trebuie să rămână virgină până la 
căsătorie pentru a nu-și face părinții de rușine, pentru a-i onora.

Baxt reprezintă cultul „norocului“, al „șansei“ prezente în viața celor care respectă normele rromanipenului, 
în opoziție cu bibaxt „nenorocul, neșansa“4. Norocul apare ca o întâmplare neașteptată sau un concurs de 
împrejurări favorabile, care asigură reușita unei acțiuni, îndeplinirea unei dorințe etc. Norocul vine, cumva, 
înainte de toate, căci dacă ai noroc ai tot, și reprezintă o dovadă în plus a Patýv-ului – al onoarei pe care o ai, 
o dovadă că „Dumnezeu te iubește“. De altfel, prima urare care se face la rromi este cea care se referă la noroc, 
până să îi urezi cuiva sănătate sau fericire, până și înainte de a ura „la mulți ani“, se spune „Teaveltutbaxt!“– 

„Să ai noroc!“.
Phralipense traduce prin „frăție, sentiment de frățietate“ și se referă la faptul că întreaga comunitate este o 

mare familie, o familie lărgită. Întreaga comunitate de rromi reprezintă, într-adevăr, o familie numeroasă „între 
membrii săi existând relații de ajutor reciproc, responsabilitate comună și împărtășirea destinului, având la baza 
respectul, onoarea, încrederea reciprocă, puritatea spirituală și trupească“5, în deplin consens cu Dumnezeu 
și norocul/soarta.

În această „familie“ rolurile sunt foarte bine definite. Până la căsătorie, de pildă, verișorii au același statut 
ca și frații, iar unchii și mătușile au același statut ca al părinților. Copilul aparține întregii familii, el fiind 
recunoscut în comunitate ca fiind nepotul bunicului, nu ca fiind copilul tatălui. De educația fetelor se ocupă 
mama, împreună cu surorile mai mari, verișoarele, mătușile, iar educația băieților cade în competența tatălui, 
ajutat de unchii și verișorii mai mari, sub atenta îndrumare a bunicilor.

1 Fr. Grisellini, op. cit., p. 152.

2 Delia Grigore, Rromanipen educaţional, București 2008, p. 19.

3 Ibidem.

4 Ibidem, p. 24.

5 Ibidem, p. 19.
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Inside, in the middle of the hut, is a fire hearth with a tube made of soil reaching up to the chimney; at 
this hearth the gypsies warm themselves and cook their food; men, women, children, some half-naked, others 
completely naked, sleep in winter around the hearth on the bare ground or at most on dirty sheepskins. Where 
they have no wood, they burn cattle dung which, together with the steam from the spruce splinters they use 
for lighting, produces an unbearable and killing smell”1.

The life of the traditional Roma is centred around a set of rules, prohibitions, superstitions, beliefs and be-
havioural norms handed down from generation to generation, constituting the so-called rromanipen, referred 
to by Gheorghe Sarău as “the set of fundamental values of the Roma”.

Rromanipen is based on four pillars, arranged on two level: the spiritual level, with the components: patýv 
“honesty, honour, respect”, baxt “luck, chance”; the existential level, with the components: phralipen “brother-
hood, fellowship” and dihotomiauźo “pure; clean”-maxrime “impure, filthy”2.

Patýv “honesty, honour, respect” is a concept that induces the basic traditional values of the community, 
which should be respected and promoted as such (respect, honour, faith, shame, etc.). In educating children, 
the focus is on training them to respect these values. When a child behaves badly, they are told ‘sila, shilaav’, 
meaning “it’s shameful”, and if he insists and asks “why?”, the answer is ‘ dikheltut o Devel’ – “God sees you!”, at 
which point the discussion ends and the child understands. “The basic concept of traditional Roma upbringing 
is “laavipen” - shame, and the girl’s “virginity” at marriage has sacred value”3 , because it is at the basis of Roma 
morality that she must remain a virgin until marriage in order not to shame her parents and to honour them.

Baxt represents the cult of “luck”, of “chance” present in the lives of those who follow the rules of Rromanipen, 
as opposed to bibaxt “misfortune, bad luck”4. Luck appears as an unexpected chance or a concurrence of favour-
able circumstances, which ensures the success of an action, the fulfilment of a wish, etc. Luck comes, somehow, 
before everything, because if you have luck you have everything, and it represents an additional proof of the 
Patýv - of the honour you have, a proof that “God loves you”. In fact, the first wish that is made to the Roma 
is the one that refers to good luck, before wishing someone health or happiness, even before wishing “Happy 
Birthday”, they say “Teaveltutbaxt!” – “Good luck!”.

Phralipense translates as “brotherhood, feeling of fellowship” and refers to the fact that the whole community 
is a family, an extended family. The whole Roma community is indeed a large family “among its members 
there are relationships of mutual help, common responsibility and shared destiny, based on respect, honour, 
mutual trust, spiritual and bodily purity”5 , in full agreement with God and luck/faith.

In this “family” the roles are very well defined. Until marriage, for example, cousins have the same status 
as siblings, and uncles and aunts have the same status as parents. The child belongs to the whole family and is 
recognised in the community as the grandchild of the grandfather, not as the child of the father. The education 
of girls is the responsibility of the mother, together with older sisters, cousins and aunts, while the education 
of boys is the responsibility of the father, assisted by older uncles and cousins, under the careful guidance of 
the grandparents.

1 Fr. Grisellini. op. cit. pp. 152.

2 Delia Grigore. (2008). Rromanipen educaţional. Bucharest. pp. 19.

3 Ibid.

4 Ibid. pp. 24.

5 Ibid. pp. 19.
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Dihotomia uźo „pur, curat“ - maxrime „impur, spurcat“. „Întreaga filozofie de viață a culturii tradiționale 
a rromilor se bazează pe opoziția pur „uźo“, puritatea ritual, reprezentând respectarea ordinii și armoniei uni-
versale prin conformarea la model, „maxrime“, „impur/ murdar/spurcat“, fiind impuritatea rituală, devierea 
de la model, deci ruperea echilibrului.

În ceea ce privește complexele ritualice dezvoltate de cultura tradițională rromă în relația cu reprezentările 
sacrului, acestea se traduc în sărbătorile calendarului tradiţional al rromilor1. Acestea corespund, în mare par-
te, sărbătorilor din calendarul românesc, dar dezvoltă o serie de elemente specifice, fie structuri cutumiare 
diferite, fie mutații de semnificație, fie preluarea și susținerea unor ritualuri originar nerrome, dar pierdute 
în spațiul culturii tradiționale românești („capra țigănească”), fie dezvoltarea unor ritualuri complementare 
celor nerrome sau care răspund unor nevoi reparatorii ale acestora (Vasilca, Paparuda). Cu toate acestea, există 
și structuri ritualice calendaristice proprii numai rromilor, care nu au corespondent în cultura de conviețuire 
(Joia Verde, Hârdelezi).

În ziua de Anul Nou se face capră ţigănească, ritual performat de tinerii rromi necăsătoriți: tinerii îmbracă 
un băț în capră, cu ajutorul unor pânze colorate, a unui cap cioplit din lemn şi a altor podoabe şi îşi prezintă 
rolul mergând din casă în casă, prin comunitate. Capra merge, de obicei, pentru a ura şi a-şi prezenta rolul pe 
la casele unde se ştie că sunt ćhejabaria (fete mari), ceea ce demonstrează faptul că ritualul are scop premarital. 
Când capra ajunge la o ćhajbari, după ce îşi prezintă rolul, unul dintre cavalerii caprei invită fata la dans, ea 
fiind pentru prima dată ieşită la acest dans. După terminarea dansului, fata îi dă cavalerului, drept răsplată, 
un colac şi vin. Cavalerul îl împarte şi celorlalți actanți.

După ce termină de umblat cu capra, le ćhaveaj le ćheja (băieții şi fetele) fac un bal la care vin şi părinții 
acestora. La bal, care continuă ritualul inițiatic premarital, dansează cavalerii cu fetele de măritat, iar bătrânii 
asistă pe margini. Băieții oferă fetelor ilustrate sau felicitări de câte ori dansează cu ele; acea ćhajbari care pri-
meşte cele mai multe felicitări de la cavaleri, considerată fata cea mai frumoasă a balului, este aleasă „regina 
balului”. După alegerea „reginei balului”, se stinge lumina în sală şi regina este sărutată de către cavalerul care 
i-a dăruit cele mai multe felicitări. Gestul pecetluieşte viitoarea lor căsătorie: într-adevăr, cei doi se vor căsători
în acel an, altfel se consideră că s-a făcut fetei o mare ruşine.

La sărbătorile mari, mai ales la Anul Nou, rromii căldărari obişnuiesc să pună în vasul cu apă de băut monede 
din argint şi din aur, precum şi potirul din metal prețios al familiei (rr. taxtaj), ca noul an să fie bogat şi să le 
aducă bani, aur, bogăție, noroc şi sănătate.

Mâncarea tradițională de Crăciun a rromilor este sângeretele, un fel de tobă preparată din sângele porcului, 
adunat într-un vas curat, direct de la gâtul porcului sacrificat de Ignat; este foarte important ca sângele să fie 
strâns înainte de a lua contact cu pământul, astfel se spurcă. Această normă a purității alimentelor ritualice este 
similară cu aceea conservată de rromii care țin Gurbanul, când, pentru a nu se spurca carnea de miel, sângele 
lui nu trebuie să cadă pe pământ, fapt pentru care este strâns de femei în vase curate şi folosit la benghiul de 
noroc făcut copiilor în frunte. Orice fel de mâncare preparat de Crăciun este considerat ofrandă lui Dumnezeu, 
de aceea prima porție se dă cuiva străin.

1 Delia Grigore, Educația și etno-cultura Rromani, pp. 30-37, pe  https://www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/Etno_cultura.pdf (accesat 25.08.2022).
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Dihotomy uźo “pure, clean”- maxrime “impure, filthy”. “The whole philosophy of life of the traditional Roma 
culture is based on the opposition of pure “uźo”, the ritual purity, representing respect for universal order and 
harmony by conforming to the pattern, and “maxrime”, “impure/dirty/filthy”, being the ritual impurity, devia-
tion from the pattern, disruption of balance.

As for the ritual complexes developed by the traditional Roma culture in relation to the representations of 
the sacred, they are translated into the celebrations of the traditional Roma calendar1. These correspond, for the 
most part, to the Romanian calendar celebrations, but develop a number of specific elements, either different 
traditional structures, or mutations of meaning, or assuming and maintaining some originally non-Roma 
rituals that got lost in the space of traditional Romanian culture (“Gypsy goat”), or the development of ritu-
als complementary to the non-Roma ones or those answering to their preserving needs (Vasilca, Paparuda). 
However, there are also calendar ritual structures specific to the Roma, which have no counterpart in the 
culture of coexistence (Joia Verde- Green Thursday, Hârdelezi).

On New Year’s Day, the young unmarried Roma perform the Gypsy goat ritual: young unmarried Roma 
decorate a stick as a goat, using coloured cloths, a carved wooden head and other ornaments, and present their 
performance by going from one house to another through the community. The goat’s ensemble usually goes 
to the houses where they are known to be ćhejabaria (virgin girls) to perform their role, which shows that the 
ritual has a premarital purpose. When the goat arrives at a ćhajbari, after the performance is over, one of the 
young men from the goat’s ensemble invites the girl to dance, this being her first dance of this kind. When 
the dance is over, the girl rewards the young man with a bread roll and wine. The young man shares it with 
the other protagonists.

After they finish going around with the goat, le ćhaveaj le ćheja (the boys and girls) have a ball where their 
parents attend also. At the ball, which continues the premarital initiation ritual, the young men dance with 
the girls to be married and the elders watch from the side-lines. The boys give the girls postcards or greet-
ing cards whenever they dance with them; the ćhajbari who receives the most cards from the young men, is 
considered to be the most beautiful girl at the ball and is chosen “prom queen”. After the “prom queen” is 
elected, the lights go out in the ballroom and the queen is kissed by the young man who gave her the most 
cards. The gesture seals their future marriage: indeed, the two will marry that year, or else is considered that 
a great disgrace was done to the girl.

On major holidays, especially New Year’s, the căldărari Roma are accustomed to put in the drinking water 
bowl, silver and gold coins as well as the family’s precious metal chalice (rr. taxtaj) so that the new year will 
be rich and bring them money, gold, wealth, good luck and health.

The traditional Roma Christmas food is sângeretele, a kind of hog’s pudding prepared from pig’s blood, 
collected in a clean pot directly from the neck of the pig slaughtered on Ignat (20th of December, the day the 
villagers slaughter the pigs for the winter holidays); it is very important that the blood is gathered before it 
comes into contact with the ground, otherwise it gets dirty. This purity rule of ritual foods is similar to that 
preserved by the Roma that celebrate the Gurban (ritualic celebration of St. George), when, in order not to 
defile the lamb’s flesh, its blood must not fall to the ground, which is why it is collected by women in clean 
vessels and used in the benediction of good luck made to children’s foreheads. Any food prepared at Christmas 
is considered a gift to God, that is why the first portion is given to a stranger.

1 Delia Grigore. Educaţia și etno-cultura Rromani. pp. 30-37, on https://www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/Etno_cultura.pdf (accessed on 
25.08.2022).
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O tradiție puternică la rromi este lăsatul de sec de brânză, când se obişnuieşte ca finii să meargă la naşi cu 
daruri şi să petreacă, copiii să meargă la părinți să le pupe mâna pentru a fi iertați de greşeli. Masa tradițională 
cuprinde plăcinta cu brânză şi aripa de găină. Se crede că acela care va mânca aripă de găină în această zi va fi 
uşor tot anul şi va avea noroc şi spor în casă. Acest obicei alimentar are la bază magia prin similitudine: aripa 
este uşoară, aşadar cine mănâncă aripă devine uşor şi câştigă uşor.

La miezul nopții, copiii şi tinerii sărută mâinile celor bătrâni, le ceri iertare pentru greşelile de pe parcursul 
anului, iar aceştia din urmă le oferă daruri scumpe, între care nu lipseşte aurul, salbele pentru fete, materialele 
scumpe şi banii. Se consideră că, în cazul în care te-a blestemat cineva în acel an sau te-ai certat cu o perso-
ană, sărutându-i mâna în acest moment, eşti iertat de toate păcatele. De pildă, nurorile şi ginerii sărută mâna 
socrilor. Ritualul este de reconciliere şi de protecție.

Paştele este, pentru toate neamurile de rromi, singura sărbătoare din an pe care o celebrează „viii şi mortii 
laolaltă”: în noaptea de Paşte, la întoarcerea de la biserică, rromii merg la cimitir pentru a duce lumină morților, 
cu care stau până dimineața. Aceasta pentru că este noaptea învierii morțilo rşi a deschiderii cerurilor, noaptea 
în care îți poți vedea viitorul, poți comunica cu spiritele morților şi se practică numeroase ritualuri de magie 
apotropaică, inductivă şi reparatorie.

De la biserică se merge acasă, copiii sunt treziți din somn, iar, după primul cântat al cocoşilor, sunt scoşi cu 
picioarele goale pe iarbă, li se dă paşte, vin şi peşte, ca sa fie iuți tot anul. Tatăl îşi loveşte uşor copiii în cap cu 
o pungă cu bani, scopul fiind ca aceştia să aibă noroc de bani în viață. Se merge apoi din nou la cimitir, pe la
10 dimineața, cu mâncare împărtaşită care se dă de pomană.

Bucuria învierii morților este mare şi, din respect pentru morți, cimitirul este împodobit ca într-o zi de 
sărbătoare, se merge cu lăutari şi se mănâncă şi se bea toată ziua, până seara târziu.

Mielul de Paşte gătit în casele rromilor are un gust deosebit, pentru că femeile rostesc descântece când îl prepară.
În dimineața zilei de Paşte, la căldărari, se practică un ritual purificator şi de consacrare a binelui pentru 

întreaga familie: capul familiei (tatăl sau fiul cel mai mare, dacă nu există tatăl) ia o bucată de pământ cu iarbă 
pe ea, numită „pască”, similar cu alimentul ritual, şi înfige în ea un topor menit să taie răul. Apoi pune piciorul 
pe topor şi, rostind „Hrisos a înviat!”, dă fiecărui membru al familiei câte o bucată de pască (alimentul ritual) 
şi câte o gură de vin (împărtăşania) din taxtaj-ul (Graal-ul rromilor) care trece din mână în mână. Membrii 
familiei îi răspund: „Adevărat a înviat!”. Capului familieii se dă pască şi vin de către fiul cel mai mare.

De Sfântul Gheorghe (23 aprilie), în special la rromii căldărari, se practică, de către fecioare şi tinere căsători-
te, un ritual de împăcare şi de magie determinativă de dragoste: ele coc şi împart colaci „vrăjiți” (pâini de 
dragoste – rr. kamimasqemanre), în scopul grăbirii  căsătoriei sau legării de casă a soților necredincioşi. Tot de 
Sf. Gheorghe se practică şi fuga „o naśimos” sau căsătoria prin rapt / la salcie (descrisă, pe larg, în subcapitolul 
referitor la cutumele de căsătorie), revenirea cuplului, după aproximativ o lună, fiind însoțită de o serie de 
ritualuri: iertarea părinților, purificări şi despăgubiri materiale.
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A strong tradition among the Roma is the lăsatul de sec la brânză - Quinquagesima Sunday, when it is cus-
tomary for godchildren to go to the godparents with gifts and to celebrate, children to go to their parents to 
kiss their hand in order to be forgiven for their mistakes. The traditional meal includes cheese pie and chicken 
wing. It is believed that whoever eats the chicken wing on this day will be light all year and have good luck 
and wealth in the house. This food custom is based on magic by similarity: the wing is light, so whoever eats 
the wing becomes light and wins easily.

At midnight, children and young people kiss the hands of the elders, ask them to forgive them for their 
mistakes during the year, and the elders give them expensive gifts, including gold, necklaces for girls, expensive 
materials and money. It is believed that if someone has cursed you that year or you had a quarrel with a person, 
by kissing their hand at this time you will be forgiven of all sins. For example, daughters-in-law and sons-in-law 
kiss the hand of their fathers-in-law. The ritual is one of reconciliation and protection.

Easter is, for all Roma people, the only holiday of the year that celebrates “the living and the dead altogether”: 
on Easter night, on their return from church, the Roma go to the cemetery to bring light to the dead, with 
whom they stay until morning. This is because it is the night of the resurrection of the dead and the opening 
of the heavens, the night when you can see your future, you can communicate with the spirits of the dead, 
and many rituals of apotropaic, inductive and restorative magic are practised.

From the church they go home, the children are woken from their sleep, and after the first crow of the 
roosters, they are taken outside barefoot on the grass, they are given wine and fish, so that they will be spirited 
all year round. The father gently taps his children on the head with a bag of money, the aim being for them 
to have good luck with money in life. They then go to the cemetery again, at about 10am, with sanctified food 
being given as alms.

The joy of the resurrection of the dead is great and, out of respect for the dead, the cemetery is decorated as 
on a feast day, there are musicians and food and drink all day, until late in the evening.

Easter lamb cooked in Roma homes has a special taste, because the women often sing songs when they prepare it.
On the morning of Easter, the căldărari practice a ritual of purification and consecration of good for the 

whole family: the head of the family (the father or the eldest son, if there is no father) takes a piece of turf, 
called “pasca”, similar to the ritual food, and sticks an axe into it to cut out evil. He then puts his foot on the 
axe and, saying “Christ is risen!”, gives each member of the family a piece of pasca (the ritual food) and a sip of 
wine (communion) from the taxtaj (the Roma grail) which is passed from hand to hand. The family members 
reply, “Truly he is risen!”. To the head of the family is given pasca and wine by the eldest son.

On Saint George’s Day (23rd of April), especially among the căldărarii Roma, a ritual of reconciliation and 
love magic is practised by maidens and young married women: they bake and distribute “enchanted” bread 
rolls (love loaves - rr. kamimasqemanre) in order to hasten the marriage or to bind the unfaithful spouses to 
their homes. Also on St George’s Day, the “o naśimos” elopement or marriage by abduction/ to the willow tree 
(described in detail in the chapter on marriage customs) is practised, the couple’s return after about a month 
being accompanied by a series of rituals: parents’ forgiveness, purification and material compensation.
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La rromii din Moldova, Sfântul Gheorghe reprezintă o mare adunare a rromilor, care ține trei zile şi în cadrul 
căreia se cântă, se joacă şi se aranjează căsătorii. În această zi de sărbătoare este interzis să te cerți sau să te 
superi cu cineva, mai mult, trebuie să te împaci cu cine eşti certat.

În dimineața zilei de Sfântul Gheorghe, se pune în fața casei o bucată de pământ cu iarbă şi o creangă de salcie, 
semne de înnoire şi fertilitate. Obiceiul prezintă similitudini cu acela practicat de rudari de Gurban (salcia) şi de 
căldărari de Paşte. Seara se ține mare bal şi fetele de măritat sunt scoase la joc, în vederea viitoarei lor căsătorii.

3.1.  Interd ic ț i i  ș i  va lor i  r rome1

3.1.1.  Interd ic ț i i

Bărbatul nu are voie:
- să se înfățişeze fără haină în fața bătrânilor sau dacă nu sunt îmbrăcați într-un pulover;
- să apară înaintea bătrânilor cu capul descoperit (acest lucru le este permis însă flăcăilor);
- să discute probleme delicate în prezența femeilor, ci doar în sfatul bărbaților;
- să (se) pună naş fară acordul tatălui;
- să plece noaptea din casă fără acordul tatălui;
- să spună „soția mea“, ci „femeia mea“ (la fel şi femeia spune: „omul, bărbatul meu“, şi nu „soțul meu“).
Femeia nu are voie:
- să se oprească - dacă se întâlneşte cu un bărbat - la mai puțin de cincizeci de centrimetri. (Femeia nu saltă

capul, dar salută ea prima);
- să salute un bărbat rrom sau nerrom, dintr-o încăpere, chiar dacă le este musafir (răspunde la salut, dar nu

cu privirea spre acesta);
- să dea mâna cu un bărbat;
- să se sărute cu un bărbat cunoscut sau necunoscut;
- să meargă alături de bărbat ori înaintea acestuia (de regulă, ele păşesc cu trei paşi mai în urmă); să intre

într-o încăpere, o instituție etc., înaintea bărbatului;
- să spună „soțul meu“, ci „omul meu“ (la fel şi bărbații spun: „femeia mea“ şi nu „soția mea“);
- să treacă prin fața unui cal, a boilor etc., chiar dacă acestea sunt animalele unui nerrom;
- să treacă peste un vas cu apă (un lighean, un cazan, o cratiță etc.), nici măcar peste apa de ploaie colectată

într-un vas;
- să lepede acoperământul de pe cap (dacă, la căldărari, o femeie (nevastă) îşi dă jos baticul, bărbatul o poate

chema în judecata tradițională, în kris);
- să rămână la discuții (dacă familia are musafiri, femeia vine şi serveşte asistența (cu mâncare, cafea etc.) şi

imediat pleacă);
- să stea împreună cu bărbatul la petreceri (ceremonii de familie, festivități etc.). Femeile stau separat de

bărbați dar nu cu spatele la bărbați, ci cu fața spre aceştia;
- să danseze cu bărbatul/ bărbații, la serbări de familie, ale comunității rrome tradiționale etc. Femeile joacă

doar între ele, la fel – bărbații dansează cu bărbații, separat;

1 Gheorghe Sarău și Elena Radu, Ghidul mediatorului școlar, București, Editura Vanemonde, 2011, pp. 61-63, 65.
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On Saint George’s Day, the Roma from Moldavia, organize a large gathering, which lasts three days and 
during which they sing, dance and arrange marriages. On this feast day it is forbidden to argue or get angry 
with anyone, moreover, you have to reconcile with whoever you are in conflict with.

On the morning of Saint George’s Day, a piece of turf and a willow branch, signs of renewal and fertility, 
is placed in front of the house. The custom also has similarities with that practised by the rudari on Gurban 
(willow) and by căldărari on Easter. In the evening a great ball is held and the girls to be married are brought 
out to dance in view of their future marriage.

3.1.  Proh ibit ions  a nd Roma va lues1

3.1.1.  Proh ibit ions

The man is not allowed:
- to appear without a coat in front of the elders or if they are not wearing a sweater;
- to appear before the elders with their heads uncovered (but this is permitted to the lads);
- to discuss sensitive issues in the presence of women, but only in men’s council;
- to be a godfather without the father’s consent;
- to leave the house at night without the father’s consent;
- to say “my wife”, but “my woman” (in the same way the woman says: “my man”, and not “my husband”).
The woman is not allowed:
- to stop - if she meets a man - within fifty centimetres. (The woman doesn’t raise her head, but salutes first);
- to greet a Roma or non-Roma man indoors, even if he is their guest (responds to the greeting, but without

looking at him);
- to shake hands with a man;
- to kiss a man, either known or unknown;
- to walk alongside or before the man (usually three steps behind); to enter a room, institution, etc., before

the man;
- to say “my husband” but “my man” (the same way men say “my woman” and not “my wife”);
- to pass before a horse, oxen, etc., even if they are the animals of a non-Roma;
- to go over a vessel of water (a basin, a cauldron, a saucepan, etc.), not even rainwater collected in a vessel;
- to remove the covering from her head (if a woman (wife) removes her headscarf, the man can call her to

the traditional court, the kris);
- to stay and engage in conversations (if the family has guests, the woman comes and serves the assistance

(with food, coffee, etc.) and immediately leaves);
- to sit together with the man at parties (family ceremonies, festivities, etc.) Women sit separately from the

men, not with their backs to the men, but facing them;
- to dance with the man/men, at family, traditional Roma community celebrations, etc. Women only dance

with each other, the same - men dance with men, separately;

1 Gheorghe Sarău, Elena Radu. (2011). Ghidul mediatorului școlar. Bucharest: Vanemonde Publishing House. pp. 61-63, 65.
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- să servească sau să fie servite primele la masă (mai înainte de bărbați), la ceremonii, petreceri etc. Femeile
îi servesc la masă mai întâi pe bărbații din celelalte încăperi şi numai după aceea se aşează şi ele, în încăperile 
destinate femeilor, ca să servească masa;

- să nesocotească sfaturile, indicațiile date de femeile în vârstă (care le dau celor tinere ori viitoarelor mirese);
- să încalce regulile pur-impur. Femeia nu are voie, de pildă, să atingă clanța ușii, decât înfășurând mâna într-

un șorț, într-o bucată de pânză etc. (mai ales dimineața, când se ridică din pat). La fel, ca lăuză, femeia nu are 
voie, timp de șase săptămâni de la naștere, să meargă la fântână și să aducă apă, fiind considerată spurcată etc.);

- să-și depășească atribuțiile, în raport cu alte femei îndreptățite (doar femeile respectabile, în vârstă - căsă-
torite ori văduve - au dreptul să „spurce“ o judecată nedreaptă făcută de kris – stabor, prin ridicarea fustei);

- să neglijeze casa și educația copiilor (femeile se ocupă de tot).

3.1.2 .  Va lor i  r rome

- Familia este esența vieții într-o comunitate tradițională.
- Sentimentul de solidaritate se regăsește la nivelul familiei restrânse, dar și la al celei extinse, într-o mani-

festare profund intensă (Un bolnav internat în spital va fi acompaniat și „vegheat“ de toate rudele);
- Sentimentul de „frăţie“ în cadrul neamului de rromi (Reversul: uneori se asistă la (auto) delimitări ca-

tegorice față de ceilalți, gajei ori din alte neamuri de rromi. Folclorul rrom conservă, astfel, de mostre: Rrom 
rromesa, gageo gagesa „Rrom cu rrom, gajeu cu gajeu“, O rrom hal bakro, o gageo hal balo „Rromul mănâncă 
miel, gajeul – porc“, Sostar te meres tu, phrala? Te merel o gageo! „De ce să mori tu, frate? Să moară gajeul!“ 
etc etc. Ca de, altfel, și între neamurile de rromi funcționează stereotipuri de tipul celui prin care un geambaș 
de cai este precaut în relație cu un căldărar, spunând: „Dacă dai mâna cu un căldărar, te-ai îndatorat acestuia!“.

- Sentimente de milă și de compasiune reale faţă de „om“, în general, de cel în dificultate - în mod special,
fără a se raporta la etnie („Avea și omul acolo...“);

- Sentimentul dreptăţii, al îndreptăţirii celor loviți, judecați ori acuzați pe nedrept;
- Sentiment de recunoștinţă față de cei care se poartă uman cu ei, care le sunt empatici;
- Şansă repetabilă („norocul mai dă târcoale““, revine, se mai poate repeta; „timpul circular“). Norocul („baxt“)

este valoarea cea mai râvnită şi invocată (considerată mai puternică decât „sastipen“ (sănătate);
- Respectul, cinstea, onoarea (toate reunite în cuvântul rrom Patýv) sunt primordiale între rromi. Respectul

este la nivel de neam, iar în cadrul neamului – la nivel de rang. Dacă un căldărar este învățător, dar este sărac, 
el nu va fi acceptat de părinții căldărari ca să predea copiilor lor. Se cunoaște, de pildă, o situație când, într-o 
comunitate de căldărari, a fost acceptată ca profesoară de limba rromani o profesoară ursăreasă, dintr-o altă 
localitate, în locul unui profesor căldărar, din acest motiv.

- Sentimentul de ruşine evocat în îndemnuri şi interdicții. „Este ruşine“ (Si laav), în timp ce la alte popoare
funcționează dihotomia „Aşa este bine să faci!“ –„Nu este bine să faci aşa!“
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- to serve or be served first at the table (before the men), at ceremonies, parties, etc. Women serve the men
in the other rooms first and only then sit down in the women’s rooms to serve the meal;

- to disregard advice, instructions given by older women (who give advice to young women or future brides);
- to break the pure-impure rules. For example, a woman is not allowed to touch the doorknob except by

wrapping her hand in an apron, a piece of cloth, etc. (especially in the morning when she gets out of bed). 
Similarly, as a postpartum woman, she is not allowed to go to the well and bring water for six weeks after 
birth, as she is considered unclean, etc.);

- to go beyond her duties, in relation to other entitled women (only respectable, elderly women - married
or widowed - have the right to “defile” an unjust judgement made by the kris – stabor (gypsy trial), by lifting 
their skirt);

- to neglect the house and the children’s education (women take care of everything)

3.1.2 .  Roma va lues

- Family is the essence of life in a traditional community.
- The feeling of solidarity can be found at the level of the small family, but also at the level of the extended

family, in a deeply intense manifestation (A sick person admitted to hospital will be accompanied and “watched 
over” by all the relatives);

- The feeling of “brotherhood” within the Roma community (The reverse: sometimes you can witness
categorical (self) demarcations from others, gadjos or from other Roma communities. The Roma folklore 
preserves such samples: Rrom rromesa, gageo gagesa “Roma with Roma, gadjo with gadjo”, O rrom hal bakro, o 
gageo hal balo “Roma eats lamb, gadjo – pork”, Sostar te meres tu, phrala? Te merel o gageo! “Why should you 
die, brother? Let the gadjo die!” etc. etc. Moreover, even among the Roma communities there are stereotypes 
such as the one whereby a horse trader is cautious in relation to a căldărar, saying: “If you shake hands with a 
căldărar, you are in his debt!”.

- Genuine feelings of mercy and compassion for “man” in general, for the one in need - specifically,
without reference to ethnicity (“Little did he have...”);

- The sense of justice, the righteousness for those who are wronged, unjustly judged or accused;
- Feeling of gratitude towards those who behave humanely to them, who are empathetic to them;
- Repeatable chance (“luck keeps on turning”, comes back, can be repeated; “circular time”). Luck (“baxt”)

is the most wished-for and invoked value (considered stronger than “sastipen” (health);
- Respect, honesty, honour (all reunited in the Roma word Patýv) are paramount among the Roma. Respect

is according to the lineage, and within the lineage – according to rank. If a căldărar is a teacher, but is poor, 
he will not be accepted by căldărari parents to teach their children. For example, we know of a case where, 
in a community of căldărari, a female teacher belonging to the ursari community from another village was 
accepted as a teacher of Romani Language instead of a căldărar teacher, for this reason.

- The sense of shame evoked in exhortations and prohibitions. “It is shameful” (Si laav), while for other
nations the dichotomy that applies is “It is good to do like this!” – “It is not good to do like this!”
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- „Pur – impur“ este un concept puternic la rromi, dar funcționează, extins, și în relația cu ceilalți;
- Aurul are valoare de reprezentare (el este moștenit și transmis de la mamă la fiică, de la soacră la noră) și 

nu este vândut pentru existența diurnă, decât în foarte rari situații, ce țin de necazuri foarte mari (boală, răs-
cumpărarea libertății etc.). Constituie, așadar, o mare jignire să îndemnăm pe cineva să-și vândă aurul pentru 
a-și acoperi nevoile materiale;

- Coloristica îndrăgită de rromi: roșu, galben, albastru, verde, portocaliu. Se refuză negrul. De pildă, la o 
expoziție, singurele pliante, în negru, care făceau referire la holocaust, nu au fost consultate și nici luate de rromi;

- Încălțăminte nouă (măcar pantofi, dacă nu şi haine noi!) de marile sărbători (cel puțin de Paşte sau pentru 
un eveniment important). Este obligatoriu ca măcar pantofii să fie noi.

- Spirit de independenţă economică, a fi „pe cont propriu“. La unii rromi, cerşitul este firesc, chiar dacă au 
cele trebuincioase („Eu sunt căldărar şi trebuie să plec cu ceva câştigat“. O copilă ursăreasă era pusă de bunică 
să cerşească colivă la cimitir şi la biserică, chiar dacă nu aveau lipsuri materiale. Iar „şiretenia“ este de cele mai 
multe ori un exercițiu de istețime, nu de necesitate.).

- Relaţia cu Dumnezeu. Rromii au îmbrățișat, în decursul istoriei, religia neamurilor de gajei cu care au 
coabitat. Nu se cunoaște mai nimic despre religia avută la plecarea din India a proto-rromilor și nici din peri-
oada nomadă. În prezent, rromii o venerează pe Fecioara Maria, iar cea mai importantă sărbătoare a rromilor 
căldărari din România este ziua de 8 septembrie, de nașterea Sfintei Marii, zi în care are loc pelerinajul la 
Costești, în județul Vâlcea, și la Mănăstirea Bistrița, dar există pelerinaje și în alte locuri (v. cel al rromilor 
ortodocși din România la moaștele Sf. Paraschieva, Iași, 14 octombrie) sau în țările vestice (la statuia Sfintei 
Sara de la Saint Andre de Sangonis, în sudul Franței - Camargue, 24-25 mai). O religie odată îmbrățișată de 
rromi este respectată întrutotul (Dacă un rrom se jură strâmb, va merge automat la preot ca să fie dezlegat 
pentru jurământ fals, dar repetarea procedurii nu este încurajată de preot, irepetabilitatea fiind o condiție 
minimală, pentru ca Dumnezeu să ierte fapta).

3.2 .  E ducaț ia ,  înt re  ignora re  ș i  opor tu n it ate

Pentru orice grup minoritar, conceptul de educație are o importanță aparte, fiind axiomatic pentru identi-
tatea culturală a minorității etnice.

Tematica educației apare ca o temă importantă cu predilecție în bibliografia majoritarilor, care printr-un 
discurs public afirmă dreptul la educație a minorităților etnice, inclusiv a romilor, ca o consecință a respec-
tării legii fundamentale: Constituția României. Conform Art. 32 – Dreptul la învățătură, alin. „(1) Dreptul 
la învățătură este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesi-
onal, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare.”, în continuare 
Constituția la alin (3) afirma  “Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor 
maternă și dreptul de a putea fi instruite în această limbă sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor 
drepturi se stabilesc prin lege.”
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- “Pure – impure” is a powerful concept among Roma, but is also extended in relation to others;
- Gold has a representational value (it is inherited and passed on from mother to daughter, mother-in-law

to daughter-in-law) and is not sold for daily subsistence, except in very rare cases, which are related to very 
great distress (illness, redemption of freedom, etc.). It is therefore a great offence to urge anyone to sell their 
gold to cover their material needs;

- The colours loved by the Roma are: red, yellow, blue, green, orange. Black is not accepted. For example,
at an exhibition, the only leaflets in black referring to the Holocaust were not consulted or taken by Roma;

- New footwear (at least shoes, if not new clothes!) for the big holidays (at least for Easter or for a big event).
It is compulsory for at least the shoes to be new.

- Spirit of economic independence, being “on your own”. For some Roma, begging is natural, even if they
have what they need (“I am a căldărar and I have to leave with something earned”. A ursăreasă girl was made 
by her grandmother to beg for koliva at the cemetery and the church, even if they had no material deprivation. 
And “cunning” is often an exercise in cleverness, not necessity).

- Relationship with God. Throughout history, the Roma have embraced the religion of the gadjo with whom
they cohabited. Little is known about the religion of the proto-Roma when they left India, or of the nomadic 
period. Nowadays, the Roma worship the Virgin Mary, and the most important holiday of the Roma căldărari 
in Romania is September 8th, the day of the birth of the Blessed Virgin Mary, a day on which the pilgrimage 
takes place to Costești, in Vâlcea county, and to the Bistrița Monastery, but there are also pilgrimages in other 
places (the one of orthodox Roma, from Romania, to the relics of St. Paraschieva, in Iaşi on October 14th) or 
in western countries (to the statue of St. Sara at Saint Andre de Sangonis, in the south of France - Camargue, 
24-25 May). Once embraced by the Roma a religion is fully respected (If a Roma swears a false oath, he will 
automatically go to the priest to be cleared for false swearing, but is not encouraged by the priest to do it again, 
not repeating the action being a minimum condition for God to forgive the act).

3.2 .  E ducat ion,  bet ween ignora nce  a nd oppor tu n it y

For any minority group, the concept of education is of particular importance and is axiomatic to the cultural 
identity of the ethnic minority.

The issue of education appears as an important theme especially in the bibliography of the majority, which 
through a public discourse affirms the right to education of ethnic minorities, including Roma, as a conse-
quence of complying with the fundamental law: the Romanian Constitution.  According to Art. 32 - Right 
to education, para. (1) “The right to education shall be ensured through compulsory general education, high 
school education and vocational education, higher education as well as through other forms of instruction 
and training”, further the Constitution in paragraph (3) states “The right of persons belonging to national 
minorities to learn their mother tongue and the right to be educated in this language shall be guaranteed; the 
ways of exercising these rights shall be established by law.”
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Plecând de la prezumția că legea fundamentală are și o valoare pragmatică și nu doar una simbolică, au 
fost făcuți pași în acest sens, astfel că în anul 1990, Ministerul Învățământului a procedat la recunoașterea 
Alfabetului oficial, comun, internațional al limbii romani și la introducerea sa, în mod oficial, în scolile în 
care se studiază limba și literatura romani. Au fost realizate programe școlare pentru studiul limbii și literaturii 
romani, aprobate de Ministerul Învățământului, după care s-a trecut la conceperea primelor instrumente de 
lucru școlare, oficiale ori auxiliare.

Deși nu a fost un proces facil, România a  beneficiat de sume consistente în ceea ce privește grupurile dez-
avantajate și cu accent pe minoritatea romă, având ca surse Uniunea Europeană, precum și  fonduri provenite 
din țările nordice: Islanda, Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei dar și alți donori privați sau instituții 
internaționale. Pași parcurși având la dispoziții numeroase granturi pentru instituțiile publice dar și organizații 
private, nu au fost spectaculoși.

Referindu-ne la populația cercetată, toți interlocutorii noștri romi, au subliniat importanța învățamântului, 
dar nici unul dintre ei nu a susținut un element primordial al unei culturi minoritare – educarea copiilor 
în limba maternă. Acest subiect chiar dacă nu a fost explicit trecut în ghidul de interviu, lasându-se loc la 
răspunsuri și comentarii din partea intervievaților (Cum vi se par condițiile de învățare din școala din co-
munitatea/cartierul dvs.? / Sunt destui profesori, sunt destul de bine pregătiți? Altceva? Ce s-ar putea face 
pentru a remedia aceste probleme?)

O primă explicație pentru această omisiune mai mult sau mai puțin voită, poate fi explicată prin fenomenul, 
care tangențial, atinge existența comunitățile de romi și de ce nu a tuturor grupurilor minorităților etnice – 
alinierea culturilor subalterne la culturile „hegemonice”. Cultura hegemonică fiind expresia forțelor sociale 
aflate la putere (de ex. puterea colonială sau piața globală),  iar cultura subalternă este „vocea celor aflați sub 
dominație”, ce se compune din diverse răspunsuri date de aceștia în cursul procesului de încorporare în sistemele 
dominante, teorie propusă de George Marcus, în 1995 Ethnography in/of the World System: The Emergence 
of Multi-Sited, Ethnography. Annual Review of Anthropology 24. 95–117, Colecție de studii despre romii din 
România, autor Foszto Laszlo.

Dilema învățământ integrat versus învățământ etnic, poate fi transpusă prin teoria lui Marcus, cultura 
“hegemonica” versus “subalternă”, în cadrul acestui tablou conceptual, în cazul de față aducem încă o variabilă 
– cultura supraviețuirii.

Traseul educațional este o oportunitate, asumată declarativ de fiecare membru al comunității rome cu care
am discutat dar cu limitele impuse de variabile atât endogene cât și exogene. Un exemplu de variabilă endoge-
nă, ar fi că în anumite comunități mai bogate, fetele de etnie romă care provin din familii mai bogate, și care 
urmează cursurile unei școli, având colegi atât romi cât și români, părinții acestora sunt mai circumspecți și 
chiar îngrădesc accesul copiilor, de obicei de sex feminin, la cursurile zilnice. Motivul este dat de posibilitatea 
răpirii acesteia de către o familie mai săracă, cu posibilități mai reduse. Acest lucru, în tradiția comunităților 
de romi însemnând că respectiva fată, a fost luată de soție de acel băiat, chiar și minor, chiar dacă nu a fost 
un act consimțit. Faptul de a fi fost în casa unei alte familii, cu copii de gen bărbătesc, necăsătoriți, i s-a pus 
acelei fete eticheta de a fi fost “luate”.
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Starting from the presumption that the fundamental law also has a pragmatic value and not only a symbolic 
one, steps were taken in this direction, so that in 1990, the Ministry of Education proceeded to recognise the 
official, common, international alphabet of the Romani language and to introduce it, officially, in schools where 
the Romani language and literature are studied. School curricula for the study of the Romani language and 
literature, approved by the Ministry of Education, were drawn up, followed by the design of the first official 
or auxiliary school working tools.

Although it has not been an easy process, Romania has benefited from substantial amounts of funding 
for disadvantaged groups with a focus on the Roma minority, from the European Union as well as from the 
Nordic countries: Iceland, Liechtenstein and the Kingdom of Norway, and from other private donors and 
international institutions. The steps taken have not been spectacular even with the numerous grants available 
for public institutions and private organisations.

Referring to the researched population, all our Roma interlocutors stressed the importance of education, 
but none of them advocated for a primary element of a minority culture - educating children in their mother 
tongue. This topic was not explicitly mentioned in the interview guide, leaving room for responses and com-
ments from the interviewees (How do you find the learning conditions in the school in your community/
neighbourhood? / Are there enough teachers, are they trained well enough? Anything else? What could be 
done to remedy these problems?)

A first explanation for this more or less deliberate omission can be explained by the phenomenon, which 
tangentially affects the existence of Roma communities and why not of all ethnic minority groups - the align-
ment of subaltern cultures with “hegemonic” cultures. Hegemonic culture being the expression of the social 
forces in power (e.g. colonial power or the global market), and subaltern culture being “the voice of those un-
der domination”, which is composed of various responses given by them in the process of incorporation into 
dominant systems, a theory proposed by George Marcus in 1995 Ethnography in/of the World System: The 
Emergence of Multi-Sited, Ethnography. Annual Review of Anthropology 24. 95-117, Collection of studies on 
Roma in Romania, author Foszto Laszlo.

The dilemma of integrated versus ethnic education, can be transposed through Marcus’ theory, “hegemonic” 
versus “subaltern” culture, within this conceptual framework, in this case we present another variable - the 
culture of survival.

The educational pathway is an opportunity, declaratively accepted by every member of the Roma community 
we spoke to but with boundaries imposed by both endogenous and exogenous variables. An example of an 
endogenous variable would be that in some richer communities, Roma girls from richer families, who attend 
a school with both Roma and Romanian peers, their parents are more circumspect and even restrict the access 
of their children, usually female, to daily classes. The reason is the possibility of abduction by a poorer family 
with fewer opportunities. This, in the tradition of Roma communities, means that the girl has been taken by 
that boy to be his wife, even if underage, even if it was not a consensual act. Being in the home of another 
family, with unmarried male children, has given that girl the label of having been “taken”.
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Analiza SWOT a conceptului de învățământ etnic versus învățământ integrat, ar genera rezultate care în 
funcție de perspectiva de interpretare (cea hegemonică sau cea subalternă), ar oferi soluții, precum: “Nu se 
confirmă ipoteza privitor la limba romani ca mijloc de educație” (Documente elaborate în cadrul proiectului: 

“Inițierea de Grupuri locale de Educație parentală nonformală și transfer multiregional de bune practici pen-
tru promovarea incluziunii sociale a copiilor și tinerilor aflați în situații familiale de risc - GLEP”, Beneficiar: 
Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava) sau limba romani poate fi un mijloc de educație, un mijloc de 
conservare a identității culturale prin limba scrisă și vorbită, dar și prin aportul la cultura națională, care se 
poate dezvolta prin creșterea gradului de acceptare a mozaicului de cunoștințe. Aducând în acest context varia-
bila – cultura supraviețuirii, împreună cu o ajustare a așteptărilor trangeneraționale, observăm în comunitățile 
studiate, forme diferite de participare la actul educațional.

Punând în paranteze variabilele financiar-economice și sociale (întrucât nu ne dorim să analizăm aceste 
variabile în procesul educațional din comunitățile de romi) a mecanismului de educație global, observăm că 
traseul educațional a copiilor romi nu este unul uniform, fapt dovedit și prin statisticile privind rata abandonului 
școlar în comunitățile de romi.  Însă este însoțit de “evadări” spectaculoase, a unor persoane care au reușit să 
facă din școală o rampă către poziții, spre care ceilalți membri ai comunităților se raportează.
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SWOT analysis of the concept of ethnic versus integrated education would generate results that, depending 
on the interpretation perspective (the hegemonic or the subaltern one), would offer solutions, such as: “The 
hypothesis regarding the Romani language as a means of education is not confirmed” (Document elaborated 
within the project: “Initiation of Local Nonformal Parenting Education Groups and Multiregional Transfer 
of Good Practices for the Promotion of Social Inclusion of Children and Youth at Risk in Family Situations 
- GLEP”, Beneficiary: “Ștefan cel Mare” University of Suceava) or the Romani language can be a means of
education, a means of preserving cultural identity through written and spoken language, but also by contrib-
uting to the national culture, which can be developed by increasing the acceptance of the knowledge mosaic.
Bringing into this context the variable - the culture of survival, together with an adjustment of transgenerational
expectations, we observe in the communities studied, different forms of participation in the act of education.

Putting aside the financial-economic and social variables (as we do not wish to analyse these variables in 
the educational process in Roma communities) of the overall education mechanism, we note that the educa-
tional path of Roma children is not uniform, as evidenced by the statistics on the school dropout rate in Roma 
communities. But it is accompanied by spectacular “escapes” of those who have managed to make school a 
launching ramp to positions to which other members of the communities relate.
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Capitolu l  4:  ocupaț i i ,  por t 
t rad iț iona l1 ș i  ga st ronomie

Cea mai importantă ocupație tradițională a rromilor este prelucrarea metalelor. Prelucrarea fierului cuprinde 
specializarea pe meserii: fierăritul, lăcătușeria, potcovăria, caretăria și feroneria. Fierarul confecționează unelte 
agricole, obiecte de uzc asnic, elemente de fier pentru construcții și instalații. Lăcătușul face și repară lacăte, 
zăvoare, balamale, chei și diferite tipuri de încuietori de uși și de porți. Potcovarii potcovesc cai, boi și măgari. 
Caretăria sau legatul căruței constă în trasul șinelor pe roți și confecționarea legăturile de fier ale căruțelor 
sau săniilor. Tinichigeria, în cadrul căreia se confecționează burlane, jgheaburi și acoperișuri, este meseria 
practicată mai ales de rromii gabori.

De prelucrarea aramei se ocupă căldărarii. Aceştia confecționează şi repară vase de aramă de uz gospodăresc 
(cazane de fiert țuica, căldări, tăvi, tigăi) sau de cult (cristelnițe pentru botez, căldăruşa de Bobotează, pocalul 
bisericesc). Cea mai importantă tehnică de lucru este alămirea ţigănească, procedeu vechi, transmis în cadrul 
familiei şi ținut secret, care cuprinde marea măiestrie a ciocănirii aramei.

Cositorirea vaselor de aramă este o meserie aproape dispărută, de care s-au ocupat spoitorii. Unul dintre 
meşteşugurile tradiționale ale rromilor este şi prelucrarea metalelor prețioase, aur şi argint. Argintarii con-
fecționează bijuterii, piese de harnaşament (pinteni), piese de îmbrăcăminte (nasturi, butoni), obiecte de 
uzcasnic (tacâmuri, castroane, tăvi, solnițe aurite, cupe de argintaurite, ceşti) şi obiecte religioase (cădelnițe, 
sfeşnice, cristelnițe, candele, cruci). Se remarcă tehnica filigranului, tehnica modelării în relief prin ciocănire 
şi arta încrustării cu pietre prețioase.

În cadrul prelucrării lemnului, ocupație a rromilor rudari, s-au dezvoltat o serie de specializări: rudăritul 
propriu-zis practicat de butnari, cei care fac obiecte casnice din lemn (blide, căni, donițe, maiuri de bătut rufe) 
şi de covătari / albieri, cei care fac albii şi coveți; lingurăritul practicat de lingurari, cei care confecționează 
linguri, lingurițe, cupe, linguroaie, polonice; fusăritul practicat de fusari, meşteri în confecționarea fuselor; 
lădăritul practicat de lădari, specializați în mobilier (mese, scaune, dulapuri), dar mai ales în lăzi de zestre, 
lăcrițe (cutii mici de lemn), hambare şi tronuri (lăzi mari de ținut mălaiul sau alte cereale). O ramură distinctă 
este aceea a corfarilor, care împletesc corfe sau coşuri din nuiele de alun, de răchită sau de salcie.

Îmbrăcămintea trebuie să respecte niște reguli în special la femei. Femeia măritată trebuie să aibe capul 
acoperit tot timpul cu un batic. Fusta este lungă, din mai multe straturi și foarte colorată, cercei mari, părul 
lung, împletit și uneori o floare în păr sau monede de aur. Culoarea preferată a romilor este roșu, aceștia 
considerând că aduce noroc. Portul țigănesc este compus din „rohta” (fusta), „katrint”  (sort), „dikhlo” (batic), 

„gad” (cămașă), „podea” (jupa), „dikhlo baro” (batic mare pe spate) și o traistă – „tisi”. Culorile materialelor din 
care sunt realizate confecțiile de damă, reprezintă starea de spirit a țigăncilor, astfel,  albastru-verzui semnifică 
sufletul trist, galbenul și portocaliul- fericire iar roșu-rubiniu înseamnă dragoste și noroc. Bărbații nu au un 
port anume, și au adesea pălării cu borul lat, mustăți lungi, pantalon, vestă și cămașă. Totuși, există diferențieri 
în funcție de neamurile de romi.

1 Delia Grigore, Educaţia și etno-cultura Rromani, pp. 13-14, pe  https://www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/Etno_cultura.pdf (accesat 25.08.2022).
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Chapter  4:  Occupat ions ,  t rad it iona l 
c lot h ing1 a nd ga st ronomy

The most important traditional occupation of the Roma is metal processing. Iron processing includes speciali-
sation in the following trades: blacksmith, locksmith, horseshoeing, caretăria (the craft of putting the iron rim 
on the bullock chart wheels and crafting the iron for the sleighs and carriages) and ironworking. Blacksmiths 
make agricultural tools, household items, iron elements for construction and installations. Locksmiths make 
and repair locks, latches, hinges, keys and various types of door and gate locks. Potcovarii are the ones the 
shoe horses, oxen and donkeys. Caretăria consists of pulling the rails on the wheels and making the iron ties 
of carriages or sledges. Tinichigeria, which involves making pipes, gutters and roofs, is a trade practised mainly 
by the Roma gabori.

Căldărarii deal with brass processing. They make and repair brass vessels for domestic use (boiling kettles, 
cauldrons, trays, pans) or for religious purposes (baptismal font, Epiphany cauldron, church chalice). The most 
important working technique is Gypsy brass hammering, an ancient process, passed down within the family 
and kept secret, which includes the great skill of hammering the brass.

Tinning brass vessels is an almost extinct craft, which was done by the spoitori. One of the traditional crafts of 
the Roma is processing precious metals, gold and silver. Silversmiths make jewellery, harnesses (spurs), clothing 
items (buttons, cufflinks), household objects (cutlery, bowls, trays, gilded salt vessels, gilded silver cups, mugs) 
and religious objects (censers, candlesticks, baptismal font, crosses). The filigree technique, the technique of 
hammered relief modelling and the art of gem-incrusting are also noteworthy.

A number of specialisations have developed in woodworking, an occupation of the rudari Roma: the actual 
woodworking practiced by the butnari, those who manufacture household objects from wood (kitchen vessels, 
mugs, wooden buckets, wooden paddles used for washing clothes) and by covătari/ albieri, those who make 
basins and coveți; lingurăritul, practised by lingurari, those who make spoons, teaspoons, cups, big wooden 
spoons, ladles; fusăritul practices by fusari, craftsmen who make spindles; lădăritul practiced by lădari who are 
specialised in making furniture (tables, chairs, cupboards), but especially dowry chests, lăcriţe (small wooden 
boxes), barns and thrones (large crates for holding corn or other cereals). A distinct branch is that of the cor-
farilor, who weave hampers or baskets from hazel, wicker or willow.

Clothing must follow certain rules, especially for women. Married women must have their heads covered at 
all times with a headscarf. The skirt is long, layered and very colourful, with large earrings, long braided hair 
and sometimes a flower in the hair or gold coins. The Roma’s favourite colour is red, as they believe it brings 
good luck. Gypsy clothing consists of “rohta” (skirt), “katrint” (apron), “dikhlo” (headscarf), “gad” (shirt), 
“podea” (underskirt), “dikhlo baro” (big headscarf on the back) and a fabric bag – “tisi”. The colours of the 
fabrics from which the women’s garments are made represent the mood of the gypsies, so blue-green signifies 
the sad soul, yellow and orange - happiness and red-ruby signifies love and luck. Men have no particular dress 
code, and often wear wide-brimmed hats, long moustaches, trousers, waistcoats and shirts. However, there are 
differentiations according to the Roma communities.

1 Delia Grigore, Educaţia și etno-cultura Rromani, pp. 13-14, on https://www.oportunitatiegale.ro/pdf_files/Etno_cultura.pdf (accessed 25.08.2022).
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La romii ursari - femeile mai tinere purtau fuste și bluze colorate viu. Cu cât înaintau în vârstă femeile de 
ursari purtau fuste și bluze mai închise la culoare. Fustele erau crețe și lungi (era criticată de întreaga comunitate 
femeia care purta fusta ceva mai scurtă; dacă i se vedeau gleznele era considerată neserioasă). În față purta un 
șorț (pestelka), iar pe cap tot timpul un batic legat sub bărbie sau la spate. Femeia de rromi ursari trebuia să 
degaje prin vestimentație foarte multă seriozitate. Era o deosebit de mare încântare pentru femeia de ursar să 
îmbrace haina bărbatului său în deplasările de ici colea. La sărbători sau la petreceri se îmbrăcau foarte curat. 
Felul cum era îmbrăcată soția unui lăutar demonstra cât de bogat era acel lăutar, deci cât de solicitat era de 
lume la cântări. Bărbații ursari se îmbrăcau cu costume de culori închise, negru, maro sau gri. Ursarii purtau 
pălării tot de culori închise și modelate în așa fel că imediat realizai că este pălărie de ursar (nu seamănă cu 
pălăriile căldărarilor sau ale gaborilor și nici cu ale plugarilor). Lăutarii purtau cravată și cămașă albă mai tot 
timpul, indiferent cât de cald ar fi fost afară, când mergeau la cântare. Lăutarul se îngrijea să arate impecabil 
(de exemplu,pantofii erau foarte bine lustruiți).

În şifonierul celui mai modest lăutar se află un costum negru sau/şi unul alb. Uneori mai îmbrăcau şi sacouri 
de culoare roşie sau bleumarin. De regulă, cei mai valoroşi muzicanți aveau cel puțin o pereche de pantofi albi1.

La romii căldărari - portul este foarte colorat, predominând culorile roșu, verde și galben. Fustele căldără-
reselor sunt frumos încrețite, cu panglici multicolore, cu bănuți și nasturi cusuți pe poalele fustelor și șorțurilor. 
Cămășile sunt strânse, frumos încrețite în jurul gâtului cu un volănaș; au mânecile largi și sunt făcute din 
stambă cu flori mari sau mărunte (stamba fiind de culoare roșie, galbenă sau verde). Femeia măritată trebuie 
să poarte batic pe cap; o femeie cu capul descoperit aduce jignire (necinste) unui bărbat, baticul reprezintă un 
semn de respect pe care femeia îl aduce bărbatului. Fata nemăritată nu poartă batic fiindcă aceasta este curată, 
virgină. Ea își poartă părul împletit în două codițe; înainte fetițele rrome își purtau părul împletit în trei codițe, 
două subțirele în față și una mai groasă pe spate. În împletiturile de păr fetele și femeile au sfori roșii pe care 
sunt înșirați bănuții de argint, acest argint fiind aducător de noroc, ferindu-le de rele. La gât fetele și femeile 
au salbe de aur și lănțișoare de aur.

Bărbații au pantaloni largi, confecționați din catifea verde sau neagră, pe care sunt cusute, în lateral, pan-
glici colorate. Au veste făcute tot din catifea sau velur, pe partea din față a vestei fiind cusuți nasturi colorați 
și bănuți de argint. Cămașa este viu colorată, de preferință de culoare roșie cu flori mari de culoare albă sau 
galbenă. Cămașa bărbătească este și ea cu mâneci largi. Aceste cămăși sunt cusute de fetele și femeile rrome. 
Pălăria este, la rândul ei, împodobită cu mărgele sau pene de păun, ca semn al măreției. Rromul poartă iarna 
căciuli de astrahan și vara pălării verzi împodobite. Încălțămintea se aseamănă cu cea a gagiilor. Bărbații poartă 
și ei lănțișoare și inele mari de argint sau aur. Înainte bărbații purtau părul lung și aveau bărbi. Bătrânii erau 
văzuți ca sfătuitorii șatrei și ei erau cei care își dădeau verdictul împreună cu bulibașa atunci când se făcea „i 
criss rromani” – judecata rromă, dacă se iveau probleme în șatră2.

La romii spoitori - îmbrăcămintea a adoptat în mare măsură portul orăşenesc al majoritarilor, cei mai în 
vârstă, mai conservatori, continuă să îmbrace hainele tradiționale. La femei: fuste crețe, cloș, plisate, șorțuri 
brodate și cu borduri colțate, cu două buzunare, batic, bluze de pânzã cusute manual cu înflorituri, ce se leagă 
la gât și la manșete cu șnururi cu ciucuri. La bărbați: pantaloni largi, cămașă, vestă, ilic, pălărie.

1 Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc, București, 2004, pp.14-15.

2 Ibidem, pp. 23-24.
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The ursari Roma - younger women wore brightly coloured skirts and blouses. As they got older the ursari 
women wore darker skirts and blouses. Skirts were curly and long (women who wore a shorter skirt were 
criticised by the whole community; if her ankles showed, she was considered unserious). She wore an apron 
(pestelka) in front and a headscarf tied under her chin or behind her back. The Ursari Roma woman had to 
exude seriousness through clothing. It was a particular pleasure for the ursar woman to put on her husband’s 
coat when she went out and about. At feasts and parties, they dressed very cleanly. The way a wife of a lăutar 
was dressed showed how rich the lăutar was, and therefore how high the demand for his singing was. The ursari 
men dressed in dark coloured suits, black, brown or grey. They wore hats, also in dark colours and shaped in 
a particular way that made it obvious that it was a ursari’s hat (they didn’t look like the hats of the căldărari 
or the gabori or the plugari). The lăutarii wore ties and white shirts most of the time, when they were going to 
a singing event, no matter how hot it was outside. The lăutar took care to look impeccable (for example, his 
shoes were very well polished).

In the wardrobe of the most modest lăutar is a black and/or a white suit. Sometimes they also wore red or 
navy jackets. Usually, the most valuable musicians had at least one pair of white shoes1.

The căldărari Roma - the costume is very colourful, the predominant colours being red, green and yellow. 
The skirts of the women are beautifully crinkled, with multicoloured ribbons, coins and buttons sewn onto 
the lapels of skirts and aprons. Shirts are tight, beautifully folded around the neck with a ruffle; they have 
wide sleeves and are made of cotton with large or small flowers (the cotton is red, yellow or green). The mar-
ried woman must wear a headscarf; a woman with her head uncovered brings offence (dishonour) to a man, 
the headscarf is a sign of respect the woman pays to the man. The unmarried girl does not wear a headscarf 
because she is clean, a virgin. She wears her hair braided in two pigtails; in the past, Roma girls wore their hair 
braided in three pigtails, two thin ones in the front and a thicker one in the back. In the braids the girls and 
women have red strings on which silver coins are strung, this silver being the bringer of good luck, warding 
off evil. Around their necks the girls and women wear gold chains and gold necklaces.

The men wear loose trousers made of green or black velvet with coloured ribbons sewn on the sides. They 
have waistcoats also made of velvet or velour, with coloured buttons and silver coins sewn on the front of the 
waistcoat. The shirt is brightly coloured, preferably red with large white or yellow flowers. The men’s shirt 
also has wide sleeves. These shirts are sewn by Roma girls and women. The hat is also decorated with beads or 
peacock feathers as a sign of greatness. In the winter the Roma wear astrakhan hats and in the summer they 
wear decorated green hats. The footwear is similar to that of the Romanians. Men also wear large silver or gold 
chains and rings. Men used to wear their hair long and have beards. The elders were seen as the advisors of the 
community and they were the ones who, together with the bulibașa, were giving the final verdict in case of “i 
criss rromani” - the Roma judgement - if there were problems in the community2.

The spoitori Roma – the clothing adopted the urban dress code of the majority, the elder, more conserva-
tive continue to wear traditional clothes. For women: crinkled, cloche, pleated skirts, embroidered and square 
edged aprons with two pockets, headscarfs, hand sewn cloth blouses with flowers, which are tied at the neck 
and have cuffs with tasselled strings. For men: loose trousers, shirt, waistcoat, vest, hat.

1 Tradiţii ale rromilor din spaţiul românesc. (2004). Bucharest. pp.14-15.

2 Ibid. pp. 23-24.
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Culorile preferate sunt roșu, galben, negru, verde, mov. Cămășile femeilor sunt întotdeauna de culoare albă 
înfloriturile se fac cu ață de culoare albastră, roșie, neagră, verde; baticul („barisi”) este integral albastru, rar 
negru, basmalele sunt de diferite culori aprinse combinate cu motive florale; au formă pătrată, iar cînd se pun 
pe cap, se plisează în două rezultând un triunghi, partea din mijloc îndoindu-se cu un tiv de 2-3 cm. deasupra 
frunții și se leagă colțurile sub bărbie cu nod slab, colțurile atârnând pe piept. Pe vreme călduroasă colțurile se 
petrec pe sub coadă, legându-se deasupra ei, la ceafă. Femeile mai în vârstă legau colțurile pe creștetul capului 
(legarea bulgărească). Pe timp de iarnă se poartă broboade și căciuli de astrahan de culoare neagră sau brumărie, 
cojoace și bundițe din blană de miel cu pielea în exterior și cu margini tivite cu diverse motive.

Încălțămintea, ca şi îmbrăcămintea, se făcea la comandă din piele sau piele lăcuită, vopsită chiar în mai 
multe culori, cu împletituri din curelușe, după preferințe.

Meseria tradițională de spoitor este pe cale de a fi uitată, puțini se mai ocupă în prezent cu această înde-
letnicire (în majoritate, bătrânii), tinerii orientându-se spre afaceri comerciale. În timpul comunismului s-au 
angajat în întreprinderi ca meseriași în funcție de pregătire.

La nunți, botezuri, petreceri, lăutarii tocmiți sunt în general din cadrul comunității, constituiți în formații 
și cântând la instrumente muzicale ca acordeon, clarinet, vioară, tobe, trompetă, țambal, contrabas, orgă, 
chitară bas, muzică în general lăutărească, țigănească, manele, hore, sârbe și populară. În urmă cu ceva ani 
exista o formație de dansuri artistice alcătuită din rromi spoitori ce activa în cadrul Casei de Cultură. Purtau 
costume tradiționale rrome pentru fete, compuse din: ie înflorată cu paiete, ilic și fustă din catifea neagră 
cu paiete și mărgele, brâu îngust de artizanat („beta”) pantofi negri cu talpă joasă ce se prindeau cu curelușe 
la cataramă, șosete albe, panglici albastre sau roșii prinse în codițe, trandafir la ureche; iar pentru băieți: 
cămăși albe, pantaloni negri și cizme de bilgher (înalte, militărești). Ei dansau jocuri ca: ibangi, duj-star, o 
romanos, dar și hore sau dansuri românești cu strigături și chiuituri în timpul jocului. Șeful dirija întreaga 
formație, dându-le indicații asupra direcției de dans și a numărului de pași ce trebuie executat, cu voce pu-
ternică pentru a fi auzit și de asistență1.

Femeile se împodobesc pentru ocazii speciale cu salbe de aur, cercei, inele, brățări, coliere, coronițe, toate 
confectionate din aur. Pe o bucățică de catifea se prind un număr de 10 până la 40 de monezi din aur de 
24 K (altija) ce alcătuiesc salba, cu scopul de a-și arăta bogăția. Bărbații poartă ghiuluri, brățări, lănțișoare, 
cruciulițe. Se obișnuiește ca atât bărbații cât și femeile să-și pună dinți de aur. Verighetele sunt purtate de cei 
legați prin căsătorie2.

La romii carpatici - față de alte nații, îmbrăcămintea este din bumbac, in, borangicul, pânza, - ca elemente 
de structură reprezentativă comportamentului lor, rromii au optat pentru mătase ca materie primă a portului 
feminin. Materialul ușor, ca o adiere de primăvară - precum sufletul și capacitatea de creație intuitivă și perenă 
a naturii, este simbolic acceptată de femeile rrome.

Culorile sunt pastelate, calde, uneori în tușă presant, vizibilă de la distanță, ca un câmp de flori, simbolizând 
frumusețea, gustul pentru estetică cu tonuri de „joc al dragostei” și al provocării pentru iubire și perpetuare.

Bărbații au ales sobrietatea și aristocrația culorilor alb/negru într-o împletire a purității și echilibrului estetic, 
tradus în componenta spirituală bun/rău a percepției divine dintre lacho/3ungalo, sau pe aceea dintre „marea 
trecere„ a vieții zi/noapte, configurând postulatul filozofiei existențiale: naștere - viață - moarte, într-un ciclu 
repetabil și natural.

1 Ibidem, p. 40.

2 Ibidem, p. 41.
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Favourite colours are red, yellow, black, green, purple. Women’s shirts are always white, the flowers are 
made with blue, red, black, green thread; the headscarf (“barisi”) is entirely blue, rarely black, the kerchief is 
of various bright colours combined with floral motifs; they are square-shaped and when placed on the head, 
they are folded in two to form a triangle, the middle part is folded with a 2-3 cm. hem above the forehead 
and the corners are tied under the chin with a loose knot, the corners hanging down over the chest. In warm 
weather the corners are passed under the hair tail and tied above it, at the back of the neck. Older women tie 
the corners on the top of the head (Bulgarian style). In winter they wore black or white-grey broboade (thick 
headscarf made of wool) and astrakhan hats, lambskin coats and waistcoats with the skin on the outside and 
hemmed edges with various motifs.

Footwear, like clothing, was custom made from leather or patent leather, even dyed in several colours, with 
braiding from straps, according to preference.

The traditional job of a spoitor is on the verge of being forgotten, as few people (mostly old people) are doing 
this job anymore, while young people are turning to commercial businesses. During communism, they were 
employed in companies as craftsmen according to their training.

At weddings, christenings, parties, the lăutarii are generally within the community, organized in bands and 
playing musical instruments such as accordion, clarinet, violin, drums, trumpet, cimbalom, contrabass, pipe 
organ, bass guitar. Generally, they play traditional, gypsy music, manele, hore, sârbe and folkloric music. A few 
years back there was an artistic dance group made up of Roma spoitori that worked at the House of Culture. 
They wore traditional Roma costumes for the girls, consisting of: a flowered sequined skirt (ie), a black velvet 
vest and skirt with sequins and beads, a narrow craft belt (“beta”), black low-heeled strap buckled shoes, white 
socks, blue or red ribbons tied in pigtails, a rose behind the ear; and for the boys: white shirts, black trousers 
and bilgher boots (tall, military). They were performing dances like: ibangi, duj-star, o romanos, but also hore or 
Romanian dances with shouting and squealing during the performance. The leader directed the whole group, 
giving them instructions on the direction of the dance and the number of steps to be performed, in a loud 
voice so as to be heard by the audience1.

Women adorn themselves for special occasions with gold chains, earrings, rings, bracelets, necklaces, 
crowns, all made of gold. A small piece of velvet is used to hold 10 to 40 24 K gold coins (altija) to show off 
their wealth. The men wear chunky rings, bracelets, necklaces and crosses. It is customary for both men and 
women to wear gold teeth. Wedding rings are worn by those bound by marriage2.

The Carpathian Roma - compared to other groups, clothing is made of cotton, linen, silk, cloth, - as ele-
ments of structure representative of their behaviour, the Roma have chosen silk as the main material of female 
clothing. The light material, like a breeze of spring - like the soul and the intuitive and perennial creative 
capacity of nature, is symbolically accepted by the Roma women.

The colours are pastel, warm, sometimes more accentuated, visible from a distance, like a field of flow-
ers, symbolising beauty, a taste for aesthetics with shades of the “game of love” and the challenge for love 
and perpetuation.

The men chose the sobriety and aristocracy of black/white colours in an interweaving of purity and aesthetic 
balance, translated into the spiritual good/bad component of the divine perception between lacho/3ungalo, or 
that of the “great passing” of day/night life, configuring the postulate of existential philosophy: birth - life - 
death, in a repeatable and natural cycle.

1 Ibid. pp. 40.

2 Ibid. pp. 41.
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Costumul tradițional al femeii rrome: baticul, basmaua, eșarfa, năframa- khozno. Materialul folosit este 
cașmirul de cea mai bună calitate, potrivit ca mărime, în culori vii înflorate, cu predominanța galbenului - 
bogăție, viață, lumină, perspicacitate, atenție și atracție și a culorii verzi - liniște, calm, speranță, renaștere. 
Baticul, imprimat cu flori mari, în roșu - sangvinic, determinant al acțiunii, provocator al dragostei dar și al 

„focului mistic”, îmbracă capul femeii rrome al cărui păr pieptanat cu „cărare la mijloc” este strâns într-un coc 
la ceafă semnificând femeia măritată. Fecioara are părul împletit, în a cărei cosiță se pune funda de mătase 
roșie, ca o  „văpaie de foc”, din metafora vulcanului în devenire. Ardeleanca - rromă nu are în păr bănuți sau 
salbe, considerând „adausurile de frumuseți” ca „impurități” ale gândirii și curățeniei feminine1.

Bluza, cămașa este din același material mătăsos, aceleași culori cu imprimeuri florale, de cele mai multe ori 
cu croiul larg semnificând libertatea mișcării, fiind încrețită și „înfoiată” scoasă din fusta largă, are ca elemente 
componente dantela, lucrată manual, în zona gâtului, gulerul, uneori, pieptul, mâneca și manșeta provocatoare 
prin deschiderea largă – în mediana „plexului solar”, lasă să se întrevadă sânii liberi și bine formați, ca simbol al 
sănătății și fertilității. Jerseul, din lână, din cele mai multe ori de culoare verde, purtat peste ilic, nefiind încheiat, 
sau legat pe șold, protejând zona de procreație sau pe cea a rinichilor și spatelui – ca prevenire a îmbolnăvirii.

Fusta, din mătase „grea”, înflorată cu predominanța acelorași culori galben sau verde, plisată mărunt cu 
paralele egale, tivită cu dantelă. Este o singură „foaie” care se leagă cu „nojițe” din fustă, fiind pliată pe corp 

– în față – amintind de sary-ul indian. Largă și liberă, descoperă corpul de „amforă” al femeii cu șoldurile
largi – simbol al sănătății procreației. Şorţul, din același material mătăsos, aceleași culori vii cu imprimeuri
florale, plisat, conic cu baza în jos terminat cu dantelă, legat la spate în față fustei, are în componență un
buzunar larg și încăpător.

Costumul bărbatului cuprinde pălăria din fetru de bună calitate, cu borurile largi și panglică lată, având 
curbura borului cu deschidere spre ceafă și înclinație în față, ridicată la ureche.

Culoarea predominantă – negrul aristocratic și relevant al masculinității provocatoare. Părul tuns și barba 
cu mustața „pe oală” scot în evidență forța și tipul masculin atrăgător, emanând provocare sexuală și statut de 
stăpân al familiei. Cămașa, din pânză subțire din „ poplin”, cașmir sau mătase, întotdeauna de culoare albă 

– ca simbolistică a sincerității, purității, deschiderii și înțelegerii. Ilicul, vesta, „laibărul” este din stofă neagră.
Nasturii din os, înlocuiesc metalul, argintul. Singura componentă rămasă, ca adaos artizanal, este lănțișorul
de argint, prins într-o gaică și ascuns într-un buzunar al vestei. Haina este la fel, din stofă neagră, tot timpul
deschisă, cu nasturi de os și buzunar interior, care adăpostește portmoneul întotdeauna plin. Nu poartă chimir,
ci curea din piele neagră și lată de 5-8 cm, cu cataramă mare. Pantalonii sunt tot din stofă neagră, cu croiala
largă, lejeră și fără manșetă, de cele mai multe ori, cu o măsură mai lungă pentru a crea “armonica“ la glezna
piciorului, acoperind șosetele, din “protecție“ masculină și “pudoare“ bărbătească.

Bucătăria rromilor2are ingrediente diverse, ușor de găsit în natură. Foarte condimentate, au foarte multe ca-
lorii, tocmai pentru a îi sătura pe cei care mănâncă. Cele mai cunoscute specialități din bucătăria țigănească sunt:

Şah Hai Mas - Vestit în comunitățile de romi, Șah Hai Mas-ul se prepară din timpuri străvechi, din peri-
oadele în care aceștia trăiau în corturi și se mutau dintr-o localitate în alta.

1 Ibidem, p. 63

2 https://mereualaturi.ethnicmarket.ro/2017/11/19/bucataria-romilor/ (accesat 21.09.2022).
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The traditional costume of the Roma woman: headscarf, kerchief, scarf, năframă- khozno. The material 
used is cashmere of the highest quality, suitable in size, in bright flowery colours, with a predominance of yel-
low – which symbolizes richness, life, light, insight, attention and attraction and of green – which symbolizes 
peace, calm, hope, rebirth. The headscarf, printed with big flowers, in red - sanguine, determinant of action, 
provoker of love but also of “mystical fire”, covers the head of the Roma woman whose combed hair with a 
“middle parting” is tied in a bun at the back of the neck, signifying the married woman. The virgin has braided 
hair with a red silk ribbon placed in it, like a “flame”, from the metaphor of the volcano in the making. The 
Roma woman, from Transylvania, has no pennies or coins in her hair, considering the “additions of beauties” 
as “impurities” of feminine thought and cleanliness1 .

The blouse, the shirt is made of the same silky material, the same colours with floral prints, often with a loose 
fit signifying freedom of movement, being wrinkled and “ruffled” out of the wide skirt, has as its component 
element the handmade lace, in the neck area, the collar, sometimes the chest, the sleeve and the cuffs are pro-
vocative because of the wide opening - in the middle of the “solar plexus”, and the free and well-formed breasts 
are on display as a symbol of health and fertility. The jersey, made of wool, is often green, worn over the vest, 
unbuttoned, or tied at the hip, protecting the reproductive area or the kidneys and back - to prevent illness.

The skirt, made of “heavy” silk, with floral print with the predominance so the same yellow or green colours, 
is pleated with equal parallel folds and hemmed with lace. It is a single “sheet” that is tied with “knots” from 
the skirt fabric, being folded over the body - in front - reminiscent of the Indian saree. Wide and loose, it 
reveals the woman’s “amphora” body with wide hips - a symbol of procreative health. The apron, made of the 
same silky material, the same bright colours with floral prints, pleated, tapered with the base downwards and 
lace margins, put over the skirt and tied at the back, has a wide and roomy pocket.

The man’s costume includes the hat made from good quality felt with wide brim and wide ribbon, with the 
brim curving towards the back of the head and slightly sloping forward, raised at the ear.

The predominant colour - the aristocratic and relevant black of provocative masculinity. The trimmed hair 
and beard with the walrus moustache highlight the strength and attractive masculine type, exuding sexual 
provocation and status as head of the family. The shirt, made of thin “poplin”, cashmere or silk, is always 
white - symbolic of sincerity, purity, openness and understanding. The waistcoat, vest, the “laibăr” is made of 
black cloth. Bone buttons replace metal and silver. The only remaining component, as an artisanal addition, 
is the silver chain, attached to a buttonhole and hidden in a pocket of the vest. The coat is also of black cloth, 
always opened, with bone buttons and an inside pocket, which houses the always full wallet. They don’t wear 
a girdle, but a black leather belt of 5-8 cm wide with a large buckle. The trousers are also made of black cloth, 
with a loose, easy-fitting and without cuffs, often one size longer to create the “harmony” at the ankle, cover-
ing the socks, out of masculine “protection” and masculine “modesty”.

Roma cuisine2 has diverse ingredients, easily found in nature. Highly spiced, they are very high in calories, 
precisely to satiate those who eat. The most famous specialities of Gypsy cuisine are:

Șah Hai Mas - Famous in Roma communities, the Șah Hai Mas has been made since ancient times, when 
they lived in tents and moved from one place to another.

1 Ibid. pp. 63

2 https://mereualaturi.ethnicmarket.ro/2017/11/19/bucataria-romilor/ (accessed on 21.09.2022).
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Pentru că nu aveau bucătărie și nu puteau găti foarte des, atunci când se opreau undeva făceau în ceaune 
preparatul extrem de consistent și hrănitor din care, dacă mâncau o dată, se săturau. Se pune în apă fiartă 
un ciolan de porc împreună cu două aripi de curcan sau de găină. Separat se călește o ceapă și un morcov iar 
în oala cu carne se adaugă câteva linguri de ghiveci de legume, iar după ce a fiert carnea se pune morcovul 
și ceapa călită, plus varză murată și varză dulce tăiată fideluță. După ce a fiert, se adaugă și orezul. Totul se 
amestecă și se lasă  până când toate sunt bine fierte, iar lichidul din oală a scăzut bine.  Când fiertura e gata, 
se condimentează cu sare, boia, piper verde, câteva foi de dafin și câteva crenguțe de cimbru, după gust.

Bândăreţ - Un alt preparat tradițional al romilor este bândărețul, pregătit în preajma sărbătorilor de iarnă 
și care, dacă este făcut cum trebuie, se poate păstra până la un an de zile.

O bucată mare de mușchi de porc se pune într-un baiț cu apă cât să acopere carnea, usturoi curățat și sare 
grunjoasă, foaie de dafin, piper măcinat și cimbru și se lasă de pe o zi pe alta. Se rulează, se prinde de jur îm-
prejur cu sfoară în așa fel încât să stea drept și se pune la afumat. De regulă, este nevoie de 7-8 fumuri calde și 
reci pentru ca mușchiul să se poată păstra până la un an de zile. Se servește cu salată de murături.

Mâncarea de varză acră cu carne-adică șukli șah ai mas – este cel mai cunoscut și unul dintre cele mai 
vechi din gastronomia rromă tradițională. Este nevoie la preparare de: carne de porc afumată, varză murată, 
pastă de roșii, o jumătate linguriță de boia dulce, sare, piper, untură, mălai și ardei iuți. Se taie carnea, cu os cu 
tot, în bucăți mai mici, se prăjesc în untura topită, la foc repede, până se rumenesc uşor şi-şi schimbă aspectul 
într-un maroniu de culoarea frunzelor uscate. Se taie varza și se aruncă peste carne și se căleşte. Ulterior se 
presară piper negru măcinat, puțină boia dulce şi sare. Se adaugă apă şi pastă de roşii, amestecate, peste varză, 
atât cât s-o acopere. Se prepară în același timp și mămăliga. Mâncarea merge bine cu ardei iuți1.

Mâncarea de ștevie- O lapatosqo xamos- pentru a pregăti aceasta mâncare de iarnă este nevoie de: ștevie 
uscată, 2 cepe, pastă de roșii, făină, sare, piper și ulei.Se pune apa la fiert și când fierbe, se opărește ștevia 
astfel încât să nu se înmoaie. Se taie apoi feliuţe, se toc cepele și se călesc în ulei. Când cepele s-au rumenit 
puțin, se pune peste ele, la călit, ştevia tăiată fâşii. Se amestecă pasta de roşii şi făina cu puțină apă caldă şi se 
pune peste ştevie. Sare şi piper se pune după gust, se lasă mâncarea la fiert până se leagă făina şi se-ngroaşă 
sosul și apoi poftă bună!2

Găina pe jar cu ardei copţi și cu turte sau mămăligă-I khajni opral-i xoveli e pekë icalănçaaj e pekë 
bokolănça. Se pregătește o găină tânără, sare, piper verde, măghiran, șofran, căței de usturoi, ardei gras, roșu și 
verde, făină neagră, drojdie proaspătă, zahăr, apă călduță, sare și ulei. Găina se unge cu sare și mirodenii (piper 
verde, măghiran, șofran),se taie în bucăți mici și se frig pe jar. Se coc ardeii, tot pe jar, pe o tablă. Bucățile de 
carne friptă se amestecă  cu tocătura de ardei copți și cu cea de usturoi. Între timp, se pregătește aluatul pentru 
turtele de făină neagră. Când aluatul a crescut se rupe în bucăți și se coc pe tablă sau pot fi prăjite în ceaun.3!

Săviac4

O rețetă păstrată din generație în generație în familiile de romi este săviacul, o plăcintă delicioasă cu brânză 
telemea. Într-un vas mai larg se pune făină peste care se pune un litru de apă călduță în care s-a adăugat sare 
grunjoasă după gust.

1 Valentin Munteanu, Arta culinară în cultura romilor, București, Editura Centrului Național de Cultură a Romilor „Romano Kher“, București, 
2017,  pp. 26-27.

2 Ibidem, p. 29.

3 Ibidem, p. 37.

4 https://mereualaturi.ethnicmarket.ro/2017/11/19/bucataria-romilor/ (accesat 21.09.2022).
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Because they had no kitchen and couldn’t cook very often, when they stopped somewhere they would make 
the extremely hearty and nutritious dish in pots, which if they ate once, they would get full. A pork knuckle 
was put in boiling water along with two wings of turkey or chicken. Separately, sauté an onion and a carrot and 
add a few spoonsful of potted vegetables in the pot on top of the meat, and when the meat has boiled, add the 
carrot and sautéed onion, plus pickled cabbage and finely chopped sweet cabbage. Once cooked, add the rice. 
Stir everything together and leave until everything is cooked through and the liquid in the pot has reduced.

Bândăreţ - Another traditional Roma dish is the bândăreţ, which is prepared around the winter holidays 
and, if made properly, can be kept for up to a year.

A large piece of pork tenderloin is placed in a pan with enough water to cover the meat, cleaned garlic and 
cooking salt, bay leaves, ground pepper and thyme and leave overnight. It is rolled up, tied all around with 
string so that it stands straight and placed in the smoker. It usually takes 7-8 hot and cold smokes for the 
tenderloin to be kept for up to a year. It is served with pickle salad.

Sour cabbage dish with meat - or şukli şah ai mas - is the best known and one of the oldest in traditional 
Roma cuisine. It requires: smoked pork, pickled cabbage, tomato paste, half a teaspoon of sweet paprika, salt, 
pepper, lard, cornflour and chilli peppers. The meat is cut, bone in, into small pieces and fry in melted lard 
over a high heat until lightly fried and turning brownish like the colour of dried leaves. The cabbage is chopped 
and thrown over the meat and sautéed. Then sprinkle with ground black pepper, a little paprika and salt. Add 
water and tomato paste, mixed together, to cover the cabbage.

At the same time prepare the polenta. The dish goes well with chilli peppers1.
Patience dock dish - A lapatosqo xamos - to prepare this winter dish you need: dried patience dock, 2 onions, 

tomato paste, flour, salt, pepper and oil. Bring the water to a boil and when it boils, cook the patience dock so 
it doesn’t soften. Then slice, chop the onions and sauté in oil. When the onions have browned a little, add the 
sliced patience dock and sauté them. Mix the tomato paste and flour with a little warm water and pour over 
the patience dock. Add salt and pepper to taste, cook until the flour binds and the sauce thickens, then enjoy!2

Chicked meat on hot charcoal with roasted peppers and wheat cake or polenta - I khajni opral-i xoveli 
e pekë icalănçaaj e pekë bokolănça. Prepare a young chicken, salt, green pepper, marjoram, saffron, cloves of 
garlic, bell, red and green peppers, black flour, fresh yeast, sugar, warm water, salt and oil. Season the chicken 
with salt and spices (green pepper, marjoram, saffron), cut into small pieces and fry them on the grill. Roast the 
peppers, also on the grill. Mix the pieces of fried meat with the minced backed peppers and garlic. Meanwhile, 
prepare the dough for the black flour cakes. When the dough has risen, break it into pieces and bake them on 
a griddle or they can be fried in a pan.3 !

Săviac4

One recipe that has been handed down from generation to generation in Roma families is saviacul, a deli-
cious pie made with telemea cheese. In a large bowl, place the flour and pour over it a litre of warm water to 
which coarse salt has been added to taste.

1 Munteanu, Valentin. (2017). Arta culinară în cultura romilor. Bucharest:” Romano Kher” National Roma Culture Centre  Publishing House. 
pp. 26-27.

2 Ibid. pp. 29.

3 Ibid. pp. 37.

4 https://mereualaturi.ethnicmarket.ro/2017/11/19/bucataria-romilor/ (accessed on 21.09.2022).
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Se frământă până când se obține un aluat consistent. Separat, se amestecă compoziția din ouă și brânză 
telemea veche, mai grasă, nu foarte sărată, dată pe răzătoare și se adăugă zahăr. Se întind foi de aluat și se 
așează în tavă o foaie de aluat, un strat de umplutură, până când se termină ambele compoziții. Peste brânză 
se toarnă, de fiecare dată, câteva picături de ulei. Foaia de deasupra se unge cu gălbenuș de ou, cu o pensulă, 
și se înțeapă cu furculița. Se lasă la cuptor, la foc mediu.

Despre ocupatii ca sursă de venit sau activităţi tradiţionale
Romii sunt de mai multe neamuri, în mare parte criteriul de apartenență a unui rom, era tipul de ocupație pe 

care îl are sau pe care comunitatea sa, a avut-o, „Un neam de romi e un grup mare de familii ai căror membri 
practică aceeași meserie, însușită (cel puțin până la un moment dat al istoriei) în mod specific, tradițional“1. V. 
Burtea considera pe bună dreptate că romii transmiteau, (…) profesia și toate secretele legate de meșteșug, din 
generație în generație, din tată-n fiu (fenomen prezent și acum în rândul celor ce au o profesie tradițională). 
Meseriile tradiționale din comunități rome erau “întotdeauna ereditare”2.

Acest punct de vedere se constată și pe teritoriul României de astăzi, chiar referindu-ne la populația 
cercetată, însă nu mai există aceeași linie de demarcație pregnantă, astăzi față de acum 30 de ani. 
Procesul de transformare a meseriilor din comunitățile tradiționale, a început odată cu obligarea 
romilor să se stabileasca din nomazi au devenit sedentari; odată deveniți sedentari a început un proces 
de “școlarizare”3, forțată în perioada comunistă și astfel ajungem la cea de-a patra etapă a evoluției 
minorităților rome, etapa de democratizare a societății românești, o revoluție a instituțiilor, o promo-
vare a modelelor occidentale, europene de libertate, toleranță și o anumită “răscumpărare a vinei” de 
către majoritari în ceea ce privește minoritățile naționale, inclusiv minoritatea romă.

O parte a interlocutorilor noștri au recunoscut, de exemplu, faptul că, comunitatea din orașul Târgu Neamț, 
provine în bună parte, din comunitatea de “căldărari” din zona Romanului.  Interesantă este analiza reali-
zată de Elena Zamfir și Cătălin Zamfir - Țiganii între ignorare și îngrijorare, care suprinde legătura dintre 

“Neamurile legate de practicarea unor profesii tradiționale, în condițiile economiei actuale (referindu-se la 
condițiile economiei de piață după anii 1990), prezintă venituri mult mai ridicate decît ceilalți romi.”4 Cîteva 
exemple sînt ilustrative:

Nr. crt. Tipuri de romi Venit / familie

1. Argintari 46933

2. Nomazi, corturari 44667

3. Căldărari, fierari, potcavari 42593

4. Fulgari 41000

5. Romi de mătase 28495

1 dr. Vasile Burtea, Neamurile de romi și modul lor de viaţă, Revista „Sociologie românească”, Serie noua, Anul V, nr. 2 – 3, p, 257 – 273, București

2 Jeanine Auboyer, Viața cotidiană în India antică, București, editura Științifică, 1976

3 A nu se face confuzie între process de educare și proces de școlarizare – referindu-ne la un proces instituțional, în care instituțiile statului comunist 
proiectau cifre și mai puțin rezultate calitative ale procesului de educare, dar fără urmări spectaculoase)

4 ȚIGANII între ignorare și îngrijorare, COORDONATORI: Elena Zamfir și Cătălin Zamfir, Editura ALTERNATIVE, 1993, București
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Knead until a firm dough is obtained. Separately blend the mixture of eggs and old, not very salty, graded 
telemea cheese and add sugar. Roll out sheets of dough and place on the oven tray one sheet of dough, one 
layer of filling, until both compositions are finished. Pour a few drops of oil over the cheese each time. Brush 
the top sheet with egg yolk and prick with a fork. Bake in the oven at a medium temperature.

Crafts as a source of income or traditional activities
The Roma belong to different communities, the belonging criterion of a Roma was given by the type of 

occupation he or his community had, “A Roma community is represented by a large group of families whose 
members practice the same craft, appropriated  in a specific, traditional way (at least until a certain point in 
history)”1. V. Burtea rightfully considered that the Roma passed on (...) the profession and all crafting secrets 
from generation to generation, from father to son (a phenomenon still present today among those who have a 
traditional profession). Traditional crafts in Roma communities were “always hereditary”2.

This is also true in the territory of today’s Romania, even in terms of the surveyed population, but there is 
no longer the same clear dividing line today as it was 30 years ago. The process of transformation of the tra-
ditional communities’ crafts began when the Roma were forced to settle from nomadic to sedentary; once they 
became sedentary, a process of “schooling”3 began, forced during the communist period and thus reaching the 
fourth stage of the Roma minorities’ evolution, the stage of democratization of Romanian society, a revolution 
of the institutions, a promotion of Western, European models of freedom, tolerance and a certain “redemption 
of the guilt” by the majority regarding national minorities, including the Roma minority.

Some of our interlocutors admitted, for example, that the community in the city of Târgu Neamț, comes 
mostly from the community of “căldărari” in the Roman area.  Interesting is the analysis by Elena Zamfir and 
Cătălin Zamfir, Gypsies between ignorance and concern, which highlights the link between “The communities 
that are linked to the practice of traditional professions, in the current economic conditions (referring to market 
economy conditions after 1990s), have much higher incomes than other Roma”.4 Some examples are illustrative:

No. Types of Roma Income / family

1. Argintari 46933

2. Nomads, corturari 44667

3. Căldărari, blacksmiths, potcovari 42593

4. Fulgari 41000

5. Silk Roma 28495

1 Dr. Vasile Burtea. Neamurile de romi și modul lor de viaţă. ”Sociologie Românească” Magazine. New Series.Year V. no. 2 – 3. Bucharest. pp, 
257 - 273

2 Jeanine Auboyer. (1976). Viaţa cotidiană în India antică. Bucharest: Scientific Publishing House

3 Not to be confuse the process of education with the process of schooling - referring to an institutional process, in which communist state insti-
tutions projected figures and less qualitative results of the education process, without major consequences

4 Elena Zamfir and Cătălin Zamfir (coord.). (1993). Țiganii între ignorare și îngrijorare. Bucharest: Alternatie Publishing House 
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Alte neamuri însă prezintă venituri extrem de reduse:

Nr. crt. Tipuri de romi Venit / familie

1. Cărămidari 9180

2. Ursari 15264

3. Rudari, lingurari 17700

Sursa: ȚIGANII între ignorare și îngrijorare, COORDONATORI: Elena Zamfir și Cătălin Zamfir

Romii care trăiesc dispersați, probabil mai integrați în sistemul economic al colectivității, par să 
aibă un standard de viață mai ridicat decît romii care trăiesc în comunități omogene. De asemenea, 
orașele mari, spre deosebire de sate, orașele mici și mijlocii, oferă posibilități de câștig substanțial mai ridicate.

 Din punct de vedere socio-financiar, aceste statistici s-ar fi putut păstra și în zilele noastre, dacă fenomenul 
de dispersie, s-ar fi limitat, oprit. Observăm în cazul populației vizate, faptul că acest fenomen a continuat, iar 
succesul acelor familii care au trecut de frontiera/granița impusă de comunitatea omogenă de romi, referindu-ne 
la delimitarea spațială, a comunităților tradițional-omogene de romi, impactează în mentalul tinerei generații 
de romi care își dorește un model de viață, mai apropiat timpurilor sale, raportându-ne la tradițiile în ceea ce 
privește îmbrăcămintea, posibilitățile de câștig, accesul la servicii sociale/medicale/de petrecere a timpului liber. 

Referindu-ne la raportul dintre ocupațiile tradiționale versus ocupațiile moderne, se observă în comunitatea 
studiată o inversare a raporturilor privind aportul veniturilor, care provin din cele două tipuri de ocupații. Am 
preferat termenul de ocupație în defavoarea celui de meserie,  avînd în vedere mai mult caracterul formal al 
activităţilor generatoare de venit al etnicilor romi.

Una din abilitățile majore ale comunităților de romi s-a concretizat într-un stindard al etnicilor, muzica 
lăutărească, a făcut posiblă promovarea culturii rome în toată lumea. Muzica lăutărească, a fost pentru lăutarii 
din cadrul comunităților de romi, o ocupație aducătoare de venituri și aparține profesioniștilor interpreți ai 
muzicii populare autohtone. O privire în istorie ne spune că, la 1600, lăutăria era considerată o îndeletnicire 
de rușine, a robilor, și, de aceea, căsătoria cu un lăutar era interzisă prin reglementări juridice stricte. În 1775, 
în Țara Românească, sub domnia lui Alexandru Ipsilanti, lăutarii se constituie ca breaslă, cu vătafi (șefi) și 
catastih (carte de îndatoriri). 

Muzica lăutărească este caracterizată de câteva elemente esențiale: spontană; cu multă improvizație (de aceea, 
în prezent, lăutarii rromi au ales jazz-ul, arta improvizației și a variațiunii); bogată; variată; cu ritmuri suple și 
combinate – de la suav la pătimaș, de la jalnic la exuberant, de la grațios la impetuos; de natură transpozitiva 
(transcrie muzica autohtona intr-o maniera necunoscuta autohtonilor); cu ample valente interpretative (imita 
uneori trilurile păsărilor); folosește așa numita „gamă tigănească”.

Consulul Angliei la București și la Iași , William Wilkinson (1814-1818), îi descrie pe lăutarii romi „fără învă-
țătură metodică, dar, fiindcă au mare talent la muzică, reușesc de minune și cîntă cu instrumentele obișnuite, cu 
mare îndemînare; ei compun și cîntece, dar fără cadență și fără intonație, intonîndu-le însă cu veselie și simfonie”.1

Pentru a exemplifica marea familie a lăutarilor romi după anii 1700, poate începe cu celebrul Barbu Lăutarul 
(pe numele său adevărat Vasile Barbu (n.1780, Iași - d.1860)) și putem ajunge la celebra fanfara, din anii 2000, 
Zece prăjini din județul Iași.

Pentru a ajunge la exemple mai recente, putem exemplifica din spusele interlocutorilor noștri, pe eleva de 
origine romă, din Piatra Neamț, Isabela Stănescu, care provine din neamul Stănescu, de romi căldărari din 
județul Neamț și care a participat, costumată în haine tradiționale la un celebru show de talente, promovând 
astfel portul, cultura și talentul romilor.

1 Dilema Veche, nr. 141 din 6 Oct 2006
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But other communities have extremely low incomes:

No. Types of Roma Income / family

1. Cărămidari 9180

2. Ursari 15264

3. Rudari, lingurari 17700

Source: Gypsies between ignorance and concern, COORDINATORS: Elena Zamfir and Cătălin Zamfir

Roma living in dispersed communities, perhaps more integrated into the economic system of the com-
munity, seem to have a higher standard of living than Roma living in homogeneous communities. Also, large 
cities, as opposed to villages, small and medium-sized towns, offer substantially higher income opportunities.

 From a socio-financial point of view, these statistics could have been maintained even today, if the phenomenon 
of dispersion had been limited and stopped. We observe in the case of the targeted population that this phenomenon 
has continued, and the success of those families who have crossed the frontier/border imposed by the homogeneous 
Roma community, referring to the spatial delimitation of the traditional-homogeneous Roma communities, has an 
impact on the mentality of the young generation of Roma who want a model of life closer to their times, referring 
to traditions in terms of clothing, earning opportunities, access to social/medical/leisure services. 

Referring to the ratio of traditional versus modern occupations, there is a reversal of the income contribution 
ratios in the studied community, which come from the two types of occupations. We preferred the term occupa-
tion to that of craft, mostly considering the formal character of the income-generating activities of the ethnic Roma.

One of the major skills of the Roma communities has become an ethnic standard, the Romani music, 
has made it possible to promote Roma culture worldwide. For the lăutarii from the Roma communities, the 
Romani music has been an income-generating occupation and belongs to the professional performers of local 
traditional music. A glance into history tells us that in the 1600s, the lăutăria was considered a disreputable 
occupation of servants, and therefore marriage to a lăutar was forbidden by strict legal regulations. In 1775, 
under the reign of Alexander Ipsilanti, in Wallachia, the lăutarii were established as a guild, with vătafi (chiefs) 
and catastih (book of cash records). 

The Romani music is characterised by several essential elements: it is spontaneous; highly improvisational 
(which is why today’s Roma musicians have chosen jazz, the art of improvisation and variation); rich; varied; 
with supple and combined rhythms - from soft to passionate, from mournful to exuberant, from graceful to 
impetuous; transpositional in nature (transcribing native music in a way unknown to the natives); with broad 
interpretative valences (sometimes imitating bird trills); using the so-called “gypsy musical scale”.

The English consul in Bucharest and Iasi, William Wilkinson (1814-1818), describes the lăutarii Roma as 
“without methodical learning, but having great talent for music, they succeed marvellously and play to the 
usual instruments with great skill; they also compose songs, but without cadence and intonation, singing with 
joy and symphony”.1

To exemplify the great family of Roma lăutari after the 1700s, we can start with the famous Barbu Lăutarul 
(real name Vasile Barbu (b.1780, Iași - d.1860) and we can reach the famous fanfare, from the 2000s, Zece prăjini 
from Iași county.

To get to more recent examples, we can exemplify based on the testimonies of our interlocutors, the Roma 
girl student from Piatra Neamț, Isabela Stănescu, who comes from the Stănescu family of căldărari Roma from 
Neamț county and who participated, dressed in traditional clothes, in a famous talent show, thus promoting Roma 
costumes, culture and talent.

1 Dilema Veche. no. 141 of 6 Oct 2006
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Capitolu l  5.  Reprezent ă r i  a r t i s t ic e  a le  romi lor 
în  cu ltu ra  româ nă în  secole le  X I X-X X I

În literatură -
Scriitorii romi îi includ pe Anton Pann (1796-1854), autor al volumelor Culegeri de proverburi sau Povestea 

vorbii: De prin lume adunate și iarăși la lume date, și Ion Budai Deleanu (1760-1820). În secolul XX autorii 
romi îi includ pe C. Nicolaescu Plopșor, poetul Ștefan Fuli sau Nicolae Lenghescu Cley, autorul primului 
imn al romilor, din 1934. În 1955, Mateo Maximoff, un rom căldărar din Franța a scris romanul Preţul 
libertăţii, care tratează epoca sfârșitului robiei/sclaviei, bunicul autorului fiind născut rob/sclav în România. 
După 1990,printre autorii romi îi putem enumera pe Constantin Bot, Constantin Gh. Angheluță și Luminița 
Mihai-Cioabă. Printre cele mai cunoscute opere semnate de un autor rom se numără Ţiganiada (1800-1812) 
de Ion Budai-Deleanu, o epopee care face referire la țigani1.

În muzică -
Printre cei mai faimoși lăutari din secolul al XIX-lea îi putem enumera pe Barbu Lăutaru (1780-1858), Năstase 

Ochialbi, Nicolae Picu, taraful lui Angheluță, Grigore Vindireu, Cristache Ciolac. În perioada interbelică 
apare și societatea Junimea Muzicală, condusă de Grigoraș Dinicu (1889-1949) și se remarcă cântăreții Fănică 
Luca, Zavaidoc (1896-1945) sau Maria Lătărețu. Și de-a lungul regimului comunist, lăutari de origine romă 
au continuat să cânte melodii consacrate și uneori au fost chiar susținuți de stat, așa cum o arată discul scos de 
Electrecord în 1966 cu melodiile interpretate de Romica Puceanu și Taraful Fraților Gore, Căntece lăutărești. 
Printre vocile cunoscute s-au regăsit și Fărămiță Lambru, Gabi Luncă, Fănică Luca (naist rom, a condus or-
chestra Ciocârlia din cadrul Ansamblului Barbu Lăutaru format la Institutul de Folclor în 1949) sau Grigoraș 
Dinicu. Romii sunt în general asociați muzical cu lăutarii și, în perioada recentă, cu manelele, însă fanfarele 
sunt expresii culturale importante: Taraful Haiducilor (Clejani), Fanfara Ciocârlia (1996) și Fanfara Zece prăjini 
numită și Shukar (Speranța) (1989). Acestea s-au făcut remarcate mai ales în străinătate. Pe lângă acestea, mai 
există și Mahal Rai Banda (2004) care cântă un melanj de muzică lăutărească și muzică electronică. Jazzul a 
fost foarte bine reprezentat de Johnny Răducanu (pe numele său adevărat Răducan Crețu) (1931-2011), iar în 
perioada recentă s-a remarcat și Damian Drăghici care cântă la nai. De asemenea, trebuie reamintit violonistul 
Ion Voicu, un desăvârșit interpret2.

În arte vizuale -
În România, artistul George Vasilescu reia reperele comunității rome și chestionează stereotipurile și istoria 

uitată a acesteia. Într-o lucrare recentă, Robii lui Dumnezeu. 500 de ani de robie (2015), care include 5 picturi 
- Mega love (love înseamnă bani în limba Rromani), Robii lui Dumnezeu 1 & 2, România revoluţionară (o rein-
terpretare cu un personaj rom a celebrului portret al lui Constantin Daniel Rosenthal), Portret de rob -, pictorul
ne arată istoria uitată a robiei/sclaviei romilor și a rolului jucat de Biserica Ortodoxă, care a fost proprietară de
robi/sclavi și nu și-a cerut scuze niciodată, așa cum amintește Ciprian Necula în descrierea lucrării lui Vasilescu
expusă la București în noiembrie 2015. George Vasilescu este și autorul unei serii mai controversate, expuse la
Muzeul Țăranului Român din București, care portretizează cântăreți de manele. Expoziția Confluenţe-Influenţe
în artă (2014) a inclus 10 portrete ale cântăreților Florin Salam, Adrian Minune, Dan Bursuc, Nicolae Guță,
Sorinel Puștiu, Carmen Șerban, Cornelia Catanga, Vali Vijelie, Marian Mexicanu, Goran Bregovic și 5 tablouri
despre Taraful Haiducilor și Fanfara Ciocârlia.

1 Irina Nastasă-Matei (coord.), Rromii din România: Identitate și alteritate, Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, p. 79.

2 Ibidem, pp. 80-81.
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Chapter  5.  A r t i s t ic  Representat ions  of  t he  Roma 
in  Roma nia n Cu ltu re  in  t he  19t h –  21st  Centur ie s

In literature -
Roma writers include Anton Pann (1796-1854), author of the volumes Culegeri de proverburi or Povestea 

vorbii: De prin lume adunate și iarăși la lume date (Collection of Proverbs, The Story of the Word, [Sayings] 
Gathered from Folk and Returned to Folk), and Ion Budai-Deleanu (1760-1820). In the 20th century Roma 
authors include C. Nicolaescu Plopșor, the poet Ștefan Fuli or Nicolae Lenghescu Cley, author of the first Roma 
hymn in 1934. In 1955, Mateo Maximoff, a French Roma căldărar, wrote the novel Preţul libertăţii (The Price 
of Freedom), which describes the era of the end of slavery, the author’s grandfather having been born a slave in 
Romania. After 1990, Roma authors include Constantin Bot, Constantin Gh. Angheluță and Luminița Mihai-
Cioabă. Among the best-known works of a Roma author is Ţiganiada (1800-1812) by Ion Budai-Deleanu, an 
epopee that references to Gypsies1 .

In music -
Among the most famous lăutari of the 19th century we can mention Barbu Lăutaru (1780-1858), Năstase 

Ochialbi, Nicolae Picu, Angheluță’s taraf (band), Grigore Vindireu, Cristache Ciolac. During the inter-war 
period is founded the Junimea Muzicală society, led by Grigoraș Dinicu (1889-1949) and the singers Fănică 
Luca, Zavaidoc (1896-1945) and Maria Lătărețu stand out. Throughout the communist regime, Roma lăutari 
continued to sing consecrated songs and were sometimes even supported by the state, as shown by the record 
released by Electrecord in 1966 with songs performed by Romica Puceanu and Gore Brothers̀  Taraf, Lăutărești 
Songs. Among the well-known voices were also Fărămiță Lambru, Gabi Luncă, Fănică Luca (Roma pan flute 
musician, he conducted the Ciocârlia Orchestra of the Barbu Lăutaru Ensemble established at the Folklore 
Institute in 1949) or Grigoraș Dinicu. The Roma are generally associated musically with lăutarii and, more 
recently, with manele, but the fanfares are an important cultural expressions: Taraful Haiducilor (Clejani), 
Fanfara Ciocârlia (1996) and Fanfara Zece prăjini also called Shukar (Hope) (1989). They have made a name 
for themselves abroad. In addition to these, there is also the Mahal Rai Banda (2004) which plays a mixture 
of lăutărească music and electronic music. Jazz was very well represented by Johnny Răducanu (real name 
Răducan Crețu) (1931-2011), and in recent times Damian Drăghici, who plays the pan flute, has also made a 
name for himself. Also worth mentioning is the violinist Ion Voicu, an accomplished performer2 .

In visual arts -
In Romania, artist George Vasilescu revisits the highlights of the Roma community and questions its stereo-

types and forgotten history. In a recent work, Robii lui Dumnezeu. 500 de ani de robie (Servants of God. 500 
years of slavery) (2015), which includes 5 paintings - Mega love (love means money in Roma language, Robii lui 
Dumnezeu 1 & 2 , România revoluţionară (Revolutionary Romania) (a reinterpretation with a Roma character 
of Constantin Daniel Rosenthal’s famous portrait), Portret de rob (Portrait of a Slave) -, the painter shows us 
the forgotten history of the Roma’s enslavement and the role played by the Orthodox Church, which owned 
slaves and never apologized, as Ciprian Necula reminds us in the description of Vasilescu’s work exhibited in 
Bucharest in November 2015. George Vasilescu is also the author of a more controversial series, exhibited at 
the Romanian Peasant Museum in Bucharest, portraying manele singers. The exhibition Confluenţe-Influenţe 
în artă (Confluences–Influences in Art) (2014) included 10 portraits of singers Florin Salam, Adrian Minune, 
Dan Bursuc, Nicolae Guță, Sorinel Puștiu, Carmen Șerban, Cornelia Catanga, Vali Vijelie, Marian Mexicanu, 
Goran Bregovic and 5 paintings of Taraful Haiducilor and Fanfara Ciocârlia.

1 Irina Nastasă-Matei (coord.). (2016). Rromii din România: Identitate și alteritate. Cluj-Napoca: Școala Ardeleană Publishing House. pp. 79.

2 Ibid. pp. 80-81.
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Artistul rom Daniel Brici din Timișoara face portretele copiilor care trăiesc pe stradă, un exemplu fiind 
portretul de grup Povești de pe stradă. Artistul îi extrage pe copii din peisaj și îi desenează pe fundal alb, pentru 
că, așa cum declară, ar vrea să ni-i imaginăm și în alte contexte1.

Arta și reprezentările artistice
În comunitățile studiate din județul Neamț, dimensiunea culturală, artistică își face loc prin reprezentanți 

ai breslei muzicienilor. Evoluția constantă a etniei romilor, a făcut să se resimtă în toate aspectele ale vieții 
sociale, economice și / sau culturale. Etnicii romi studiați deși nu au devenit celebri, precum orchestra de 
Zece prăjini sau doamna Mioara de la Vărbilău, singura acordeonistă dintre lăutari (printre cei mai recenți 
reprezentanți) sau și mai celebri Damian Drăghici, Cornelia Catanga-Pădureanu, Nelu Ploieşteanu, persoane 
care prin talentul lor au avut parte de o vizibilitate deosebită în societatea românească.

În toate sectoarele vieții cultural – artistice, minoritatea romă, a avut reprezentanți importanți, cei sus 
amintiți sunt doar o mică parte din figurile reprezentative ale romilor care s-au dedicat vieții cultural-artistice, 
devenind modele atât pentru minoritari cât și pentru majoritari.

Revenind la comunitatea care ne interesează, romii din județul Neamț, vom găsi persoane talentate de etnie 
romă, care individual sau împreună cu alții asemenea lor, împărtășesc aceași pasiune pentru actul artistic și o 
fac cu mare pasiune pentru actul cultural pe care îl promovează.

Perspectiva culturală a prezentei cercetări, este una deosebit de grea având în vedere și perspective meto-
dologice, destul de restrictive în ceea ce privește comunitățile studiate; comunități cu preponderență la limita 
supraviețuirii, unde “artiștii” comunităților, au mai degrabă un rol de entertainer și mai puțin o valoare 
culturală pentru comunitate, altfel spus ține de supraviețuirea lor materială în mare măsură, rolul artistic pe 
care și l-au asumat.

Viața culturală a etnicilor romi, este una dinamică, care se derulează atât, pe scenele din comunitățile urbane 
și rurale, dar este extrem de active prin intermediul mediului online.

Mediul online constituie pentru orice minoritate de orice categoria, “scena lumii”, o scenă fără limitări în 
ceea ce privește auditorii /“follow”ări.  Un exemplu este “Vacanțe muzicale la Piatra Neamț”, ediția 2022, unde 
au participat “Lăutarii de mătase” împreună cu Bogdan Mihai Simion.

Cele mai dese apariții ale acestora, referindu-ne la muzicanții de origine romă, întrucât sunt cei mai vizibili, 
se referă la petrecerile private de obicei organizate cu ocazia căsătoriei, atât a membrilor din comunitatea de 
romi, dar și petrecerile organizate de către  populația majoritară.

“Școala muzicală” pe care marea majoritate a muzicanților de etnie romă au “absolvito” și de care povesteau 
este de fapt o abilitate generațională “După ureche, noi nu știm note muzicale. Știm tonurile, dar nu cunoaștem 
să citim după portativ.

Și sunt mulți ca noi, așa-s lăutarii. Toată lumea poate să cânte, dar, dacă nu transmiți ceva, e degeaba.
Și asta se poate întâmpla și dacă ai școală de muzică. Mie nu-mi trebuie note ca să cânt, eu aud și simt.” 

(declarație lăutar rom).

1 Ibidem, p. 83.
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Roma artist Daniel Brici from Timișoara makes portraits of children living on the street, one example be-
ing the group portrait Povești de pe stradă (Stories from the Street). The artist extracts the children from the 
landscape and draws them on a white background, because, as he declares, he would like us to imagine them 
in other contexts also1.

Art and artistic representations
In the communities studied from Neamț county, the cultural and artistic dimension contains the represen-

tatives of the musicians’ guild. The constant  evolution of the Roma ethnicity impacted all aspects of 
social, economic and/or cultural life. The Roma ethnics that were studied were not as famous as the orchestra 
of Zece Prăjini or Mrs. Mioara from Vărbilău, the only accordionist among the lăutari (among the most recent 
representatives) or even more famous Damian Drăghici, Cornelia Catanga-Pădureanu, Nelu Ploieșteanu, people 
who based on their talent made themselves visible in the Romanian society.

The Roma minority have had important representatives in all sectors of cultural-artistic life, those men-
tioned above being only a small part of the representative figures of the Roma who have dedicated themselves 
to cultural-artistic life, becoming models for both minorities and majorities.

Returning to the community of interest, the Roma in Neamț county, we find talented Roma people, who 
individually or together with others, share the same passion for the artistic act and do it with great dedication 
for the cultural act they promote.

The cultural perspective of the present research, is a particularly difficult one given the methodological 
perspectives, quite restrictive in terms of the communities studied; communities predominantly on the edge of 
survival, where the “artists” of the communities, have rather a role of entertainer and less a cultural value for the 
community, in other words, it is mostly to ensure their material survival that they embraced the artistic role.

The cultural life of the Roma is a dynamic one, taking place both on the urban and rural community stages 
and being extremely active through the online environment. The online environment is for any minority of any 
category, the “world stage”, a stage without limitations in terms of listeners/followers. An example is “Musical 
Holidays in Piatra Neamt”, edition 2022, where the “Lăutarii de mătase” participated together with Bogdan 
Mihai Simion.

Their most frequent appearances, referring to musicians of Roma origin, since they are the most visible, refer 
to private parties usually organized on the occasion of marriage, both of members of the Roma community, 
and parties organized by the majority population.

The “music school” that the vast majority of Roma musicians have “graduated” and talk about is actually a 
generational skill “By ear, we don’t know musical notes. We know the tunes, but we don’t know how to read 
the musical stave.

And there are many like us, this is the way of the lăutarii. Everybody can sing, but if you don’t transmit a 
feeling, it’s useless.

And that can happen even if you went to a music school. I don’t need notes to sing, I hear and feel.” (state-
ment of a lăutar Roma).

1 Ibid. pp. 83.
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Capitolu l  6 .  POV E ȘTI ROM’a nt ice 
sau  un a lt fe l  de  conc luz ie

Comunitatea de romi din județul Neamț este o comunitate vie cu tradiții care s-au păstrat de-a lungul anilor, 
așa cum amintea una dintre persoanele intervievate. Domnul G.N. component al formației instrumentale 
de pe fosta platformă industrială Săvinești, amintește faptul că pentru el, comunitatea de romi din comuna 
Crăcăoani - locul acestuia de naștere, a fost considerată în anii 1950 - 1960, “Academia de muzică lăutărească” 
a județului Neamț.

Acum peste ani, prin documentele studiate și persoanele intervievate, am identificat persoane de etnie romă, 
actualmente “muzicanți” sau “lăutari”care fac parte din “formații de lăutari” - termen care a început sa fie 
folosit foarte frecvent referindu-se la muzicienii, cântăreții care fac parte din trupe cover, formații pentru nunți  
sau botezuri, indiferent de stilul muzical pe care respectivii artiști îl cântă, sau etnia din care fac parte - care 
au provenit din comuna Crăcăoani sau din alte localități, dar care au adus acest “meșteșug” în toată țara în 
diferite perioade istorice.

Spre deosebire de alte categorii de romi, lăutarii, au reușit să fie printre cei mai bine văzuți “țigani” de-a 
lungul istoriei, ei având și un puternic caracter cultural, prin care sintetizau aspecte din folclorul românesc și 
le includeau în repertoriul lor lăutăresc. Repertoriul lăutăresc a constituit în multe cazuri “vehicolul cultural” 
al diferitelor aspecte din cultura populară românească.

Importanța lăutarilor în cultura românească este indiscutabilă, iar fiecare perioadă istorică conține narativul 
ei cu personaje emblematice și/sau anecdotice.

Rezumând generația adultă a romilor, este marcată în primul rând de la trecerea de la starea de nomad la 
cea de statornicire, cu alte cuvinte de la a nu avea nimic în afară de familie, căruță și tradiționalii galbeni, la a 
avea în proprietate o locuință.  Trecerea are o importanță deosebită având în vedere gradul de conservatorism 
cu care comunitățile de romi sunt înzestrate. Nu ne vom îndrepta privirea spre acest fenomen, prag cultural 
peste care comunitățile de romi le-au pășit, chiar daca implicațiile în comunitate sunt evidente. 

Ne vom îndrepta privirea spre câteva “povești rom’antice” pe care interlocutorii noștri le-au relatat, îndrep-
tându-ne atenția mai ales catre acele povești în care cultura se leagă în mod benefic cu educația.

I.S. face parte din comunitatea de căldărari din orașul P.N., este fiica cea mai mică a familiei din care mai 
sunt încă trei surori, din care numai cea mai mare este căsătorită. Povestea acestei persoane, având în vedere 
implicațiile majore, pe care ea le are în comunitatea de romi, este una deosebită. De la concurentă la TV show-
ul “Românii au talent”, la membru al Corului Regal, un ansamblu cameral de tineret aflat sub Înaltul Patronaj 
al Alteței Sale Regale Principele Radu al României, format din tineri muzicieni cu vârste cuprinse între 18 şi 
35 de ani, studenți şi absolvenți ai Conservatorului din Bucureşti și în același timp bursieră a Metropolitan 
Opera House.

O carte de vizită impresionantă a unei tinere de etnie romă, care prin ambiția personală și prin suportul 
oferit de familie, a reușit să iasă din tiparele comunităților rome, cu atât mai mult cu cât aceasta este femeie.

Dintre întâmplările interesante pe care tânara le-a descris, au fost momentele când propria comunitate, copii 
de romi cu care se juca, o strigau “româncuța”, asta și datorită tenului ei mai alb, felului ei de-a fi mai retrasă, 
întrucât stătea mai mult în casă și învăța – acest lucru atrăgându-i denumirea de “tocilara comunității” sau 
stătea mai mult în preajma tinerilor români, având în vedere și faptul că învăța într-un liceu de artă, unde 
copii români erau majoritari.

Părinții acesteia, și-au amintit o întâmplare pe cât de hazlie, pe atât de relevantă pentru tânăra care îi plăcea 
să învețe foarte mult. Astfel că și-au amintit aceștia faptul că la un moment dat aceasta a rămas blocată în 
școală, din cauza faptului că aceasta a rămas să studieze peste programul obișnuit de școală, neavând pian 
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Chapter  6 .  ROM’a nt ique  STOR IE S or 
a  d i f ferent  t y pe  of  conc lusion

The Roma community in Neamț County is a vivid community with traditions that have been preserved 
over the years, as mentioned by one of our interlocutors. Mr. G.N., member of the instrumental band from the 
former industrial platform of Săvinești, recalls that for him, the Roma community in the Crăcăoani commune 
- his birthplace - was considered in the 1950s and 1960s, the “Academy of muzică lăutărească” of Neamț county.

Now, over the years, based on the documents analysed and the people interviewed, we have identified people 
of Roma ethnicity, currently “musicians” or “lăutari” who are part of “lăutari bands” - a term that began to be 
used very frequently referring to musicians, singers who are part of cover bands, bands for weddings, or bap-
tisms, regardless of the style of music the artists perform, or the ethnicity they belong to - who originated from 
Crăcăoani or other localities, but who carried this “craft” throughout the country in different historical periods.

Unlike other categories of Roma, the lăutarii have managed to be among the most highly regarded “gypsies” 
throughout history, having a strong cultural character, synthesizing aspects of Romanian folklore and including 
them in their lăutăresc repertoire. In many cases, the lăutăresc repertoire was the “cultural vehicle” of various 
aspects of Romanian popular culture.

The importance of the lăutari in Romanian culture is indisputable, and each historical period contains its 
own narrative with emblematic and/or anecdotal characters.

Summing up the adult generation of Roma, it is primarily marked by the transition from the nomadic to 
the settled state, in other words from having nothing but a family, a cart and the traditional galbeni, to owning 
a home.  The transition has a particular importance given the degree of conservatism with which Roma com-
munities are endowed. We will not turn our gaze upon this phenomenon, the cultural threshold over which 
Roma communities have crossed, even though the implications for the community are obvious. 

We will turn our gaze upon some of the “Roma’ntique stories” that our interlocutors have told us, directing 
our attention in particular to those stories where culture is beneficially linked to education.

I.S. is a member of the căldărari community from the town of P.N., she is the youngest daughter of a family 
with three sisters, out of whom only the eldest is married. The story of this person, given the major implica-
tions she has in the Roma community, is a special one. From the contestant on the TV show “Romania’s got 
talent”, to being member of the Royal Choir, a youth chamber ensemble under the High Patronage of His 
Royal Highness Prince Radu of Romania, consisting of young musicians aged between 18 and 35, students and 
graduates of the Bucharest Conservatory, and at the same time a Metropolitan Opera House scholarship holder.

An impressive presentation card of a young Roma woman who, through personal ambition and family sup-
port, has managed to break the boundaries of the Roma community, especially being a woman.

Among the interesting stories she described were the times when her own community, the Roma children 
she played with, called her “little Romanian girl”, also because of her whiter skin, her introvert personality, 
as she stayed more at home and studied - this earned her the name of “community nerd”, or she stayed more 
around young Romanians, considering the fact that she studied in an art high school, where Romanian chil-
dren were the majority.

Her parents recalled an incident that was as funny as it was relevant to the young girl who loved to learn 
a lot. They recalled that at one point she was stuck in school because she stayed to study beyond the usual 
school hours, not having a piano at home - her favourite instrument - and those who locked the school did 
not notice anyone else in the school. When her parents realised that she had not come home, they went after 
her at school, where they found her. They called the police for help and the child had to be taken out through 
the window, as the school was closed.



96

P O V E Ș T I  R O M - A N T I C E • R O M Â N Ă

•

•

acasă – instrument favorit, iar cei care au închis școala, nu au sesizat că ar mai fi cineva în școală. Atunci când 
părinții și-au dat seama că nu a ajuns acasă, au plecat după ea la școală, unde au găsit-o. Au cerut ajutorul 
poliției având în vedere că școala era închisă, iar copilul a trebuit să fie scos pe geam, școala fiind închisă.

Aceeași tema a spațiilor închise a reieșit și din alt interviu acordat de un tânăr rom (I.N), care are un 
parcurs artistic asemănător persoanei sus amintite. A fost particpant la show-ul TV de talente “Vocea 
României”, numeroase participări la concursuri muzicale și concursuri de talente, cu tot atâtea premii 
obținute și confirmări ale talentului.

Întorcându-ne la pățania tânărului, I.N. a cărui rădăcini se trag tot din comuna Crăcăoani, o asemănare 
absolut întâmplătoare, dar care întărește spusele domnului G.N. din Piatra Neamț, că această comună din 
județul Neamț își merită pe deplin numele de  “Academia de muzică lăutărească” a județului Neamț, este una 
cu relevantă, care se raportează la mentalul comunității – la dorința tinerei generații de a “evada”.

De mic, datorită talentului său moștenit de părinți (familia acestuia este o familia de romi lăutari), tatăl fiind 
lăutar de profesie, la fel și bunicii din partea tatălui, dar sprijinit în mod activ de către mama sa, a participat 
la tot felul de evenimente locale.

La un moment dat a fost invitat să cânte la o nuntă, ca invitat principal în deschidere, dansul mirilor. Înaintea 
momentului s-a dus la toaletă și mare i-a fost mirarea când nu a mai reușit să o deschidă. Mama tânarului își 
aduce aminte detaliile de panică, întrucât I.N. trebuia să deschidă momentul, ea pregătise negativul și toată 
lumea îl aștepta efectiv. Tânărul își aduce aminte că a încercat să sară ușa, dar era prea mic să reușească, a țipat 
însă nimeni nu l-a auzit întrucât muzica era dată foarte tare. Mama sa  dându-și seama de incident a chemat 
un ospătar care a reușit să deschidă ușa. Nici până astăzi nu și-au dat seama cum a reușit să blocheze acea ușă.

Dar pentru acești tineri, o ușă închisă înseamnă o nouă oportunitate, o nouă trecere, către un alt nivel de 
perfecționare, o altă etapă de dezvoltare.

Deosebirea însă între cele 2 persoane intervievate, care subliniază și mai mult caracterul tradițional – con-
servator al comunităților de romi, este faptul că I.N. este de gen masculin iar I.S. este de gen feminin, iar 
principalele “discriminări” pe care le amintea I.S. referindu-se la ea  și la copii/tinerii care locuiau în aceași 
comunitate de romi, în speță cea de căldărari, se extinde dincolo de limitele unei comunități.

Femeia romă este victima unei discriminări, care în comunitățile de romi se numește tradiție. Comparând 
cele situații, în care ambele familii își sprijină copii, indiferent de situație și ambele cred că educația copiilor 
este cea care îi va scoate din anonimatul comunității, și le va oferi o consfințire a unui sacrificiu pe care l-au 
făcut, pentru a simți că “trăiesc” (ambele persoane mi-au transmis faptul că pe scenă se regăsesc cu adevărat).

Ceea ce este interesant la tinerii romi cu care am stat de vorbă, care au avut șansa oferită de educație, este 
că își depășesc limitările impuse de comunitatea tradițională și chiar dacă există în permanență o presiune mai 
puțin vizibilă, idealul care și l-au asumat, nu este văzut ca o opoziție/revoltă la cultura romă, este considerat 
mai degrabă o evoluție naturală a comunității.
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The same theme of closed spaces emerged from another interview with a young Roma man (I.N), who 
has a similar artistic background to the person mentioned above. He was a participant in the TV talent show 
“Voice of Romania”, numerous participations in musical competitions and talent contests, with as many awards 
obtained and confirmations of talent.

Returning to the story of the young I.N., whose roots also come from the commune of Crăcăoani, an absolutely 
coincidental similarity, but one that reinforces the words of Mr. G.N. from Piatra Neamț, that this commune in 
Neamț county fully deserves the name of  the “Academy of muzică lăutărească” of Neamț county, is a relevant 
one, which relates to the mentality of the community - to the desire of the young generation to “escape”.

From a young age, thanks to his talent inherited from his parents (his family is a family of lăutari Roma), 
his father being a lăutar by profession, as well as his grandparents on his father’s side, but actively supported 
by his mother, he participated in all kinds of local events.

At one point he was invited to play at a wedding, as the opening guest, the bride and groom’s dance. Just 
before the performance he went to the toilet and was very surprised when he couldn’t open the door to get 
out. The young man’s mother recalls the panic, as I.N. had to start the performance, she had prepared the tape 
and everyone was actually waiting for him. The young man remembers that he tried to jump the door but he 
was too small to succeed, he screamed but nobody heard him as the music was played very loud. His mother, 
realising the incident, called a waiter who managed to open the door. To this day they still can’t figure out 
how he managed to lock that door.

But for these young people, a closed door means a new opportunity, a new passage to another level of im-
provement, another stage of development.

However, the difference between the two interviewees, which further underlines the traditional-conservative 
character of Roma communities, is that I.N. is male and I.S. is female, and the main “discriminations” that 
I.S. mentioned referring to her and the children/young people living in the same Roma community, namely 
the căldărari, extend beyond the boundaries of a community.

The Roma woman is the victim of discrimination, which in Roma communities is called tradition. Comparing 
the two situations, where both families support their children, regardless of the situation, and both believe 
that it is the education of their children that will bring them out of the anonymity of the community, and 
give them a validation of the sacrifice they have made, to feel that they are “alive” (both people told me that 
on stage they really find themselves).

What is interesting about the young Roma people I spoke to, who have had the opportunity offered by 
education, is that they overcome the limitations imposed on them by the traditional community and even 
though there is always a less visible pressure, the ideal they have taken on is not seen as an opposition/revolt 
to Roma culture but rather as a natural evolution of the community.
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