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Lucrarea a ap`rut \n cadrul proiectului „Copiii romi vor s` \nve]e“, ini]iat,
\n anul 2005, de Centrul Romilor pentru Interven]ie Social` [i Studii
Romani CRISS, \n parteneriat cu Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i cu
partenerul finan]ator Reprezentan]a UNICEF \n România.

Cuvânt \nainte

Dup` anul 1990, în România încep s` apar`, pentru început, lucr`ri de limb`
rromani, [i, dup` câ]iva ani, [i abord`ri din perspectiv` literar` [i istoric`. Primele
sinteze demne de a fi fost re]inute într-o bibliografie de specialitate au fost publicate
abia în anii 1997 – 1998 (v. Donald Kenrick, Romii: Din India la Mediterana. Migra]ia
romilor, Bucure[ti: Editura Alternative, 1998, 56 p.; Gheorghe Sar`u, Rromii, India
[i limba rromani, Bucure[ti: Kriterion, 1998, 258 p.; Viorel Achim, }iganii în istoria
României, Bucure[ti: Editura {tiin]ific` [i Enciclopedic`, 1998, 202 p.).
Cât prive[te studierea istoriei rromilor în [coal`, abia în anul 1999 avea s` fie elaborat` de etnograful [i juristul Liviu Cern`ianu o prim` program` pentru studierea,
la clasele a VI-a [i a VII-a, a orei de istoria [i tradi]iile rromilor. În baza ei, în anul
2003, la ini]iativa Direc]iei de Înv`]`mânt în Limbile Minorit`]ilor Na]ionale din
cadrul Ministerului Educa]iei [i Cercet`rii, avea s` fie editat primul manual auxiliar
pentru aceste discipline, Istoria [i tradi]iile rromilor, de c`tre trei tineri intelectuali
rromi - Petre Petcu], Delia Grigore [i Mariana Sandu -, cu contribu]ia financiar` a
Reprezentan]ei UNICEF în România (ap`rut la Bucure[ti, Editura RO Media, 116 p.).
În perioada 2002 - 2005, avea s` fie revizuit` Programa de istoria [i tradi]iile rromilor
– cu concursul tinerilor cercet`tori Petre Petcu], Delia Grigore [i Laura C`pi]` –, ce
a servit la licitarea [i finan]area de c`tre Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii a noului
manual de profil (104 p.), publicat, în anul 2005, la Editura Sigma, de c`tre cei trei
tineri autori rromi: Petre Petcu], Delia Grigore [i Mariana Sandu.
Prin urmare, cei peste patru mii de elevi rromi care studiau ora de istoria [i tradi]iile
rromilor, de la clasele a VI-a [i a VII-a, aveau, de-acum, dou` manuale bine concepute [i editate în condi]ii grafice foarte bune, fapt cu care se mai pot mândri,
deocamdat`, doar câteva minorit`]i (maghiar`, german`, a ru[ilor lipoveni, slovac`,
turc` [.a.).
De bun` seam` c` [i al]i autori s-au dedicat studierii istoriei rromilor (v. teza de doctorat a sociologului rrom, dr. Vasile Burtea, Rromii în sincronia [i diacronia popula]iilor de contact, Bucure[ti: Lumina Lex, 2002) [i, de asemenea, unele ONG-uri ale
rromilor (a se consulta, de pild`, articolele din publica]iile [i studiile coordonate de
Vasile Ionescu, pre[edintele Funda]iei „Aven Amentza“, ap`rute în perioada 1993 –
2002, ori demersuri similare întreprinse de institu]ii neguvernamentale nerrome,
generoase, ca: CDEC [i CRCR, ambele din Cluj Napoca, Salva]i Copiii – care a publicat lucrarea bilingv`, român` – englez`, despre tradi]iile rromilor în context românesc).
Autoarea „reperelor“ de fa]`, din istoria [i cultura rromilor, Mariana Sandu, încurajat` de partenerii în proiectul „Romii vor s` înve]e“ – derulat de Romani CRISS,
Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii [i Reprezentan]a UNICEF în anul 2005 - ne reaminte[te ori ne întrege[te imaginea în domeniul valorilor rrome, demersul s`u fiind
extrem de util pentru elevii [i profesorii rromi [i nerromi din [coli.
Bucure[ti, 18 decembrie 2005

conf. dr. Gheorghe Sar`u,
consilier pentru limba rromani [i rromi
în Ministerul Educa]iei [i Cercet`rii
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Argument

Aceste mici lingouri de istorie sunt
dedicate tuturor (copii, tineri, adul]i
majoritari, minoritari, elevi, studen]i, profesori [.a.),
pentru \n]elepciunea de a în]elege c` u[a c`tre progresul personal se
deschide numai din`untru.
Mariana Dinc`

|n România, tr`iesc 535.250 de romi conform recens`mântului oficial din
anul 2002. Neoficial \ns`, numeroase organiza]ii ale romilor sus]in c` num`rul acestora dep`[e[te un milion de persoane. De ce nu-[i declar` romii etnia?
Robia de sute de ani, stigmatizarea continu`, dar, mai ales, recens`mântul
din 1942, f`cut de autorit`]i special pentru deportarea romilor la Bug, a r`mas adânc \ntip`rit \n memoria colectiv` a romilor. Suferin]ele cumplite
suportate atunci \i fac pe b`trâni s` povesteasc`, celor mai tineri, cu fric`
[i ru[ine totodat`, despre cele \ntâmplate acolo, transmi]ându-le c` e
greu s` fii mândru de etnia ta atunci când faci parte dintr-un popor f`r`
]ar`, f`r` o patrie care s` te protejeze. Sunt de re]inut cuvintele b`trânului
Ion Sinescu din Suceava, unul dintre romii a c`ror via]` a fost marcat` de
nedreapta deportare la Bug: “S` nu scrii, tat`, despre asta... Ce suferin]`,
ru[ine [i fric` am tras atunci !”
Pentru a sc`pa de umbrele trecutului [i pentru a putea s` ne tr`im prezentul [i s` ne facem un viitor propriu, trebuie s` ne cunoa[tem istoria, a[a
cum e cea a neamului nostru: extrem de zbuciumat` [i plin` de priva]iuni.
Sunt de respectat [i de admirat cei bâtrâni, pentru modul \n care au [tiut
s` supravie]uiasc` [i s`-[i p`streze tradi]iile, obiceiurile [i modul lor de
via]`, dar teama de ceilal]i nu trebuie preluat`.
|ntr-o lume \n continu` schimbare va trebui s` ne schimb`m [i noi, s` ne
educ`m \ntr-un spirit nou, pozitiv, optimist, s` \ncerc`m s` facem ceva
pentru noi [i pentru semenii no[tri, s` ne iubim [i s` ne eviden]iem
valorile, fie umane, fie materiale, [i s` ajungem s` spunem \ntr-o zi – sunt
rom – f`r` nici cea mai mic` strângere de inim`.
Aceast` lucrare se adreseaz`, mai ales, \nv`]`ceilor romi, care au \nceput
s`-[i pun` \ntreb`ri [i s` caute r`spunsuri [i care vor g`si, r`sfoind aceste
pagini, mici lingouri de istorie, dar [i celor care, \nainte s`-i judece, vor
dori, poate, s`-[i cunoasc` vecinii, elevii, prietenii sau pe simplii trec`tori
romi [i prin prisma istoriei poporului lor.
Mariana Sandu
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{tia]i c` ...

Prima atestare documentar` a robiei romilor pe teritoriul românesc
dateaz` din 3 octombrie 1385?

Prima atestare documentar` a robiei, octombrie 1385

La acea dat`, domnitorul Dan Vod` confirma dania de „40 s`la[e de a]igani“ d`rui]i M`n`stirii Vodi]a de c`tre domnitorul Vladislav, cu aproximativ
20 de ani \nainte: „40 de s`la[e de a]igani s` fie slobozi de toate slujbele [i
d`jdiile de venitul domniei mele“. (Alex. {tefulescu, M`n`stirea Tismana, Bucure[ti,
1909, p. 167-171).

|n Transilvania, \n jurul anilor 1400 (\n timpul lui Mircea cel B`trân),
un boier Costea, st`pânea \n }ara F`g`ra[ului satele Vi[tea de Jos,
Vi[tea de Sus [i jum`tate din Arpa[ul de Jos, „precum [i 17 ]igani
de cort“? (Documenta Romaniae Historica, B, Moldova, I, Bucure[ti, 1975, p. 32-33).

|n Moldova, romii sunt aminti]i pentru prima dat` \ntr-un act din 2
august 1414? Informa]ia se g`se[te \ntr-un document din timpul lui
Alexandru cel Bun, care d`ruie[te trei sate lui pan Toader Pitic
„pentru credincioasa lui slujb`: un sat la Cobâla, unde este casa lui,
unde [este] a fost Veri[ Stanislav, iar alt sat la gura Jerav`]ului, unde
cade \n Bârlad, anume unde au fost cneji [de ]igani] Lie [i }ig`ne[tii,
iar al treilea sat pe Bârlad, unde are alt` cas` a lui, unde sunt cneji
[de ]igani] Tama[ [i Ivan“. (M. Cost`chescu, Documente moldovene[ti \nainte
de {tefan cel Mare (1374-1437) vol I, Bucure[ti, 1931, p. 103-105).
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|n anul 1422, regele Sigismund al Ungariei a acordat voievodului
Ladislau privilegiul de a circula liber prin ]ar` „\mpreun` cu ceata sa
de ]igani”?

(Hurmuzachi, vol. I/2 p. 527).

|n anul 1424, prin Constitu]ia
dat` de \mp`ratul Sigismund,
romilor de la ora[e li se d`dea
o jurisdic]ie proprie, pus` sub
autoritatea unui voievod?
„Balthazar de Bornemisza (c`pitanul general al Transilvaniei) le
confer` lui Mathias Nagy [i
Thomas de Aiud voievodatul ]iganilor din toat` Transilvania”. (V.
Ionescu, Romii \n Istoria României,
Bucure[ti, 2002, p. 32).

Fiecare ceat` de ]igani avea un
[ef propriu, care se numea jude
(giude) sau v`taf \n Moldova [i
}ara Româneasc` [i voievod \n
Transilvania. Voievodul era ales
Libera circula]ie prin ]ar`, 1422
dintre b`rba]ii cei mai puternici
[i mai \n]elep]i din grup. El se bucura de o ascultare deplin` din partea
grupului.
Tot din acea perioad`, avem informa]ii despre romii gabori din Transilvania.
Numele acestui subgrup se pare c` vine de la Gabriel (Gábor) Betleen, care
le oferise unele drepturi. Primele atest`ri ale acestui subgrup dateaz` din
anul 1424, odat` cu \nfiin]area demnit`]ii de „voievod al ]iganilor“, [i care
avea ca \nsemne ale onorabilit`]ii tahtai-ul („paharul puterii“) [i p`l`ria cu
boruri largi. |n anul 1588, Dieta Ardealului desfiin]eaz` primul voievodat al
romilor. Ca urmare, romii nu mai pl`teau, ca pân` atunci, impozite voievodului lor.
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Din aprilie pân` \n august 1595, domne[te, \n Moldova, {tefan
R`zvan, domnitorul de etnie rom`, care a fost al`turi de Mihai
Viteazul \n lupta sa \mpotriva marelui Imperiu Turcesc?
„Acest R`zvan era n`scut \n
Moldova, dintr-un tat` ]igan [i o
mum` moldovanc`. El intrase de
tân`r \n armia polon` [i, deosibindu-se printr-o vitejie neobicinuit` \n r`zboiu polonilor cu
muscalii, fu din simplu soldat ridicat la cele mai \nalte trepte
ost`[e[ti de craiul Poloniei, {tefan Bathori. |n urm` \ntorcânduse \n Moldova, intr` \n slujba lui
Aron Vod`, care \i dete rangul de
ag` [i \l trimise la mai 1593, sol
la Sigismund Bathori.
Apoi, R`zvan primi de la Aron {tefan R`zvan
comanda gvardiei sale de unguri. El trase la sine dragostea acestor osta[i [i izbuti, dup` cum v`zur`m,
cu agiutorul lui Bathori, a r`sturna pe domnul s`u [i se urca astfel \n locu-i,
pe un tron de care se f`cuse vrednic prin vitejia lui“.
Mai târziu, (\n batalia de lâng` Areni, la 3/13 decembrie 1595) prins de oamenii lui Ieremia Movil`, acesta a avut parte de o moarte cumplit`.
„Printr-o cruzime \nsp`imânt`toare el (Ieremia) porunci a pune pe R`zvan la
cazn`, apoi \i t`ie nasul [i buzele, [i dup` aceea puse de-l trase \n ]eap`,
espuindu-l asfel - priveli[te de jale - la armie [i la locuitorii ]`rii. |n minutul
\n care mult nenorocitul R`zvan Vod` gemea de dureri pe ]eap`, cu o crud`
barbarie aduser` pe fratele s`u \naintea lui de-i t`iar` capul. L-aceast` vedere, durerea mor]ii fratelui s`u ad`ogându-se la a sa, R`zvan deodat` se
ridic`, ]â[ni pe ]eap`, \ntinse bra]ile c`tre dragul s`u frate [i \ntr-aceast`
mi[care \[i dete sufletul“.
„|n drumul ce merge de la Suceava la Baia [i pân` ast`zi se arat` [i se pomene[te movila lui R`zvan Vod`, loc unde zac, neuitate de popor, oasele
viteazului domn. Astfel de cumplit` moarte avu acest b`rbat pe care meritul
7
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s`u [i norocirea \l \n`l]ase din pulbere pe tronul patriei sale. N`scut ]igan,
dintr-un neam osândit de veacuri la robie, el fu \nc` o dovad` puternic` c`
\n ochii providen]ii nu sunt popoare alese [i popoare osândite, c` ea r`spânde[te deopotriv` \ndur`rile sale peste to]i oamenii, f`r` osebire de na]ie
[i clas`, puind pe fruntea fiec`rui pecetea dumnezeirei [i declarându-l cu
drepturi deopotriv` ca toat` omenirea, \n libertate,la egalitate, la virtute [i la
adev`r“. (N. B`lcescu, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Junimea, Ia[i, 1988).

La 1 decembrie 1599, „o ceat` de l`utari-]igani, cântând imnuri
na]ionale“, a fost prezent` la intrarea lui Mihai Viteazul \n Alba
Iulia?
Intrarea marelui domnitor \n cetatea ardelean` „s-a f`cut \n sunetul viorilor
]ig`ne[ti care [tiau s` cânte pentru toate ceasurile din via]a omului, ceea ce
denot` c` al`turi de cei 8 trâmbi]a[i care mergeau \nainte erau [i viori ]ig`ne[ti“. (Istoria Românilor: Chipuri [i Icoane, N. Iorga, p. 72).

|mp`r`teasa Maria Tereza (1740-1780) a decretat \nc` din anul 1758
legarea de un loc pentru pl`tirea de impozite a romilor din Banat [i
Ungaria, [i a \nceput un program de asimilare a acestora?
Astfel:
- „]iganii nu puteau de]ine cai [i c`ru]e,
- tinerii peste 16 ani puteau fi supu[i serviciului militar,
- ]iganii trebuiau s` pl`teasc` impozite; |n anul 1761, numele de maghiar
este \nlocuit cu ]`rani noi (neubauer) sau de unguri noi (új magyarok),
- \n anul 1767 se desfiin]eaz` jurisdic]ia voievodului asupra ]iganilor,
- este interzis` folosirea limbii ]ig`ne[ti, [sunt interzise] portul [i ocupa]iile
specifice ale ]iganilor,
- \n anul 1773 sunt interzise c`s`toriile \ntre ]igani, iar c`s`toriile mixte
sunt reglementate strict,
- copiii de peste 5 ani urmeaz` s` fie ridica]i [i \ncredin]a]i unor familii ne]igane“. (Viorel Achim, }iganii \n Istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti,1998).

|n anul 1766, la 22 ianuarie, \n Moldova, Gr. Alex. Ghica Voievod
aproba prin Hrisovul s`u domnesc eliberarea robilor care au fost
credincio[i st`pânului? „un ]igan ce de copil mic \l va lua st`pânul
s`u \n casa lui [i va sluji cu credin]` [i cu dreptate pân` va veni la
vârst` cu aceia, [i apoi st`pânul lui pentru cea cu credin]` [i cu
8
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dreapt` slujb`, ce au avut de la dânsul \ntru atâ]i ani se va milostivi asupra lui [i-l va ierta de robi ...“. (Nicolae
Grigora[, Robii \n Moldova. Anuarul Institutului
de Istorie [i Antropologie A.D. Xenopol, Ed.
Academiei, Ia[i, 1967).

|n anul 1780, se na[te la Ia[i, \ntr-o
familie de l`utari robi, Vasile Barbu
L`utaru ca fiu al starostelui de
l`utari Stan Cobzariul [i al Ilinc`i?
„La 1804, deja renumit \n Moldova, Barbu Eliberarea robilor credincio[i, 1766
L`utarul preia starostia breslei. Se c`s`tore[te câ]iva ani mai târziu [i are mai mul]i copii, dintre care doar trei \i duc
meseria mai departe: Gheorghe Scripcariul, Ioan Scripcariul [i Vasile Scripcariul. L`ut`ria le asigura venituri consistente, de vreme ce familia lui Barbu L`utarul, din mahalaua Frec`ului, se r`scump`ra din robie, la 6 iulie 1845, conform
condicii de Prescrierea birnicilor [i a
dezrobi]ilor ]igani din ora[ul E[i“.

Barbu L`utaru

Spre apusul carierei sale, Barbu L`utarul
are marele privilegiu de a-l \ntâlni pe virtuozul maghiar Franz Liszt, venit la Ia[i la invita]ia lui Vasile Alecsandri. Barbu l-a uimit
atunci pe Liszt, redând la scripc`, f`r` gre[eal`, un mar[ unguresc improvizat \n acel
moment de compozitor la clavir. Franz
Liszt [i-a notat \n carnetul s`u de schi]e
dou` „cântece de be]ie“ interpretate de
Barbu L`utarul, pe care le-a folosit apoi \n
„Rapsodia român` pentru pian“.

Mormântul lui Barbu se presupune c` este \n curtea Bisericii „Sf. Ioan Zlataust“, printre ai c`rei ctitori se num`r`, dar anul decesului nu este clar: 1858,
1861 sau 1864. (Viorel Cosma, L`utarii de ieri [i de azi, Ed. Du Style, Bucure[ti, 1996).
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La 12 septembrie 1782, \mp`ratul Iosif al II-lea (1780 -1790) a
instituit un regulament numit De Regulatione Zingarorum, prin care
reglementa statutul romilor din Transilvania?

Statutul romilor din Transilvania, 1782

Astfel:
- se interzice ]iganilor s` mai locuiasc` \n corturi; folosirea limbii ]ig`ne[ti
se pedepse[te cu 24 de lovituri de bât`,
- cer[itul este interzis,
- copiii de ]igan s` fie da]i la [coal` [i s` nu mai umble goi,
- copiii de sexe diferite s` doarm` separat,
- ]iganii s` frecventeze biserica duminica [i \n zilele de s`rb`toare,
- s` asculte de sfaturile preo]ilor,
- \n ceea ce prive[te mâncarea, \mbr`c`mintea [i limba, ]iganii s` urmeze
obiceiul locului,
- nici un ]igan s` nu mai de]in` cai,
- autorit`]ile s`te[ti s` nu mai permit` nici unui ]igan s` trând`veasc`,
- ]iganii sunt obliga]i s` se ocupe de agricultur`, altfel vor fi pedepsi]i,
- li se permite s` se ocupe de muzica lor doar atunci când nu este de
munc` la câmp. (Viorel Achim, }iganii \n Istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti,1998).
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|n data de 19 iunie 1783, la Cern`u]i, \mp`ratul Iosif al II-lea a dat
un ordin prin care robia era desfiin]at` \n Bucovina?
A fost, \ns`, extrem de greu s` fie aplicat acest ordin pentru c` boierii [i
m`n`stirile nu voiau s` renun]e la o mân` de lucru nepl`tit` [i care se afla
la dispozi]ia lor. Ei argumentau c` starea de robie este „cea mai potrivit`
pentru ]igani, fiind \n avantajul ]iganilor“. (Viorel Achim, }iganii \n Istoria României,
Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti, 1998).

La 22 august 1785, Iosif al II-lea d` o patent` prin care desfiin]eaz`
robia \n Ardeal?
De[i nobilimea maghiar` s-a opus puternic acestei m`suri, un an mai
târziu, „\n 1786, s-a dat o ordonan]` imperial` privind servitorii. Raporturile
lor cu st`pânii trebuiau s` fie voluntare [i s` se bazeze pe un contract cu ace[tia“. (P. Petcu], D. Grigore, M. Sandu, Istoria [i tradi]iile romilor, [manual], Ed. Ro Media,
Bucure[ti, 2003, p. 57).

Anton Pann, unul din fondatorii literaturii populare culte românesti,
a scris muzica pentru imnul României „De[teapt`-te Române!“?
El s-a n`scut \n anul 1794 la Sliven (Bulgaria), \ntr-o familie de romi c`ld`rari. Numele s`u adev`rat era Antonie Pantaleon Petroveanu, fiul lui Pantaleon Petrov [i al Tomaidei. |n anul 1812, Anton Pann s-a refugiat \n Bucure[ti, iar \n anul 1827 a fost numit profesor de muzic` bisericeasc` la Seminarul din Rm. Vâlcea. |ndr`gostit de nepoata stare]ei de la m`nastirea
„Dintr-un Lemn“, a fugit la Bra[ov \mpreun` cu tân`ra domni[oar`, c`s`torindu-se la biserica din Schei. |n aceast` perioad`, el [i-a schimbat numele
ini]ial \n cel de Anton Pann. Din anul 1828, revenit la Bucure[ti, Anton Pann
a fost profesor de muzic` [i tipograf, având atelierul s`u propriu, unde \[i
edita lucr`rile literare [i muzicale. Anton Pann a murit \n anul 1854.
„Dup` victoria Revolu]iei \n }ara Româneasc`, la 29 iulie 1848, Anton Pann
a participat al`turi de oficialita]ile ora[ului la ceremonia organizat` \n Parcul
Z`voi din ora[ul Râmnicu-Vâlcea, cu prilejul „sfin]irii stindardelor libert`]ii
na]ionale dup` noua constitu]ie“, când s-a cântat pentru prima oar` mar[ul
revolu]ionar „De[teapt`-te române“, pe versuri de Andrei Mure[anu, a c`rui
muzic` o compusese Pann, adaptând melodia cântecului „Din sânul maicii
mele“. Acest moment a reprezentat prima intonare a viitorului Imn de Stat
al României. A fost paracliser la biserica Olari, cânt`re] la biserica Sfin]ilor,
11

{tia]i c` ...

a \nv`]at me[te[ugul tiparului [i a fost psalt \nv`]`tor de copii \n arta musichiei“. (Antologia Fabulei Române[ti, edi]ie \ngrijit` de Constantin Ciuchindel, Ed. Tineretului, Bucure[ti, 1966; Casa Memorial` Anton Pann din Râmnicu-Vâlcea - www.muzee-vâlcea.ro).

|n anul 1812, Ion Budai Deleanu (n.1770 sau 1763 - 1820, 20
august) termin` versiunea definitiv` a }iganiadei, „poem` eroicomic` \n 12 cânturi“? Poemul este publicat pentru prima dat` \n
„Buciumul român“ [i este, de altfel, singura epopee realizat` \n literatura român`.
Subiectul \l constituie expedi]ia
]iganilor \mpotriva turcilor din
porunca lui Vlad }epe[. |ntr-un
r`zboi al lui Vlad }epe[, domnitorul se gânde[te c` s-ar putea
folosi [i de ajutorul ]iganilor, din
care [i-a f`cut o armat` aparte.
|n acela[i timp, un nobil ungur,
ce „se tr`gea dintr-o vi]` - despre str`mo[ii lui - ]ig`neasc`“,
pleac` s` caute pe Anghelina,
iubita sa, despre care a aflat c`
a fost furat` de zmeu.
„Expedi]ia lui }epe[, cea a ]iganilor [i a lui Becicherec [\n limba
romani „beÒ khere“ =stai acas` n.n.] sunt trei ac]iuni pe care poetul le \mplete[te uneori cu mult` dib`cie.

}iganiada

}epe[? Cu ajutorul Sfin]ilor \[i
bate du[manii, ai c`ror sprijinitori sunt Dracii.

}iganii? Dup` ce scap` de oarecari \ncerc`ri la cari I-a supus domnul, vreau
- \ndemna]i de draci - s`-[i fac` un stat, dar la alegerea c`peteniei se ceart`
[i se bat...
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Becicherec? |n drumu-i, d` peste }igani, e \n primejdie de moarte, scap` [i
- aflând c` Anghelina a murit - se \ntoarce acas`. ( ...)
Satira la adresa nobilimii ungure[ti [i la adresa c`lug`rilor e plin` de haz [i
poate de aceia autorul [i-a ascuns numele sub pseudonimul Leon Dianeu
(\n care, prin anagram`, putem g`si pe Ion Deleanu). (}iganiada, Biblioteca pentru
to]i, nr. 891-892, Ed. Libr`riei Leon Alcalay, Bucure[ti).

|ntr-o scrisoare din 1812, adresat` lui Petru Maior de c`tre Ion
Budai-Deleanu, reiese c` cei doi corifei ai {colii Ardelene apar]ineau etniei rome ?
„… am s`-]i aduc aminte cum c` eu \nv`tând latine[ti, italiene[te [i fran]oze[te, \ntru care limbi se afl` poesii frumoase, m’am \ndemnat a face o cercetare: de s’ar putea face [’in limba noastr`, adic` \n cea româneasc` (c`ci
a noastr`, cea ]ig`neasc`, nu se poate scrie [i pu]ini o \n]`leg) cevas asemene; (…)
Cea mai de pe urm`, s` [tii c` fiind eu ]igan ca [i tine, am socotit cuvios lucru de a scrie pentru ]iganii no[tri, ca s` preceap` ce feliu de str`m`[i au
avut/[i s` s` \nve]e a nu face [i ei doar` nebunii asemene, când s-ar \ntâmpla s` vie cândva la o tâmplare ca aceasta.
Adev`rat c` a[ fi putut s` bag multe minciuni l`udând pe ]igani [i scornind
fapte care ei n-au f`cut, cum fac astezi istoricii unor neamuri, care scriind
de l`udând de \nceputul norodului s`u, s` sue pân` la Dumnezeu [i tot lucruri minutate bârfesc. Dar eu iubesc adev`rul”. Sursa: D.Grigore, P.Petcu], M.
Sandu, Istoria [i tradi]iile minorit`]ii romani. Manual pentru Clasele a VI-a [i a VII-a, MEC, Ed.
Sigma, Bucure[ti, 2005, p.48.

|n anul 1821, \n timpul revolu]iei condus` de Tudor Vladimirescu, un
taraf de l`utari a fost masacrat al`turi de „batalionul sacru“?
„|n b`t`lia de la Dr`g`[ani, batalionul sacru care trebuia s` se jertfeasc` \n
aceast` lupt`, \nainta având \n fruntea sa [i muzica de ]igani a boierului
Constantin Golescu, pe care o luase de la Colintina“ (N. Iorga, Izvoarele contimporane asupra mi[c`rii lui Tudor Vladimirescu, Bucure[ti, 1921, p. 307).
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|n anul 1822, la 6 noiembrie, 200 de romi l`utari au participat la
intrarea lui Grigore Ghica \n Bucure[ti?
„|n rândul al [aptelea, \n fa]a domnului, venea arma[ul c`lare, cu ofi]erii s`i
[i \nconjurat de peste 200 de ]igani, cântând din tot felul de instrumente [i
\mbr`ca]i de asemenea bine, \ntocmai ca burghezii“. (George Potra, Contribu]iuni
la istoricul ]iganilor din România, Mihail Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002, p.124).

|n anul 1831, Regulamentului Organic din }ara Româneasc` \i era
anexat [i un Regulament pentru \mbun`t`]irea soartei ]iganilor
statului ?
Acesta urm`rea:
- lichidarea nomadismului,
- statornicirea ]iganilor [i deprinderea lor cu lucrarea p`mântului,
- repartizarea a câte 5-6 familii de ]igani \ntr-un sat pentru a-i dispersa,
- limitarea libert`]ii lor de mi[care.
|n Moldova, s-a adoptat „Reglementul pentru statornicirea ]iganilor“ prin
care se dorea „a[ezarea ]iganilor statului pe mo[iile particulare, proprietarii
asigurându-le teren [i gr`din`, dar [i s` le \nlesneasc` construirea de case“.
(Regulamentele Organice ale Valahiei [i Moldovei, Bucure[ti, 1944, p. 19, 26,191,194).

|n anul 1834, Ioan Câmpineanu este primul boier care-[i elibereaz`
robii romi pe care-i mo[tenise de la p`rin]ii s`i?
„Câmpineanu a fost primul [i singurul boier care [i-a eliberat ]iganii mo[teni]i, \n mod oficial, pe vremea aceea“. (George Potra, Contribu]iuni la istoricul ]iganilor din România, Mihail Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002, p.103).

Mihail Kog`lniceanu, \n anul 1837, la 2 august, la Berlin, \[i public`
studiul „Esquise sur l’histoire, les moeurs et la langue des Cigains,
connus en France sous le nom des Bohemiens“, sub semn`tura
Michel de Kogalnitchan? Traducerea studiului a fost realizat` \n anul
1900, la Ia[i, de c`tre Gh. Ghib`nescu, sub titlul „Schi]` despre ]igani“ [istoria, obiceiurile [i limba ]iganilor, cunoscu]i \n Fran]a sub
numele de boemieni].
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Mai târziu, \ntr-un discurs rostit
la Academia Român` \n {edin]a
Solemn` de la 1 Aprilie 1891,
Mihail Kog`lniceanu face o descriere a vie]ii bie]ilor robi romi
dinainte de dezrobire:
„Chiar pe uli]ele ora[ului Ia[i, \n
tinere]ele mele, am v`zut fiin]e
omene[ti purtând lan]uri la mâini
sau la picioare, ba unii chiar
coarne de fier aninate de frunte
[i legate prin coloane \mprejurul
gâtului. B`t`i crude, osândiri la
foame [i la fum, \nchidere \n \nchisori particulare, arunca]i goi
\n z`pad` sau \n râuri \nghe]ate,
iat` soarta nenoroci]ilor ]igani!
Apoi dispre]ul pentru sfin]enia [i
leg`turile de familie. Femeia luat` de la b`rbat, fata r`pit` de la
p`rin]i, copiii r`pi]i de la sânul
n`sc`torilor lor r`zle]i]i [i desEliberarea robilor romi
p`r]i]i unii de al]ii [i vându]i ca
vitele la deosebi]i cump`r`tori \n cele patru col]uri ale României“. (M. Kog`lniceanu, Tainele inimii, Editura pentru Literatur`, Bucure[ti, 1964, p. 346-347).

|n anul 1843, la 22 martie, \n }ara Româneasc` a fost dat` prima
lege prin care au fost elibera]i robii domne[ti: „Lege pentru desfiin]area dajnicilor de sub adminstra]ia Vorniciei Temni]elor [i trecerea
lor sub administra]ia ocârmuitorilor de jude]e“?
„Dup` ce ace[ti oameni vor fi pe deplin asimila]i sub aspect fiscal cu plugarii s`teni, zeciuiala lor intr` \n cutiile satelor, iar prin fondul de r`scump`rare [a ]iganilor particulari] Visteria va da doar 47.600 lei“. (Analele
Parlamentare ale României, XII/1, Bucure[ti, (1890-1915), p. 301-304).
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|n anul 1844, la 31 ianuarie, \n Moldova au fost elibera]i robii
m`n`stire[ti?

Eliberarea robilor m`n`strire[ti, Moldova, ianuarie 1844

Mihail Sturdza adopt` legea „pentru regularisirea ]iganilor mitropoliei, a
episcopiilor [i m`n`stirile \n deob[te“, \n baza c`rora romii care erau robi
m`n`stire[ti deveneau liberi. Acum ei aveau [i dreptul de a se c`s`tori cu
români.
„D`rile adunate de la ace[ti ]igani formeaz` un fond special destinat r`scump`r`rii ]iganilor robi pe care particularii \i scot la vânzare“. (Analele Parlamentare ale României, XII/2, Bucure[ti, (1890-1915), p. 424).

|n anul 1844, la 14 februarie, \n Moldova, a fost votat` legea prin
care romii domne[ti deveneau liberi, având acelea[i drepturi ca [i
moldovenii?
„}iganii sunt scuti]i de bir timp de un an, iar de toate celelalte \ndatoriri
c`tre stat ale locuitorilor dajnici timp de trei ani de la a[ezare. Scutirile sunt
valabile [i pentru ]iganii deja a[eza]i, [i se aplic` \ncepând cu momentul \n
care s-a petrecut a[ezarea lor“. (Analele Parlamentare ale României, XII/2, Bucure[ti,
p. 521-523).
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|n revista „Prop`[irea. Foaie [tiin]ific` [i literar`, Ia[i“, \n anul
1844, \n perioada martie - octombrie, apare prima parte a „Istoriei
unui galbân [i a unei parale“, de Vasile Alecsandri?
Autorul „aminte[te de ]iganii cei chiniu]i, dar [i de farmecul [i pitorescul
deosebit ce-l prezint` [atrele acestor nomazi“.
De asemenea, \n nr. 5 din 1844 al acestei reviste, Vasile Alecsandri publica
poezia „Desrobirea ]iganilor“.
Totodat`, „urmând exemplul lui Câmpineanu, care, \n anul 1834, sloboze[te din robie to]i romii mo[teni]i de la p`rin]i, Vasile Alecsandri [i-a eliberat
robii dup` dorin]a p`rin]ilor, din balconul casei din Mirce[ti“. (Mihai Merfea,
Cultur` [i civiliza]ie romani, Ed. Didactic` [i Pedagogic`, Bucure[ti, 1998, p.71).

|n anul 1844, Cezar Bolliac (1813-1881) publica, \n „Foaie pentru
minte, inim` [i literatur`“, o „Scrisoare ...“ prin care militeaz`
pentru cauza romilor?
„Veni]i domnilor, veni]i to]i câ]i a]i pus odat` mâna pe condei, porni]i de un
sentiment nobil, profesori, jurnali[ti [i poe]i, veni]i s` facem pentru \ntâia
oar` o cauz` comun`, cauza ]iganilor [i s` ne lupt`m pentru slobozenia lor:
religia, interesul statului [i duhul \naint`rii noroadelor ne va fi \n ajutor“.
(„Foaie pentru minte, inim` [i literatur`“, nr. 40/2.10.1844, p. 315-316).

El este, de asemenea, autorul poemelor „Fata de boier [i fata de ]igan“,
„}iganul vândut“, „O ]iganc` tân`r` cu pruncul la statuia Libert`]ii“ etc.

|n anul 1847, la 11 februarie, au fost elibera]i „to]i ]iganii mitropoliei, ai episcopiilor, ai m`n`stirilor [i metocurilor, ai bisericilor [i
ai oric`rui alt a[ez`mânt public“ din }ara Româneasc`?
„se desrobeau, f`r` indemnitate, ]iganii mitropoliei, episcopiilor, m`n`stirilor [i a[ez`mintelor publice, f`r` deosebire, câte se afl` pe cuprinsul }`rii
Române[ti“. (I.C.Filitti, Domniile sub Regulamentul Organic, Bucure[ti, 1915, p. 86).
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Revolu]ionarii pa[optisti din }ara Româneasc` cuprinseser` \n
Programul lor din 9 iunie 1848 [i „desrobirea ]iganilor prin desp`gubire“?
Ei au declarat, \n 1848, la 26 iunie, dezrobirea robilor boiere[ti/particulari [i
au constituit „Comisia pentru liberarea robilor“, format` din Cezar Bolliac,
Ioasaf Znagoveanu [i Petrache Poenaru. (Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie
\n date [i m`rturii, Bucure[ti, 1982, p. 536-537).

Revolu]ia a fost, \ns`, \nfrânt` de c`tre Fuad Pa[a, iar caimacamul }`rii Române[ti hot`r`[te „ca toate acturile slobozite \n vremea revolu]iei \n privin]a
]iganilor particularilor r`mân desfiin]ate [i c` bileturile slobozite fiec`ruia din
acei ]igani de la 11 iunie din urm` pân` la 13 septemvrie curg`tor s` se ia
\napoi [i s` se desfiin]eze“. (George Potra, Contribu]iuni la istoricul ]iganilor din România, Mihail Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002, p. 110).

De altfel, [i \n „Dorin]ele Partidei Na]ionale \n Moldova“, revolu]ionarii moldoveni au cerut, \n august 1848, la Cern`u]i, desfiin]area robiei. (Cornelia Bodea, 1848 la români. O istorie \n date [i m`rturii, Bucure[ti, 1982, p. 661).

|n anul 1855, la 10 decembrie, \n Moldova, domnitorul Grigorie
Alexandru Ghica (1849 -1856) abolea robia prin „legiuirea pentru
desfiin]area scl`viei, regularea desp`gubirei [i trecerea emancipa]ilor la dare“?
Prin aceast` lege ]iganii boiere[ti sunt declara]i liberi.
„Proprietarii urmau s` \ncaseze o desp`gubire, care era de 8 galbeni pentru
lingurari [i v`tra[i [i 4 galbeni pentru l`ie[i... . ...Dintr-un raport al Departamentului de finan]e al Moldovei din iunie 1856 reiese c` 334 de proprietari
au cerut desp`gubiri pentru fo[tii robi, iar 264 au renun]at la ele“. (Viorel
Achim, }iganii \n Istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti, 1998).

|n anul 1856, la 20 februarie, \n }ara Româneasc`, domnitorul
Barbu {tirbei (1849 -1856) abolea robia prin „Legiuirea pentru
emanciparea tuturor ]iganilor din Principatul }`rii Române[ti“?
Prin aceast` lege era defiin]at` robia romilor boiere[ti.
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Proprietarilor li se acord` o desp`gubire de 10 galbeni pentru
fiecare individ. Num`rul acelor
boieri care nu au pretins nici o
desp`gubire de la stat este de
420, iar al ]iganilor libera]i de ei 2611. (George Potra, Contribu]iuni la
istoricul ]iganilor din România, Mihail
Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002, p. 109).

|n februarie 1856, la Teatrul
din Ia[i, se joac` piesa lui Gh.
Asachi, „}iganii - idil cu cântece“, pies` dedicat` domnitorului Grigorie Al. Ghica care
dezrobise robii domne[ti?
„Pentru a da ocazie la o public`
manifestare a acelor nobile sentimente [i a recuno[tin]ei emancipa]ilor, s-au improvizat idilul de fa]`, despre caracterul etnic a ]iganilor [i
dupre modelul comic ce ni-au l`sat \ntre alte scrieri anticul Teocrit. Reprezentarea repetat` a aceste mici compuneri fiecare dat` s-au \ncuvin]at prin
aplauze unanime, care nu se pot atribui decât la sentimente de propriul
triumf ce societatea serbeaz` prin ist mare act de filantropie“. (Gheorghe AsaAbolirea robiei \n }ara Româneasc`, februarie 1856

chi, Opere II, Ed. Hyperion, Chi[in`u, 1991).

|n anul 1861 au fost dezrobi]i romii din Basarabia?
„Liberarea ]iganilor din Basarabia a avut loc \n anul 1861, iar a[ezarea [i
\mpropriet`rirea lor s-au f`cut, ca [i pe al noi, \n jurul m`n`stirilor [i a[ez`rilor mai importante, unde via]a era mai u[oar`“. (George Potra, Contribu]iuni la
istoricul ]iganilor din România, Mihail Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002, p. 112).
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Dezrobirea romilor din Basarabia, 1861

|n anul 1878, Barbu Constantinescu, doctor \n filosofie, cunosc`tor
al limbii romani, este autorul primelor studii [i cercet`ri aprofundate referitoare la romii din România, \ntre care „Probe de limba [i
literatura ]iganilor din România“?
„|n ]ara noastr`, \n decurs de un secol, n-a ap`rut decât un voluma[ \n române[te, despre limba [i literatura ]iganilor. Autorul s`u, Barbu
Constantinescu, era un discipol al scriitorului post-pa[optist B.P. Ha[deu,
fondatorul folcloristicei noastre moderne. Despre un neam cu care românii
au convie]uit mai bine de [apte veacuri, un voluma[ - [i atât! Meritul lui
Barbu Constantinescu e cu atât mai mare cu cât el, de[i a fost sus]inut de
Ha[deu, care i-a pus la dispozi]ie coloanele ziarului s`u, s-a izbit de nep`sarea oficialit`]ii“. (Viorica Huber; Basme }ig`ne[ti, Ed. Universal Dalsi, Bucure[ti, 1997,
p. 212).

|n anul 1882, G. Dem.Teodorescu culege, „\n 3-4 zile“, de la l`utarul Petre Cre]ul Solcan peste 7.000 de versuri?
„Cifra egaleaz`, cel pu]in \n num`r, dac` nu [i \n calitate, cu XI c`r]i din „Iliada lui Homer“, cu XI c`r]i din Eneida lui Vergiliu. (Viorel Cosma, L`utarii de ieri [i
de azi, Ed. Du Style, Bucure[ti, 1996).
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Celebrul Zavaidoc a cântat cu Enescu r`ni]ilor din spitale \n primul
r`zboi mondial?
Dup` acte, Zavaidoc se numea Marin Teodorescu [i s-a n`scut la 8 martie
1896, la Pite[ti, \ntr-o familie de l`utari.
„|n primul r`zboi mondial, Zavaidoc s-a \nrolat ca voluntar, pentru a fi al`turi
de fratele s`u mai mare. Cutreiera spitalele \mpreun` cu George Enescu [i
cânt`rea]a de oper` Elena Zamora, d`ruind r`ni]ilor un strop de bucurie“.
Pe 13 ianuarie 1945, Zavaidoc s-a stins [i a fost \nmormântat la Cernica.
(Dup` articolul „Zavaidoc patru c`m`[i“ al Tatianei Dabija/Figuri de lautari/Jurnalul Na]ional edi]ie de colec]ie - L`utarii românilor/28 iun. 2004).

O orchestr` compus` din l`utari romi a cântat \n pavilionul României, \n anul 1900, la Expozi]ia Universal` de la Paris, f`r` partitur`,
pe \ntuneric, uimind asisten]a cu m`iestria de care d`deau dovad`?

Orchestr` de l`utari romi, 1900

Aceast` \ntâmplare este redat`, cu mici diferen]e, de mai mul]i autori:
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„|ntr-un pavilion erau aduna]i muzican]i ai diferitelor ]`ri, pentru executarea
unui concert. La un moment dat, \n toiul execu]iei, lumina electric` se stinge, sala r`mâne \n \ntuneric, iar orchestra amu]e[te. Numai ]iganii români au
continuat s` cânte pân` s-a aprins lumina din nou, fiindc` ei nu prea aveau
de suferit din cauza luminii. Notele, pe care dac` le [tiau nu le vedeau, le
aveau \ntip`rite \n minte cu mult \nainte“. (George Potra, Contribu]iuni la istoricul
]iganilor din România, Mihail Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002).

„|n fa]a unei asisten]e numeroase, \n plin concert, datorit` unui scurt circuit,
lumina s-a stins. Toat` orchestra [i-a \ncetat cântecul, cu excep]ia unei singure viori, care \nfruntând bezna, a r`sunat mai departe. Urale [i aplauze
furtunoase au r`spl`tit pe muzicianul \ndr`zne], care nu era altul decât [romul] Cristache Ciolac“. (Viorel Cosma, L`utarii de ieri [i de azi, Ed. Du Style, Bucure[ti,
1996, p. 152).

|n anul 1924, Nicolae Ion publica la Bra[ov „C`zania ]iganilor - povestit` \n versuri de glume“?
Aici se descrie \ncercarea poporului rom de a-[i construi o biseric` [i de a
avea un preot „de vi]` rom`“. Concluzia \ns` este una trist`:
De-atunci [i pân-acum
N-au biseric` nici cum,
N-au nici sat, loc st`t`tor,
Nici pop` de vi]a lor,
Ci umbl` din ]ar`-n ]ar`
Dup` ei to]i strig` cioar`,
Câr! Ciroi [i ciriclii
Dup` ]igan bat din]ii;
Unii latr` ca câinii,
Când se z`resc ]iganii;
Ei cu vin`, f`r` vin`,
Tac, c`-s \n ]ar` strein`,
{i-or t`cea pân` tr`iesc,
C`-s sub bl`st`m preo]esc“ .
(C`zania ]iganilor, Ed. Libr`riei Ciurcu, Bra[ov, 1924, p. 24).
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|n anul 1927, Societatea l`utarilor „Junimea Muzical`“, sub conducerea lui Iancu Panaitescu, a fost recunoscut` ca persoan` juridic`?
Societatea avea sediul \n str. Vulturului nr. 147, la cafeneaua lui Constantin
Urziceanu. (Arhivele Statului Bucure[ti, Direc]ia General` a Poli]iei, dos. 34/1922-1938, f.
30-32, L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944), Doc. Nr. 21, Cluj, 2001).

|n martie 1933, a luat fiin]` „Asocia]ia General` a ]iganilor din
România“, din ini]iativa arhimandritului Calinic I. Popp {erboianu?
Acesta, luând contact cu Comitetul Societ`]ii L`utarilor „Junimea Muzical`“, a hot`rât formarea unui comitet provizoriu din membrii comitetului de
conducere al Societ`]ii „Junimea Muzical`“, sub pre[edin]ia sa, care s`
primeasc` \nscrierile \n asocia]ie, s` \ncaseze taxele de \nscriere [i s` redacteze statutele. Sediul provizoriu al acestei Asocia]ii era \n str. Vulturului
nr.147, la cafeneaua lui Constantin Urziceanu.
Programul Asocia]iei cuprindea, printre altele:
- apari]ia unei gazete,
- \nfiin]area de cursuri pentru adul]i,
- \nfiin]area de biblioteci, atenee, muzeee, spitale, c`minuri, cantine,
- \nfiin]area unei universit`]i ]ig`ne[ti, a unor gr`dini]e,
- ajutorarea elevilor s`raci cu c`r]i, haine [i mâncare,
- colonizarea ]iganilor nomazi.
Arhimandritul Calinic I. Popp {erboianu, \n etate de cca. 50 de ani, domiciliat \n Bucure[ti, str. Turnu Ro[u nr. 11 ({oseaua Crânga[i), era originar din
Coste[ti - Arge[; licen]iat al Facult`]ii de Teologie din Bucure[ti, a slujit ca
diacon la Capela Român` din Paris \n anii 1909-1911, dup` care, venind \n
]ar`, a fost numit paroh la Biserica Kalinderu din Capital`. |ntre anii 19231927, a fost plecat \n America, de unde, revenind \n ]ar`, r`t`ce[te ca monah prin m`n`stirile oltene, \n special la Cozia [i Stâni[oara.
|n anul 1929, pleac` la Paris, unde \[i tip`re[te lucrarea sa intitulat`: „Les
Tiganes- Histoire-Etnographie- Linguistique-Grammaire- Dictionnaire“,
\ntr-un vol. de 397 pagini, la editura Payot, Paris.
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|n urma public`rii acestei c`r]i, a fost ales membru corespondent la „The
Gipsy Lore Society - Societate londonez` pentru studiul vie]ii [i istoriei
]iganilor“. Aceast` alegere \i inspir` ideea de a \ncerca organizarea ]iganilor
din România. Sus-numitul nu este ]igan de origine, vorbe[te \ns` perfect
]ig`ne[te [i se d` drept ]igan pentru a capta \ncrederea deplin` a acestora“.
(Arhivele Statului Bucure[ti, Direc]ia General` a Poli]iei, dos. 34/1922-1938, f. 30-32, L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (19191944), Doc. Nr.21, Cluj, 2001).

Uniunea General` a Romilor din Romania, condus` de G.A. L`z`rescu - L`zuric` era \n proiect de constituire \nc` din septembrie
1933?
Actul de constituire al acestei asocia]ii dateaz` \ns` din 16 noiembrie 1933.
„Se \nfiin]eaz` \n Bucure[ti „Uniunea General` a Romilor din Româna“ cu
sediul provizoriu \n str. Sârbeasc` nr. 8, din ini]iativa d-lui G. A. L`z`rescuL`zuric`, de origin` ]igan, absolvent al {colii Superioare de Comer],
depozitar de lemne [i furaje“ ...“ Ultimul nume - L`zuric` - este adoptat ca
fiind numele bunicului s`u [i ca adev`rat „tig`nesc“.
Scopul acestei Uniuni este cultural, social [i spiritual, \nl`turând de la \nceput orice substrat politic, [i \n aceast` Uniune se \ncadreaz` orice cet`]ean
rom, indiferent de profesia [i activitatea sa public`.
La \nfiin]are, s-au adoptat un drapel [i o insign`:
„Art. 23: Drapelul Uniunii se compune din culorile na]ionale cu pajura ]`rii,
purtând \n fiecare col] câte un semn distinct, reprezentând o vioar`, o nicoval`, un compas [i o mistrie cu ciocan, semne ale artei [i meseriilor romilor
din România“.
Cele 10 porunci ale romilor din regulamentul Uniunii:
1. s` nu furi
2. s` nu blestemi
3. s` nu juri fals
4. s` nu tr`ie[ti necununat
5. s` aperi Biserica Ortodox`
6. s` fii devotat ]`rii [i Regelui
7. s` nu bei
8. s` nu ascul]i [oaptele du[manilor ]`rii [i ai Bisericii Ortodoxe
9. s` asculta]i porunca Voievodului nostru G. A. L`z`rescu-L`zuric`
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10.s` te \nscrii \n Uniunea General` a Romilor.
(Arhivele Statului Bucure[ti, Prefectura Poli]iei Capitalei, dos. 123/1933, f. 56-65, L.Nastas`,
A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944),
Doc. Nr.38, Cluj, 2001).

|n anul 1933, duminic` 8 octombrie, la Bucure[ti, a avut loc primul
Congres al romilor din România?
Acesta s-a ]inut \n Sala Ileana, din Câmpul Mo[ilor, la orele 10 diminea]a.
Nota Direc]iei Generale a Poli]iei din 7 oct. 1933 precizeaz`:
„Uniunea Romilor din România este pus` sub protec]ia |.P.S.S. Patriarhului
României, care i-a dat [i i-a promis lui L`zuric` tot sprijinul \n vederea congresului, spunându-i c` \i va aloca lunar [i o subven]ie de 10.000 de lei, \n
vederea sus]inerii asocia]iei ]ig`ne[ti“.
|n mo]iunea votat` la acest congres se spune:
„Vom st`rui mereu pentru ca forurile competente s` doneze UGR un teren,
ca s` cl`dim pe el un mare c`min, \n care s` fiin]eze: un dispensar, un serviciu de contencios, un Ateneu Popular, un ad`post pentru romii sosi]i din
provincie \n mod temporar, o gr`dini]` de copii, o sal` de adunare [i de legiferare a exercit`rii meseriei de l`utar“. (Arhivele Statului Bucure[ti, Prefectura Poli]iei Capitalei, dos. 34/1922-1938, f. 46, L.Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii
Documentare. }iganii din România (1919-1944), Doc. Nr.28, Cluj, 2001).

|n martie 1934, la Bucure[ti, s-a organizat primul festival artistic
cultural al romilor, cu ]inere de conferin]e, spectacol de teatru, defilare, concerte de muzic`, prezentarea diverselor obiceiuri tradi]ionale?
Iat` ce se spunea \n anun]ul care prefigura acest eveniment:
„Fra]i romi!
Concet`]eni romi!
Uniunea General` a Romilor, \mplinind aproape 1 an de existen]`, timp \n
care i-a organizat pe romii din \ntreaga ]ar` [i a izbutit s` realizeze lucruri
modeste, dar frumoase pân` \n prezent, porne[te acum la o intens` manifesta]ie artistico-cultural`;
25
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Primul festival artistic cultural al romilor, Bucure[ti,
martie 1934

De aceea, s-a hot`rât organizarea primului [i unicului \n România, chiar [i \n
Europa, a unui MARE FESTIVAL ARTISTIC - CULTURAL, dat sub patronajul d-lui Gabriel Marinescu, prefectul Municipiului Bucure[ti, cu urm`torul
program:
1. Conferin]` despre Originea, istoria [i emigra]ia romilor \n Europa, conferin]` ]inut` de dl. G. A. L`zuric` (voievodul romilor);
2. „Rivalii“, pies` \ntr-un act, cu subiect luat din via]a de pe front, \n care
se arat` patriotismul [i spiritul de umanitate al soldatului rom \n timp de
r`zboi, pies` original` de dl. Gal, publicist rom;
3. Defilare alegoric` a bresla[ilor romi;
4. Quartet muzical: pian, violoncel, vioar` prim` [i secund`;
5. O nunt` ]ig`neasc` cu cântece [i dansuri ]ig`ne[ti vechi, de origine indian`, precum [i ospe]e cu datini [i obiceiuri ]ig`ne[ti.
Festivalul este organizat de G. A. L`zuric`, pre[edintele Uniunii Generale a
Romilor din România, \n folosul gr`dini]elor de copiii romi din România.
Programul se va executa numai de diletan]i romi.
Suntem \ncredin]a]i c` semenii no[tri romi, precum [i concet`]enii no[tri
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români ne vor sprijini, asistând la acest festival care va avea loc \n sala Teatrului Cinema „Omnia“ din Bulevardul Schitu M`gureanu nr. 4, duminicile
de la 18 [i 25 martie a.c., ora 10 diminea]a precis“. (Arhivele Statului Bucure[ti,
Prefectura Poli]iei Capitalei, dos. 123/1933, f. 54, L.Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944), Doc. Nr. 41, Cluj, 2001).

La 1 mai 1934, sub conducerea lui Gh. Niculescu, s-a constituit
„Asocia]ia Uniunea General` a Romilor din România“, \n urma
demision`rii d-lui G.A. L`z`rescu-L`zuric`?
Gh. Niculescu [Gogu Floraru] era proprietarul flor`riei „La doi trandafiri“,
aflat` \n Pia]a Sf. Anton nr. 10 din Bucure[ti. De altfel, sediul central al asocia]iei avea aceea[i adres`. Prin prezenta, aducem la cuno[tin]a dv. c` dl.
L`z`rescu-L`z`ric`, \n [edin]a comitetal` de la 29 mai a.c., a demisionat din
func]ia de pre[edinte pentru mai multe motive, \ntre care [i acela c` nu este
rom de origine ...
Programul Asocia]iei:
1. S` cultive \ntre membrii ei spiritul de ordine, iubire de dinastie, respect
legilor [i autorit`]ilor bisericii cre[tin - ortodoxe;
2. S` combat` cer[etoria practicat` de unii romi, dând orient`ri pentru o
via]` mai demn`, rezemat` pe munc`;
3. S` combat` analfabetismul, \ndrumând la carte pe copiii romi, s` \nfiin]eze gr`dini]e pentru copii;
4. S` \ncurajeze talentele care se remarc` pe t`râmul artistic.
5. S` organizeze [ez`tori, conferin]e educative etc.;
6. S` creeze sau s` sprijine operele de asisten]` care ar ajuta pe romii s`raci, pe lehuzele rome, pe [omeri etc.;
7. S` organizeze colonii de copii, excursiuni;
8. S` organizeze cooperative de construc]iuni, dând posibilitatea celor cu
pu]ine mijloace s` devin` proprietari de locuri [i case;
9. S` ia m`suri [i s` intervie pentru \mpropriet`rirea nomazilor cu locuri de
cas` [i s` combat` concubinajul;
10.S` \ndrumeze pe membrii romi, infiltrându-le spiritul religios“.
(Arhivele Statului Bucure[ti, Prefectura Poli]iei Capitalei, dos. 123/1933, f.28-44, 93, L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944),
Doc. Nr. 46, 52, Cluj, 2001).
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Asocia]ia Uniunea General` a Romilor din România a func]ionat pân` \n anul
1941 [i a fost desfiin]at` oficial, \n 1948, de c`tre autorit`]ile comuniste.

Regele ]iganilor, Mihail Kwiek, din Polonia, dorea \nfiin]area unui
stat rom \n India?
Ziarul „Tempo“ publica, \n anul 1934, la 11 decembrie, \n Bucure[ti, informa]ia conform c`reia regele se afl` la Cern`u]i. Dinastia Kwiek, prin regii
romi Dimitrie, Mihail, Vasile, Mateia[, Rudolf, Ianos, emigra]i din România,
a existat \ntre anii 1926-1939.
„|n Bucure[ti inten]ioneaz` s` cear` audien]` polpredului sovietic Ostrovsky, pentru a se interesa de organizarea statului ]ig`nesc din Rusia Sovietic`, \n vederea realiz`rii unei mi[c`ri pan-rome pentru \nfiin]area unui stat ]ig`nesc \n India, pe malurile Gangelui. Se anun]` c` Mihai Kwieck inten]ioneaz` s` fac` o c`l`torie de studii \n Republica Moldoveneasc` de peste
Nistru. Apoi, se arat` c` Sovietele au \nfiin]at o universitate ]ig`neasc` la
Moscova, care ar num`ra 2000 de studen]i“. (Arhivele Statului Bucure[ti, Prefectura Poli]iei Capitalei, dos. 34/1922-1938, f. 108, L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944), Doc. Nr. 72, Cluj, 2001).

|ncepând cu 24 septembrie 1932 - pân` la 8 martie 1938 (nr.70), un
grup de intelectuali de origine ]ig`neasc`: Aurel Th. Manolescu Dolj
- ziarist, Marin I. Simion - poet, „N. St. Ionescu - avocat [i profesorul C. Nicol`escu-Plop[or“ din Craiova au editat ziarul „Timpul“?
Acesta a ap`rut periodic [i era proprietatea d-lui Aurel Th. Manolescu Dolj.
|n ultimele dou` numere din toamna lui 1937, ziarul \[i manifest` deschis
sus]inerea \n alegerea Partidului Na]ional Cre[tin. Mai mult chiar, nr. 67-68
din 20 oct., apare pe prima pagin` cu zvastica [i cu „jur`mântul“ romilor
de a vota cu O. Goga. (Viorel Achim, }iganii \n Istoria României, Ed. Enciclopedic`,
Bucure[ti, 1998; L.Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii
din România (1919-1944, p. 17, Cluj, 2001).
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|ncepând din noiembrie 1934 pân` \n 1940, a ap`rut ziarul „Glasul
romilor“, editat la Bucure[ti, având ca director fondator pe Gh.
Niculescu?
Acesta a fost conceput s` apar`
s`pt`mânal, de[i primul num`r a
acoperit un interval de dou` s`pt`mâni (1-15 noiembrie). El a ap`rut \n 14 numere, intermitent, pân`
\n anul 1940. (L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare.
}iganii din România (1919-1944, p. 16).

|n lunile septembrie [i octombrie
1934 a ap`rut, la Craiova, ziarul
„O Rom“ (2 numere)?
|n cele dou` numere „erau prezenta]i conduc`torii Uniunii Generale
a Romilor din România [i problemele de viitor ale acestei organiza]ii [i ale organiz`rii vie]ii ]iganilor
Glasul Romilor
\n general. Dintre propuneri men]ion`m: casa romilor, care ar fi
urmat s` fie o cl`dire - muzeu \n care s` se adune toate documentele
importante pentru istoria acestei etnii. Ziarul era condus de doi directori: N.
St. Ionescu din Bucure[ti [i Marin I. Simion din Curteanca.
Deviza acestui ziar era: „Romilor, uni]i-v`! Unirea voastr` des`vâr[e[te, prin
faptele ei, izbânda \n`l]`rii voastre morale [i spirituale, pentru care str`mo[ii
vo[tri au fost jefui]i. Prin voi [i pentru voi, Uniunea noastr` preg`te[te
viitorul demn de sufletul [i sim]irea voastr`. Nu z`bovi]i o clip`. Fi]i \ncrez`tori \n destinele neamului vostru, unindu-v`!“. (Lucian Cherata, Istoria ]iganilor, Editura Z, Craiova, 1993, p. 47).

|n acela[i an, ziarul „O rom“ a patronat [i colec]ia de carte - Biblioteca „O
rom“ - sub conducerea lui C. Nicolaescu Plop[or. Aici au ap`rut cele dou`
lucr`ri de folclor rom ale acestui autor „Ghilea romane“ [i „Paramisea romane“ \n edi]ii bilingve român` - romani culese de la romii ursari din com.
Gubaucea (jud. Dolj).
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|n anul 1935, ]`ranul rom Naftanail` Laz`r \nfiinteaz` Asocia]ia de
\ntrajutorare „|nfr`]irea neorustic`“, la Calbor (\n F`g`ra[)?
Asocia]ia func]iona dup` modelul s`sesc [i milita pentru emanciparea social` [i cultural` a romilor. El a fost [i fondatorul ziarului „Neamul ]ig`nesc“,
care a ap`rut timp de doi ani, \ntre 1934 - 1935.
„... |n parcul „Regina Maria“ din F`g`ra[ a avut loc o adunare a societ`]ii
„|nfr`]irea neorustic`“ din Calbor, jud. F`g`ra[, \nfiin]at` de curând, \n ziua
de 18 iunie 1935.
Aceast` societate este constituit` din ]iganii afla]i \n jud. F`g`ra[, \ns`,
numai o parte din ei, [i are ca scop, dup` cum declar` ]iganul Naftanail`
Laz`r, originar din comuna Calbor, pre[edintele acestei societ`]i, lupta pentru revendic`rile ]iganilor \n vederea unui trai mai bun“. (Arhivele Statului Bucure[ti, Direc]ia General` a Poli]iei, dos. 34/1922-1938, f. 136, L.Nastas`, A. Varga, Minorit`]i
Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944, Doc. 86, Cluj, 2001).

|n anul 1936, la 5 august, a luat fiin]` Asocia]ia „Rede[teptarea
romilor [i romi]elor din România“?
Asocia]ia avea sediul \n Bucure[ti, str. R`dulescu-Tei, nr. 2, iar pre[edintele
era Apostol Matei.
„Asocia]ia \[i propune:
- s` st`ruiasc` pe lâng` forurile \n drept ca s` se dea terenuri, pe care s`
fie fixa]i romii nomazi,
- s` intervin` pentru ca me[te[ugarii romi s` fie \ntrebuin]a]i potrivit bran[ei fiec`ruia [i s` fie prefera]i \naintea me[te[ugarilor str`ini,
- s` depun` st`ruin]` ca [i copiii romilor s` fie trimi[i \n coloniile de var`,
\n sta]iunille balneo-climaterice, pentru a se \mpu]ina astfel tuberculoza
[i alte boli,
- s` \ndemne pe romi a nu se l`sa ademeni]i \n sectele religioase, care
prin activitatea lor contravin bunei ordini a statului,
- s` st`ruie s` se aplice o egalitate de tratament cet`]enesc fa]` de romii
care vor urma perceptele Asocia]iei „Rede[teptarea romilor [i romi]elor
din România“.
Asocia]ia avea ziarul „Gazeta Romilor“ care, sub semn`tura lui Neac[u
Radu, a publicat un amplu necrolog la moartea Patriarhului României Miron
Cristea, dovedind ata[amentul romilor fa]` de biseric` [i patriarh.
30

{tia]i c` ...

(Arhivele Statului Bucure[ti, Direc]ia General` a Poli]iei, dos. 34/1922-1938, f. 174-177, L.
Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (19191944). Doc. 118, Cluj, 2001).

Marele muzician Grigora[ Dinicu a concertat la Expozi]ia Interna]ional` de la Paris din 1937, cântând cu acel prilej la recep]ia oferit` mamei pre[edintelui american, Sarah Roosevelt? (L. Nastas`, A.
Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944,
p. 108, Cluj, 2001).

Grigora[ Dinicu s-a n`scut la 3 aprilie
1889 \n Bucuresti, pe strada Sfin]ilor
(cartierul l`utarilor bucure[teni). A absolvit Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucure[ti, devenind unul
dintre marii muzicieni ai României, a
c`rui virtuozitate \n prelucrarea [i interpretarea „Horei staccato“ a f`cut cunoscut` muzica l`ut`reasc` din România \n \ntreaga lume.
„|n anul 1906 tân`rul Grigora[ Dinicu a
adus faim` restaurantului Gambrinus,
unde fusese angajat de patronul acestuia, I.L.Caragiale, mare amator de muzic` popular`.
La 24 feb. 1928, „The Daily Chronicale“
din Londra l-a numit pe Dinicu „regele
]iganilor“. (Viorel Cosma, L`utarii de ieri [i de
Grigora[ Dinicu

azi, Ed. Du Style, Bucure[ti, 1996).

Artistul a fost [i un fervent activist pentru emanciparea romilor, fiind secretar general al Societatii Generale a Romilor din Romania.
Din celebra familie Dinicu mai fac parte: Costache Dinicu (1810-1884), care
a fost l`utarul domnitorului Grigore Ghica, [i Anghelu[ Dinicu (1838-1905),
care a interpretat celebra „Ciocârlie“ la Expozi]ia Universal` de la Paris din
1889, cucerind audien]a.
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F`nic` Luca (Iordache Luca {tefan) a fost considerat \n perioada
interbelic`, dar [i mai târziu, cel mai mare naist din lume?

F`nic` Luca

El a fost solicitat s` cânte chiar la s`rb`toarea na]ional` a Fran]ei, dar a
avut [i angajamente la celebrele teatre „Chatellets“ [i „Palladium“ cu spectacolul „Naiul fermecat“, care a fost \nregistrat pe plac` de gramofon la
Londra.
„|n luna aprilie 1937, \n colaborare cu maestrul Grigora[ Dinicu [i orchestra sa,
am plecat la Expozi]ia Universal` din Paris, fiind trimi[i de statul român... .
... Domnul profesor Gusti, comisarul general al pavilionului românesc, v`zând marile mele succese, mi-a dat un premiu de 10.000 franci francezi“.
(Viorel Cosma, L`utarii de ieri [i de azi, Ed. Du Style, Bucure[ti, 1996).

|n anul 1937, Gh. Niculescu a \nfiin]at o Cas` de Economie [i Credit
„unde fra]ii romi vor putea face \mprumuturi \n condi]ii avantajoase
[i cu \nlesniri de plat`, precum [i alte \mbun`t`]iri“? (Arhivele Statului
Bucure[ti, Direc]ia General` a Poli]iei, dos. 34/1922-1938, f. 166-167, L. Nastas`, A.
Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (1919-1944),
Cluj, 2001).
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|n anul 1939, George Potra, doctor \n litere, secretar al Societ`]ii
Generale a Romilor din Bucure[ti, publica „Contribu]iuni la istoricul
]iganilor din România“, la editura Funda]iei „Regele Carol I“, lucrare de istoria romilor care se va dovedi una din cele mai importante?
„|n primul rând, ]iganii au trezit \n
mine un interes deosebit prin num`rul lor \nsemnat din ]ara noastr`,
prin contactul zilnic pe care \l avem
fiecare cu ei, prin ]ig`nu[ii care vând
ziare, lustragii, flor`resele, l`utarii [i
alte multe ocupa]ii cu care se
\ndeletnicesc ei [i de care noi avem
nevoie; iar \n al doilea rând m-a
\ndemnat num`rul apreciabil al
documentelor noastre \n leg`tur` cu
]iganii, care se refer` la tot felul de
tranzac]iuni: vânz`ri, cump`r`ri,
schimburi, danii etc., [i fiindc`
]iganii din România au fost dup`
statisticile cunoscute, mai numero[i
decât \n orice ]ar` din Europa, se
\n]elege c` [i documentele au fost \n
propor]ie cu num`rul lor. Aceste
documente cât [i curiozitatea mea
de a [ti rostul poporului care pentru
Contribu]iuni la istoricul ]iganilor din România mine forma un semn de \ntrebare
f`r` un r`spuns precis [i satisf`c`tor, m-au \ndemnat a m` ocupa de ei“. (George Potra, Contribu]iuni la istoricul
]iganilor din România, Mihail Dasc`l Editor, Bucure[ti, 2002, Introducere).

|n noiembrie 1940 apare un ordin prin care Ministerul Afacerilor
Interne „dispune oprirea ]iganilor de a umbla cu ur[ii prin sate [i
ora[e [i de a da spectacole cu ei, retr`gâdu-le [i autoriza]iile ce
ace[tia posed` \n acest sens“?
(Arhivele Statului Bucure[ti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 95/1940,f.459 L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (19191944), Cluj, 2001).
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Umblatul romilor cu ur[ii prin sate [i ora[e

|n ziua de 31 mai 1942, Ministerului Afacerilor Interne a dat un ordin
prin care se cerea recenzarea romilor nomazi sau stabili, \ntr-o singur` zi, pentru a fi lua]i prin surprindere [i a nu se sustrage recenz`rii?
Romii nu [tiau atunci c` acest ordin va folosi deport`rii lor \n Transnistria.
Din documentele vremii rezult` c` ]iganii care nu aveau mijloace de existen]` constituiau o povar` [i un pericol pentru ordinea public`. Iat` ce se
spune \ntr-un astfel de document:
„C`tre Inspectoratul general al jandarmeriei
Cu onoare vi se face cunoscut c` Ministerul Afacerilor Interne are nevoie a
cunoa[te \n mod absolut precis care este num`rul ]iganilor din categoriile
de mai jos, [i anume:
1. }igani nomazi (c`ld`rari, lingurari etc);
2. }igani stabili, [i anume numai acei care, de[i nenomazi, sunt condamna]i recidivi[ti sau nu au mijloace de existen]`, sau ocupa]ie precis` din
care s` tr`iasc` \n mod cinstit prin munc` [i deci constituie o povar` [i
un pericol pentru ordinea public`. To]i ace[tia vor fi \nregistra]i cu familiile lor (adic`: so], so]ie, copii minori sau majori, dac` tr`iesc sub acela[i
acoperi[).
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|n acest scop, atât organele poli]iei, cât [i ale jandarmeriei vor efectua un
recens`mânt al tuturor acestor ]igani, \ntr-o singur` zi, [i anume \n ziua de
31 mai 1942“. (Arhivele Statului Bucure[ti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos.
258/1942, f.6, L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din
România (1919-1944), Cluj, 2001).

Primele transporturi cu ]igani spre Transnistria au \nceput \n luna
iunie a anului 1942, iar destina]ia final` era strict secret` chiar [i
pentru organele de execu]ie?
„}iganii nomazi, grupa]i \n [atre, din toat` ]ara, vor fi imediat dirija]i pe jos
[i pe drumurile cele mai scurte, prin organele de jandarmerie, spre Trans
nistria, unde vor fi instala]i prin grija guvern`mântului: legiunile de jandarmi
vor urm`ri mi[carea lor lunar; se va raporta Cabinetului Militar stadiul ei“. ...
„Toate aceste m`suri au un caracter strict secret, pentru a se evita sustrageri [i agita]ii de spirite. Nici organelor de execu]ie, nici [atrelor nomade nu
li se va ar`ta nici scopul, nici destina]ia final`. Ridicarea ]iganilor din Bucure[ti se va face \n mas` [i prin surprindere, \ns` organizat [i cu omenie“ ...

Primele transporturi cu ]igani spre Transnistria, iunie 1942
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„Opera]iunea va \ncepe \n luna iunie, pentru a le da posibilitatea de instalare
pe timpul verii [i de agonisire a mijloacelor de trai pentru iarna viitoare“.
(Arhivele Statului Bucure[ti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 258/1942, f.1-3, L.
Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România (19191944), Cluj, 2001).

Celebrul l`utar Zavaidoc a cântat pentru mare[alul Antonescu?
„|n armat`, \n al doilea r`zboi mondial, Zavaidoc ridica moralul solda]ilor. |n
timpul concentr`rii la Târgovi[te, Zavaidoc a primit ordin s` plece \n Basarabia, la Tighina, unde cânta pân` la epuizare melodia „Sold`]elul lu’ t`ticu“,
la restaurantul „Victoria“. |ntr-o zi, când se plimba cu so]ia sa prin centru,
patru indivizi coborâ]i dintr-o ma[in` l-au luat de mâini [i de picioare pe
l`utar [i i-au spus so]iei: Doamn`, \l ducem la Odessa, unde este a[teptat
la fermele mare[alului Antonescu. S-a \ntors dup` trei zile, râzând. Cântase
f`r` oprire dou` zile [i-o noapte mare[alului“ din al c`rui ordin romii erau
deporta]i \n Transnistria. (Dup` articolul „Zavaidoc patru c`m`[i“ al Tatianei Dabija/
Figuri de l`utari/Jurnalul Na]ional - edi]ie de colec]ie - L`utarii românilor/28 iun 2004).

Situa]ia romilor deporta]i \n Transnistria era dezastruoas`?

Grup de deporta]i, 1942
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O dare de seam` din 5 decembrie 1942, din jude]ul Oceacov, confirm`
acest lucru:
„}iganii sunt atât de sl`bi]i [i p`trun[i de frig, c` mor pe drum \n c`ru]`. Astfel, \n prima zi, din cei 300 au murit pe drum 4. Pe timpul cât au stat \n c`z`rmile de la Alexandrubar, ]iganii au tr`it \ntr-o mizerie de nedescris. Erau
alimenta]i insuficient. Li se d`deau 400 gr. pâine pentru cei capabili a munci
[i câte 200 gr. pentru b`trâni [i copii. Li se mai d`deau pu]ini cartofi [i
foarte rar pe[te s`rat, [i acesta \n cantit`]i extrem de mici. Din cauza proastei aliment`ri, unii ]igani - [i aceasta o formeaz` majoritatea - au sl`bit \ntratât c` au ajuns numai schelete. Zilnic mureau - mai ales \n ultimul timp câte 10-15 ]igani. Erau plini de parazi]i. Vizita medical` nu li se f`cea deloc,
iar medicamente nu aveau. Sunt goi, f`r` haine pe ei, iar ruf`ria [i \nc`l]`mintea le lipse[te de asemenea completamente. Sunt femei al c`ror corp
(partea inferioar`) este gol \n adev`ratul sens al cuvântului. S`pun nu li s-a
dat de când au venit, din care cauz` nu s-au sp`lat nici ei [i n-au putut s`[i spele nici singura c`ma[` ce o au.
|n general, situa]ia ]iganilor este groaznic` [i aproape de ne\nchipuit. Din
cauza mizeriei, mul]i dintre ei au ajuns ni[te umbre [i aproape s`lbatici.
(Arhivele Statului Bucure[ti, Inspectoratul General al Jandarmeriei, dos. 130/1942,vol.I, f.128132, L. Nastas`, A. Varga, Minorit`]i Etnoculturale. M`rturii Documentare. }iganii din România
(1919-1944), Cluj, 2001).

|ntre anii 1942 - 1944, \n Transnistria, au murit 36.000 de romi?

Transnistria - 36.000 de romi mor]i, 1942-1944
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„La procesul din 1946, acuzarea a afirmat c` „zeci de mii de b`rba]i, femei
[i copii au pierit de foame, frig [i boli“. Comisia român` pentru victimele de
r`zboi a furnizat cifra de 36.000 de ]igani mor]i \n Transnistria“. (Viorel Achim,
}iganii \n istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti, 1998, p. 146).

|n anul 1941, Miron Radu-Paraschivescu publica volumul „Cântice
]ig`ne[ti“?
Unele dintre poeziile acestui volum sunt inspirate din volumul „Romancero
gitano“ al poetului spaniol Gabriel Garcia Lorca, „privighetoarea Spaniei“,
cum l-a numit Radu-Paraschivescu.
„Edi]ia princeps apare \n condi]iile dramatice ale r`zboiului, ale guvern`rii
totalitariste, când ostracizarea [i asasinarea personalit`]ilor cu vederi democratice, sinistrele autodaféuri, pogromurile, deportarea ]iganilor devin
triste realit`]i. Semnalând calit`]ile unui neam, \n acei ani socotit „paria“,
deportat [i ucis, Cânticele ]ig`ne[ti erau, \n circumstan]ele amintite, implicit
protestatare, \n polemic` cu oficialit`]ile“. (Ioan Adam, Postfa]` - Miron Radu Paraschivescu - Poezii, Ed.Minerva, Bucure[ti, 1973).

|n documentele PCR privitoare la problema na]ionalit`]ilor nici
m`car nu se vorbea de existen]a romilor \n România?
La 17 mai 1946, o singur` dat`, \n perioada comunist`, sub aspect politic
s-a acordat aten]ie romilor, [i anume, \n campania electoral` din 1946,
când Blocul Partidelor Democratice (BPD), din care f`cea parte [i PCR, a
adresat manifeste speciale romilor, folosind apelativul „Fra]i romi [i surori
romi]e“, pentru a putea câ[tiga alegerile cu ajutorul voturilor lor. (Lucian Cherata, Istoria ]iganilor, Editura Z, Craiova, 1993, p. 48).

Celebrul violonist [i dirijor rom din România, Ionel Budi[teanu, a
luat atitudine \n anii ‘50 [i a protestat \mpotriva str`mut`rii romilor,
mai ales a celor nomazi, \n B`r`gan?
Ionel Budi[teanu (pe numele s`u adev`rat Naie Ion Voicu), artist al poporului, a protestat \n fa]a lui Gh. Gheorghiu-Dej, sp`rgându-[i vioara, riscând
str`mutarea for]at`. (sursa: Costel Vasile, activist pentru drepturile omului, Partida Romilor).
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|ntre anii 1949-1951, \n localitatea {iria, din jude]ul Arad, \nv`]`torul Vasile Homescu a organizat o [coal` pentru romi?
„{coala a fost vizitata \n anul 1951 de ministrul \nv`]`mântului Ion Nistor [i
de Grigora[ Dinicu. Cu acest prilej, doamna \nv`]`toare Georgina Homescu
s-a bucurat de elogiile vizitatorilor fa]` de modul str`lucit \n care cei 41 de
elevi din clasa sa s-au prezentat la lec]ii. (sursa: conf. univ. dr. Gheorghe Sar`u;
www.edu.ro).

|n anul 1961, \ntreg tirajul volumului „Basme ]ig`ne[ti“, 30.000 de
exemplare, al Vioric`i Huber a fost topit din dispozi]ia autorit`]ilor
culturale comuniste?
|n iulie 1997, când volumul a fost reeditat, Viorica Huber spunea:
„...Au trecut aproape patru decenii, de când Basmele ]ig`ne[ti, tip`rite la
Editura Tineretului (1960), au fost oprite \n mod spectaculos de cenzur`, interzise [i topite, adic` transformate \n past` [i hârtie! ( ...)“.
Târziu, am \n]elepciunea [i t`ria s` zâmbesc, constatând cum Soarta, capricioas` [i tiranic`, ascuns`, \[i pune pecetea pe c`r]i ca [i pe oamenii afla]i
f`r` vrerea lor sub vremi ...“. (Viorica Huber; Basme }ig`ne[ti, Ed. Universal Dalsi, Bucure[ti, 1997).

|n anul 1971, ziua de 8 aprilie a fost adoptat` ca Ziua Interna]ional`
a Romilor?
|n anul 1971, \ntre 6 - 8 aprilie, la Londra, a avut loc primul Congres al Uniunii Interna]ionale a Romilor. Atunci „au fost adoptate [i celelalte dou` mari
simboluri ale na]iunii transfrontaliere rome: steagul romilor de pretutindeni
[i imnul interna]ional al romilor „Gelem, Gelem“, cântec lansat \n anul 1967,
\n filmul iugoslav „Am \ntâlnit ]igani ferici]i“.
Steagul romilor este format din dou` benzi longitudinale, verde [i albastru,
iar \n centru prezint` o roat` cu spi]e ro[ii. Verdele simbolizeaz` p`mântulmam`; albastrul este cerul - tat` [i Dumnezeu, iar roata simbolul peregrin`rii de veacuri a acestui popor. (Delia Grigore, Romanipe - Fundamente ale culturii
romilor, {atra/Astra - Amare Romentza, Bucure[ti, 2005).

39

{tia]i c` ...

Steagul romilor

Imnul interna]ional al romilor
Umblam, umblam
Umblam, umblam pe drumuri lungi,
Am \ntâlnit romi ferici]i.
A, romilor, de unde veni]i
Cu corturile [i cu copiii \nfometa]i?

Deschide-]i, doamne, por]ile cele negre
S`-mi pot vedea familia.
Iar`[i s` merg pe drumurile lungi,
S` \ntâlnesc romi ferici]i.

Am avut [i eu familie mare,
Mi-a ucis-o legea cea neagr`.
Pe to]i i-a ucis, pe b`rba]i [i pe femei,
|ntre ei [i pe copila[i.

Sus, romilor, este timpul vostrul,
Haide]i cu mine, romi din \ntreaga lume!
Gura cea neagr` [i ochii cei negri
|i voi iubi precum strugurii cei negri.
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Gelem, gelem

Gelem, gelem lungone dromença
Maladilem baxtale romença
A, roma!le, kaar tume aven,
E caxrença, bokhale ©havença?

Putar, Dev!a, te kale udara,
Te Òaj dikhav mirre familia.
Palem ka Âav lungone dromença,
Thaj ka phirav baxtale romença!

Sasas vi man bari familia,
Mudardæs la i kali legia.
Sarren ©hindæs, vi romen vi romn„n,
MaÒkar lene vi tikne ©havorren.

Opre, rom!a, si vaxt akana,
Ajde mança sa e lumæqe roma!
O kalo muj thaj e kale jakha,
Kamava len sar e kale drakha.

|ntre anii 1977-1983 s-a derulat prin Ministerul Afacerilor Interne
Programul PCR „Integrarea ]iganilor“?
Programul cuprindea o „Platform` de m`suri cu privire la \ncadrarea \n
munc` [i integrarea social` a ]iganilor“, cu urm`toarele m`suri:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

\nregistrarea [i sedentarizarea popula]iei ]ig`ne[ti,
\ncadrarea \n munc`,
condi]ii de locuit,
starea de s`n`tate [i asisten]` social`,
domeniul cultural [i educa]ional,
probleme organizatorice.

Concluziile raportului din 1983 au fost:
- romii nu sunt integra]i social,
- au mentalit`]i retrograde,
- au atitudine negativ` fa]` de munc` [i fa]` de via]a social`.

(Viorel Achim,

}iganii \n Istoria României, Ed. Enciclopedic`, Bucure[ti, 1998, p. 160).

Acest program de integrare a fost aplicat doar \n parte [i pentru scurt` vreme. Când s-a agravat situa]ia social-economic` a ]`rii, la mijlocul anilor
‘80, s-a renun]at la program [i pentru faptul c` aplicarea lui nu adusese
mari schimb`ri, dar [i pentru c` autorit`]ile trebuiau s`-[i concentreze
aten]ia spre probleme ce priveau \ntreaga na]iune.
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|n anul 1982, sociologii romi diziden]i Nicolae Gheorghe (sub pseudonimul Alexandru Danciu) [i Vasile Burtea (sub pseudonimul
Cosmina Cosmin), criticau \n revista „L’alternative“ [i la postul de
radio „Europa Liber`“ regimul comunist de atunci [i politica statului
român fa]` de minoritatea rom`? (sursa: conf. univ. dr. Vasile Burtea)

Vasile Burtea

Nicolae Gheorghe

|n timpul regimului comunist, \n anul 1984, la 8 septembrie - de
Sfânta Maria Mic` - s-a organizat la Sibiu un festival al romilor?
Din p`cate, \ns`, \ncepând cu anul 1985 orice tentativ` de a organiza o a
doua edi]ie a fost blocat` de Sec]ia de Propagand` a Comitetului Central.
(E. Pons - }iganii din România. O minoritate \n tranzi]ie, Bucure[ti, 1995, p. 32).

Totu[i, \n martie 1986, profesorul Gheorghe Sar`u [i cercet`torul Gheorghe Nicolae, au prezentat lucrarea Criterii socio-lingvistice \n clasificarea
colectivit`]ilor de ]igani din România, \n cadrul Simpozionului organizat de
Catedra de limb` francez` [i de Institutul de Sociologie ale Universit`]ii din
Bucure[ti.
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La revolu]ia din anul 1989 au participat [i cet`]eni de etnie rom`?
„La procesul celor 21 de ofi]eri de securitate de la Timi[oara, colonelul Filip Teodorescu, \n ancheta din 7 martie, a m`rturisit
c` printre manifestan]ii care au intrat \n sediul securit`]ii au fost [i romi“.
„|n Bucure[ti, Dumitru Dinc`, rom din neamul ursarilor, a fost unul dintre conduc`torii Revolu]iei din Decembrie, care a avut
o contribu]ie fundamental` \n mobilizarea
revolu]ionarilor“. (P. Petcu], D. Grigore, M. Sandu, Istoria [i tradi]iile romilor, Ed. Ro Media, Bucure[ti, 2003, p. 87).

„Dl. Radu Legardeu, argintar din tat` \n fiu,
\n zilele de 22-27 decembrie 1989, cu riscul sacrificiului vie]ii, a luat parte la zdrobirea tiraniei dictatorului [i bastioanelor lui de baz`. Me[terul argintar a fost
r`nit“. (Mihai Merfea, Integrarea social` a romilor, Ed. Bârsa, Bra[ov, 1991, p. 31).
Festival al romilor, Sibiu, 1984

„La Timi[oara a fost ucis, prin \mpu[care, tân`rul de 18 ani, Iano[ Paris, iar
la Bucure[ti, o argint`reas`“. (Aven Amentza, anul I, nr. 1, 24 mai 1990).

|n anul 1990, \n data de 5 ianuarie, Frontul Salv`rii Na]ionale include \n Parlamentul României trei parlamentari romi?
Ace[tia au fost: Ion Cioab` - reprezentant al romilor c`ld`rari [i nomazi,
Szomantz Petre - reprezentant al romilor maghiari, Nicolae Bobu - reprezentant al romilor v`tra[i. Prin retragerea lui Szomantz Petre, pân` la alegerile din 20 mai 1990, locul acestuia este ocupat de Octavian Stoica.
Dup` 1990, romii au fost reprezenta]i \n Parlamentul României de: Gheorghe R`ducanu (1990-1996), M`d`lin Voicu (1996-2000), Nicolae P`un (20002004, fiind ales [i pentru mandatul urm`tor). (surs`: Vasile Ionescu - Aven Amentza).

43

{tia]i c` ...

|n anul 1990, la Televiziunea Român`, au ap`rut primele emisiuni
despre romi?
„Primele emisiuni despre romi s-au f`cut \n 1990, apoi s-a constituit redac]ia „Convie]uiri“ cu emisiuni pentru minorit`]ile din România, cu care am \nceput s` colaborez \n 1992 [i 1993, fiind angajat cu jum`tate de norm`,
cam un an. Trebuia s` prezint un format al emisiunii, dar aveam o libertate
total` [i sprijinul multor oameni din TVR, care erau pl`cut surprin[i de felul
meu de a face emisiuni [i de rating“. (surs`: Vasile Ionescu - Aven Amentza).

|n 1990 a fost adoptat alfabetul oficial al limbii romani comune la
cel de-al patrulea Congres Interna]ional al Romilor de la Var[ovia?
Acesta „s-a al`turat [i el simbolurilor identit`]ii rome, ca o \ncununare a
voin]ei romilor de a-[i construi o patrie a spiritului care s` fie recunoscut`
ca na]iune de c`tre toate celelalte na]iuni ale lumii“. (Delia Grigore, Romanipe Fundamente ale culturii romilor, {atra/Astra - Amare Romentza, Bucure[ti, 2005).

|n anul 1990 au ap`rut primele publica]ii rome?
Dintre acestea, amintim: „O glaso `l romengo“, supliment al revistei „Baricada“ (Timi[oara); „Aven amentza“ (Bucure[ti), condus` de Vasile Ionescu;
„{atra“ (Slobozia), condus` de Gheorghe P`un-Ialomi]eanu; „Neo drom“
(Sibiu), condus` de Florin Cioab`; „Divano romano“ (Sibiu), condus` de Lumini]a Mihai-Cioab`, „Nicovala“ etc.

|n anul 1990, sociologul Nicolae Gheorghe a fost ales consilier
pentru problemele romilor \n Consiliul Minorit`]ilor Na]ionale?
|n anul 1990 \ncepe mi[carea de emancipare a romilor din România
prin fuziunea Uniunii Democrate a Romilor din România [i
Societatea Romilor din Bucure[ti, sub pre[edin]ia lui Ion Onoriu?
|ntrebat \n 1990: „Crede]i \n [ansele afirm`rii romilor ca na]ionalitate distinct`?“, Ion Onoriu a r`spuns: „Sigur c` da. Avem oameni de cultur` \n
toate domeniile. Se las` greu, dar o s` vin` cu to]ii. Numai c` o s` dureze
câ]iva ani pân` izbândim, c` pân` acum de o mie de ani am fost \mpiedica]i“. (Aven Amentza, anul I, 24 mai 1990).
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Doi ani mai târziu, \n 1992, apare organiza]ia non-guvernamental` Partida
Romilor - prin autodesfiin]area Uniunii Democrate a Romilor [i transformarea Societ`]ii Romilor din Bucure[ti - condus` de Ion Onoriu, Gheorghe
R`ducanu [i Gheorghe Ivan.

|n aprilie 1992, apare „Mic dic]ionar rom - român“, elaborat de profesorul Gheorghe Sar`u?
Dic]ionarul are 187 de pagini, cu o schi]`
a „Morfologiei dialectului vlah de varietate
româneasc` al limbii romani“. „Publicarea
micului dic]ionar rom-român s-a f`cut, cu
concursul Editurii Kriterion, autorul nefiind
sprijinit [i nici ap`rat de c`tre autorit`]i
când „România Mare“ considera acest
dic]ionar „o diversiune antiromâneasc`“ (\n
„România Mare“ nr. 128/18 dec. 1992, p. 16).

|n anul 2003 a ap`rut, „Dic]ionarul românrom“, care a fost realizat de studen]ii sec]iei de indianistic` (romani-hindi) a
Facult`]ii de Limbi [i Literaturi Str`ine din
cadrul Universit`]ii Bucure[ti, promo]ia
2001, \mpreun` cu profesorul lor, conf.
Dic]ionar român - rom
univ. dr. Gheorghe Sar`u. „Dic]ionarul român-rom acoper` o necesitate resim]it` demult \n domeniul limbii romani,
fiind util nu numai romilor din ]ara noastr`, dar, prin traducerea cu aten]ie a
componentei române[ti, [i celor din alte ]`ri, dovedindu-se extrem de
valoros prin cuvintele rome con]inute, existente \n limba romani comun` vechi [i rare, dar mai ales moderne - armonios echilibrate“. (Gh.Sar`u, Dic]ionarul român-rom. Lexicul modern, rar [i vechi, Ed. Vanemonde, Bucure[ti, 2003).

|ncepând cu anul universitar 1992-1993, Facult`]ii de Sociologie [i
Asisten]` Social` a Universit`]ii Bucure[ti i-au fost alocate de c`tre
MEC 10 locuri distincte pentru candida]ii de etnie rom`?
„Debutul programului de „discriminare pozitiv`“ a \nceput odat` cu anul
universitar 1992-1993, la ini]iativa Catedrei de Asisten]` Social` a Universit`]ii Bucure[ti, a doamnei prof. univ. dr. Elena Zamfir, a lect. univ. dr. Vasile
Burtea, de etnie rom`, [i cu sprijinul ministrului din acea vreme, domnul
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Mihai Golu. Programul viza alocarea a 10 locuri distincte pentru candida]ii
romi la sec]ia de Asisten]` Social` a Universit`]ii Bucure[ti, programul fiind
preluat, din anul universitar 1993-1994 [i de alte catedre de profil ale Universit`]ilor din Cluj, Ia[i, Timi[oara“. (sursa: conf. univ. dr. Gheorghe Sar`u;
www.edu.ro).

Prima promo]ie de studen]i romi pe locuri distincte a absolvit \n anul 1996
[i a fost constituit` din trei studente, dintre care, Nicoleta Bi]u, atât \n timpul
facult`]ii cât [i mai târziu, s-a implicat \n mi[carea de emancipare a romilor.
|n prezent, Nicoleta Bi]u este colaboratoarea Open Society Institute din Budapesta.
Câ]iva ani mai târziu, la 15 aprilie 1998, Ministerul Educa]iei Na]ionale a
emis Ordinul nr. 3577, prin care s-a sprijinit, prin m`suri reale, afirmative,
accesul elevilor [i tinerilor romi \n \nv`]`mântul superior, acordându-se 144
de locuri distincte pentru candida]ii romi (ocupate \n proportie de 85%).
(sursa: conf. univ. dr. Gheorghe Sar`u; www.edu.ro).

|ncepând cu anul univ.1992-1993, pentru prima dat` \n \nv`]`mântul
superior românesc, prof. Gheorghe Sar`u a ini]iat studiul limbii
romani la Facultatea de Limbi [i Literaturi Str`ine a Universit`]ii din
Bucure[ti, ]inând un curs facultativ (op]ional) de limba romani?
Acest curs se adreseaz` [i \n prezent tuturor studen]ilor care doresc s`
cunoasc` sau s` aprofundeze limba romani.
Organizarea acestui curs a fost posibil` numai cu concursul, \n]elegerea [i
perseveren]a câtorva reputa]i dasc`li ai \nv`]`mântului superior românesc:
prof. univ. dr. Nadia Anghelescu - [efa de atunci a Catedrei de Limbi [i
Literaturi Orientale, prof. univ. dr. Lucia Wald, reputat indo-europenist [i
prof. univ. dr. Iancu Fischer - decanul, \n acea vreme, al Facult`]ii de Limbi
[i Literaturi Str`ine din Universitatea Bucure[ti, iar pentru reglementarea
statutului acestui curs [i pentru remunerarea profesorului Gheorghe Sar`u
a fost nevoie de interven]ia energic` a rectorului din acea vreme, prof. univ.
dr. Emil Constantinescu, care a reu[it s` spulbere pseudopretextele de
ordin juridic [i financiar invocate de unii func]ionari ai Universit`]i. (sursa:
conf. univ. dr. Gheorghe Sar`u; www.edu.ro).
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|ncepând din anul universitar 1997-1998, \n urma examenului de
admitere, s-a deschis sec]ia hindi-romani?
Pentru sec]iile B hindi, respectiv B hindi-romani au fost acordate cifre de
[colarizare (câte 7-10 locuri), prin alternan]`, adic` din 2 \n 2 ani pentru fiecare sec]ie.
|n anul universitar 1997-1998, sec]ia B indianistic` (hindi-romani) a fost
frecventat` de 13 studen]i ai Facult`]ilor de Limbi [i Literaturi Str`ine, respectiv ai Facult`]ii de Litere din Bucure[ti (12 studen]i gage [i o student`
din etnia romilor - Salomeea Romanescu).
|n perioada mai-august 1998, la solicitarea „Partidei Romilor“ [i a profesorului de limba romani, Gheorghe Sar`u, Facultatea de Limbi [i Literaturi
Str`ine [i Facultatea de Litere, cu sprijinul Universit`]ii Bucure[ti [i al Ministerului Educa]iei Na]ionale \nfiin]eaz` [i autorizeaz` sec]ia de limba [i literatura romani, ca sec]ie B, acordându-se 10 locuri distincte pentru tinerii
candida]i romi. (sursa: conf. univ. dr. Gheorghe Sar`u - www.edu.ro).

La 1 mai 1998, Ministerul Educa]iei din România, dup` numirea
inspectorului pentru limba romani \n Direc]ia General` de |nv`]`mânt pentru Minorit`]ile Na]ionale, Gheorghe Sar`u, a creat [i o
infrastructur` necesar` la nivelul celor 42 de inspectorate [colare
jude]ene, prin numirea a câte unui inspector \ns`rcinat cu \nv`]`mântul pentru romi?
Astfel, dac` \n anul [colar 1992 - 1993 limba romani era studiat` doar de
368 de copii romi, \n 2005, aceast` limb` este predat`, la nivel na]ional, ca
limb` matern`, de peste 460 de cadre didactice rome [i nerome (cca o
cincime reprezentând profesori români sau maghiari), iar num`rul elevilor
care o studiaz` se ridic` la peste 24.000 \n 2005. (sursa: conf. univ. dr. Gheorghe
Sar`u; www.edu.ro).

|n anul 1998, \n baza Ordinului Ministerului Educa]iei Na]ionale nr.
5083/26.11.1998, tinerii romi au fost sprijini]i pentru a studia, \n
num`r cât mai mare, \n [coli profesionale, licee [i universit`]i?
Astfel, candida]ii pot concura, la orice nivel, pentru ocuparea locurilor alocate prin disciminare pozitiv` pentru romi prezentând o recomandare
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scris` din partea pre[edintelui unei organiza]ii civice, culturale sau politice
a romilor. (surs`: O.M. nr. 5083/26.11-1998 cu privire la sprijinirea accesului \n [coli profesionale, licee [i universit`]i al tinerilor romi).

|n anul 2000, a fost emis` Ordonan]a de Urgen]` 137/2000 privind
prevenirea [i combaterea tuturor formelor de discriminare, iar la 27
noiembrie 2001 s-a adoptat HG Nr. 1194/2001 privind organizarea [i
func]ionarea Consiliului Na]ional pentru Combaterea Discrimin`rii?
„Cadrul legislativ din România \n domeniul nediscrimin`rii prevede egalitatea tuturor cet`]enilor f`r` deosebire de ras`, de na]ionalitate, de origine
etnic`, de limb`, de religie, de sex, de opinie, de apartenen]` politic`, de
avere sau de origine social` (Constitu]ia României), precum [i sanc]ionarea
actelor de discriminare“. (Codul Penal, O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea [i sanc]ionarea tuturor formelor de discriminare, aprobat` prin Legea nr. 48/2002; OUG 31/2002 privind interzicerea activit`]ii organiza]iilor [i simbolurilor cu caracter fascist, rasist [i xenofob [i
a promov`rii cultului persoanelor vinovate de s`vâr[irea unor infrac]iuni contra p`cii [i omenirii).

La 25 aprilie 2001, a fost adoptat` Strategia Na]ional` pentru
\mbun`t`]irea Situa]iei Romilor prin HG 430/2001? Guvernul român
a aprobat un program pe 10 ani care are ca obiectiv principal ridicarea nivelului de trai al romilor [i integrarea lor \n societate.
„|n cazul României, actuala strategie guvernamental`, adoptat` prin HG.
430/2001, reprezint` un model de participare a romilor \n procesul de elaborare a strategiei \n parteneriat cu institu]iile guvernamantale.
GLAR, Grupul de Lucru al Asocia]iilor de Romi, a fost constituit de c`tre
Adunarea general` a asocia]iilor civice [i politice ale romilor, \n \ntâlnirile de
la Mangalia [i Sibiu (ianuarie-februarie 1999). GLAR a avut mandat, din partea Adun`rii Generale a asocia]iilor romilor, s` \ntocmeasc` o analiz` [i o
strategie cu un plan de ac]iune cu privire la romii din România. Acest document a reprezentat contribu]ia romilor la reforma institu]iilor publice [i la
elaborarea unor politici guvernamentale pentru romi. GLAR a promovat participarea asocia]iilor romilor la mecanismul institu]ional prin care strategia
pentru protec]ia drepturilor omului [i \mbun`t`]irea condi]iilor de via]` ale
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romilor a fost elaborat`. Mandatul GLAR a expirat odat` cu adoptarea strategiei guvernamentale pentru \mbun`t`]irea situa]iei romilor, aprobat` prin
HG 430/2001“. (Costel Bercu[, director executiv Romani CRISS. |n loc de \nceput ... \n
Ghidul Mediatorului Sanitar, coord. Mariana Buceanu, asist. Daniel R`dulescu, Ed. ECA, Bucure[ti, 2002).

|n anul 2001, proiectele sanitare desf`[urate de c`tre Organiza]ia
Romani CRISS au condus la introducerea \n Codul Ocupa]iilor din
România a mediatorilor sanitari [i angajarea acestora \n cadrul
Direc]iilor de S`n`tate Public` ale Ministerului S`n`t`]ii?

Mediatorul sanitar este persoana autorizat` care transmite informa]iile
necesare membrilor comunit`]ii de romi, privind func]ionarea sistemului de
s`n`tate [i a sistemului de asigur`ri de s`n`tate.
Mediatorul sanitar este lucr`tor pentru o comunitate de romi [i are rolul:
 De a \nlesni comunicarea \ntre comunitatea de romi [i cadrele medicale;
 Faciliteaz` accesul romilor la serviciile medicale;
 Furnizeaz` informa]ii membrilor comunit`]ii privind drepturile [i responsabilit`]ile statului fa]` de cet`]ean.
(Dr. Hanna Dobr`n`u]eanu, consilier MSF \n Ghidul Mediatorului Sanitar, coord. Mariana Buceanu, asist. Daniel R`dulescu, Ed. ECA, Bucure[ti, 2002).

Pân` \n anul 2002, „Romani CRISS a format, prin contribu]ii financiare proprii, un num`r de 86 de mediatori sanitari, \n 22 de jude]e. Prin participarea
MSF la \ndeplinirea acordului dintre p`r]i, Direc]iile de S`n`tate Public` au
format, prin contribu]ie financiar`, cu suportul metodologic al Romani
CRISS, 41 de mediatori sanitari, \n 9 jude]e. La data public`rii acestui raport
(Ghidul Mediatorului Sanitar - 2002), sunt angaja]i \n cadrul DSP 109 mediatori sanitari, \n 31 de jude]e ale ]`rii“. (Costel Bercu[, director executiv Romani
CRISS, \n loc de \nceput ... \n Ghidul Mediatorului Sanitar, coord. Mariana Buceanu, asist.
Daniel R`dulescu, Ed. ECA, Bucure[ti, 2002).

|n anul 2005, dintre cei 395 de mediatori sanitari, conform bazei de date,
212 persoane sunt active \n re]eaua Ministerului S`n`t`]ii [i 42 de mediatori sanitari sunt colaboratori ai organiza]iei Romani CRISS. (surs`: Program
Sanitar Romani CRISS).
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|n anul 2002, iunie-august, s-a \nfiin]at trupa de teatru „Magia
Romani“?

„O noapte furtunoas`“ jucat` \n limba romani de tineri romi, Bucure[ti, Teatrul Mic,
28 august 2001

Un grup de tineri studen]i romi au pus \n scen`, sub bagheta regizoral` a
lui {tefan Lupu, spectacolul „Jekh reat balvalali“ - o adaptare, par]ial \n limba romani, a piesei „O noapte furtunoas`“ de I.L. Caragiale. Cu acest spectacol trupa a câ[tigat premiul al II-lea la Festivalul Na]ional de Teatru pentru
Copii [i Tineret de la Buftea, din 26-29 iunie 2002.
De asemenea, pe 28 august 2002, la Teatrul Mic din Bucure[ti, trupa de
teatru Magia Romani, cu acela[i spectacol, a avut succes \n fa]a unui public select.
„Miercuri seara, nebunie mare la Teatrul Mic. {apte studen]i romi au jucat
„O noapte furtunoas`“ cum nici n-a visat Caragiale ... Ideea regizorului {tefan Lupu a fost simpl` [i plin` de efect. La fel [i costumele [i decorurile. El
a transpus dialogurile caragiale[ti \n pielea [i interpretarea unor romi autentici ... Spectatorii sunt \n picioare [i aplaud`. Pun pariu c` [i lui Nea Iancu,
dac` ar fi fost \n sal`, i-ar fi pl`cut“. (George L`c`tu[, Curierul Na]ional, vineri 30
august 2002).
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|n noiembrie 2002, s-a \nfiin]at prima re]ea de monitori locali pentru
drepturile omului, format` din tineri romi?
Acesta este un proiect al organiza]iei Romani CRISS, \nceput sub coordonarea lui Costel Bercu[ [i care continu` [i \n prezent. Re]eaua a \nceput s`
lucreze din noiembrie 2002, \n 9 jude]e ale ]`rii (S`laj, Buz`u, Dolj, Satu
Mare, Cluj, Neam], Mure[, Boto[ani [i Gala]i), monitorizând, \n perioada
2002-2003, 36 de cazuri de abuz \mpotriva persoanelor de etnie rom`,
dintre care 16 cazuri de violen]` [i abuz ale poli]iei [i 20 de cazuri de discriminare \mpotriva romilor. (sursa: M`d`lin Morteanu, coordonator program Romani
CRISS).

La data de 30 ianuarie 2003, la Teatrul Na]ional de Operet` „Ion
Dacian“, s-a lansat prima colec]ie de primavar`-var` ce con]inea
crea]ii vestimentare prêt-á-porter inspirate din portul tradi]ional al
romilor?

Roma Style

Proiectul Roma Style - „Portul romilor \ntre tradi]ie [i modernitate“ a fost
derulat de c`tre organiza]ia non-guvernamental` Romani CRISS.
Colec]ia cuprindea 35 de piese ce combinau elemente tradi]ionale cu elemente moderne, vestimenta]ia fiind inspirat` din portul neamurilor de romi
51

{tia]i c` ...

v`tra[i, gabori, l`utari, c`ld`rari, ursari, spoitori, argintari [i florari. Culorile
predominante pe care „Roma Style“ le-a propus pentru sezonul de prim`var` - var` a anului 2003 au fost: ro[u, galben, albastru, verde [i roz.
Spectacolul, intens mediatizat, de la Teatrul Na]ional de Operet` „Ion Dacian“ a adunat diferite categorii sociale atât romi cât [i public neapar]inând
etniei romilor (creatori de mod`, arti[ti, actori, etc). (sursa: Raportul narativ al proiectului Roma Style - Portul romilor \ntre tradi]ie [i modernitate, arhiva Romani CRISS).

|n anul 2003, premiul Gemmi pentru TV a fost acordat spoturilor
„Acordeonul“ [i „Inima“, realizate \n cadrul programului „Pa[i spre
toleran]`“, derulat de Romani CRISS \n parteneriat cu Agen]ia de
Monitorizare a Presei „Ca]avencu“ [i cu MECT?
Premiile Gemmi reprezint` o distinc]ie
special` \n cadrul Festivalului Golden
Hammer, fiind acordate pentru cea mai
bun` campanie social` la categoria
spot TV. „Acordeonul“ a fost premiat [i
la Festivalul de publicitate Ad’Or pentru cel mai bun spot TV, al`turi de campania „Romii“ pentru care McCann Creative Services a câ[tigat premiul
pentru Campania anului. (sursa: Mariana
Dinc`, coordonator program Romani CRISS).

|n anul 2003 a fost editat primul
manual de Istoria [i tradi]iile
romilor?

Acordeonul

Lucrarea „Istoria [i tradi]iile romilor“ a fost publicat` \n cadrul parteneriatului
dintre MECT - Direc]ia General` pentru |nv`]`mânt \n Limbile Minorit`]ilor
Na]ionale [i Accesul la Educa]ie - [i Reprezentan]a UNICEF \n România, ca
material didactic auxiliar. Lucrarea este destinat`, deopotriv`, profesorilor
care predau istoria [i tradi]iile romilor la clasele a VI-a [i a VII-a sau ca disciplin` op]ional` la nivel liceal, \ndeosebi la clasele de \nv`]`tori romi [i, nu
\n ultimul rând, elevilor [i studen]ilor romi, familiilor acestora, publicului larg.
Manualul a fost distribuit gratuit \n [coli de c`tre MECT. (Petre Petcu], Delia
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Grigore, Mariana Sandu, Istoria [i tradi]iile romilor,
Ed. Ro Media, Bucure[ti, 2003, p. 2).

|n iunie 2003, primarul sectorului 2,
Neculai On]anu, a inaugurat Parcul „Ion
Voicu“, dezvelindu-se [i statuia violonistului executat` de artistul Ion Irimescu?
Parcul „Ion Voicu“, se afl` la intersec]ia
Bulevardului Dacia cu strada Polon`,
având o suprafa]` de 10.000 mp, [i se circumscrie fostului Parc Ioanid, reabilitat la
cererea Funda]iei „Ion Voicu“ \n semn de
recuno[tin]` pentru activitatea depus` de
Istoria [i tradi]iile romilor
marele violonist \n slujba culturii române[ti. Noul Parc „Ion Voicu“ se afl` chiar
lâng` casa \n care a locuit [i a creat celebrul artist.
La eveniment au participat Ion Iliescu, Adrian N`stase, dar [i M`d`lin Voicu, fiul artistului. „Este un gest absolut necesar [i o obliga]ie a administra]iei
locale s` \[i pomeneasc` oamenii de cultur`. Nutrim o distins` recunoa[tere a valorii celui care a fost Ion Voicu“, a spus Neculai On]anu.
Maestrul Ion Voicu a fost unul dintre cei mari violoni[ti din România [i din
lume, cu o contribu]ie deosebit` la promovarea culturii na]ionale. El s-a
n`scut la 8 octombrie 1923 [i a fost studentul favorit al lui George Enescu.
|n anul 1969, Ion Voicu a fondat Orchestra de Camer` din Bucure[ti [i a
condus, \n calitate de director, Orchestra Filarmonicii „George Enescu“.
Violonistul [i compozitorul Ion Voicu a primit din partea statului român o
vioar` Stradivarius, cu care interpret`rile lui Ion Voicu au r`mas celebre \n
\ntreaga lume.
|n anul 1995, Ion Voicu a constituit Funda]ia Interna]ional` „Ion Voicu“,
printre membrii fondatori fiind [i Zubim Mehta, Yehudi Menuhin, dar [i personalit`]i din România, precum: Andrei Ple[u, Andrei {erban sau Eugenia
Moldovan. Ion Voicu a murit \n anul 1997.
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|n anul 2004, \n luna februarie, \n România a concertat Gypsy
Symphony Orchestra din Budapesta?
Orchestra num`r` o sut` de viori[ti, romi din Ungaria, care cânt` f`r` partituri - Strauss, Brahms, Liszt, Berlioz sau cearda[uri. Orchestra s-a \nfiin]at
\n 1985, la \nmormântarea celui mai mare viorist rom budapestan. Atunci,
ei au venit cu viorile \n mâini, ca s`-i aduc` un ultim omagiu marelui viorist,
iar mai apoi s-au constituit \ntr-o orchestr`.
„Orchestra celor 100 de viori“, a[a este supranumit ansamblul. V` spunem
doar c` pentru un astfel de concert la Viena se fac rezerv`ri cu un an \nainte
de eveniment. Celebrii muzicieni sunt cei care, an de an, sus]in concertul
de Anul Nou de la Viena. Publicul spectator pentru un loc la concert pl`te[te [i 1.000 de dolari pe un bilet. (M. Golea/Gardianul/10 feb.2004).
|n anul 2004, prin HG. Nr. 1703/14 0ct. 2004, s-a \nfiin]at Agen]ia Na]ional`
pentru Romi?
Scopul principal al Agen]iei este acela de a aplica Strategia Guvernului României de \mbun`t`]ire a situa]iei romilor. Agen]ia are \n subordine birouri
zonale pentru romi, corespunz`toare celor opt regiuni de dezvoltare din
România.
Agen]ia Na]ional` pentru Romi „particip`, \mpreun` cu alte organe ale
administra]iei publice, cu organiza]iile neguvernamentale ale romilor [i cu
reprezentan]i ai minorit`]ii romilor [i coordonez` evaluarea principalelor
nevoi ale comunit`]ii de romi [i aplicarea programelor de sprijinire a
acestora.“ (sursa: HG. Nr. 1704/14 oct 2004, art. 4 (2)).
La 10 februarie 2005, Agen]ia Na]ional` pentru Romi a anun]at lansarea
„Deceniul 2005-2015 pentru Incluziunea Romilor din România“. Prin acest
program se \ncearc` eliminarea decalajului dintre romi [i majoritari. Ac]iunile organizate pe parcursul „Deceniului“ vor contribui la \mbun`t`]irea situa]iei economice [i sociale a etnicilor romi, prin l`rgirea accesului acestora
la educa]ie, servicii de s`n`tate, locuin]e [i ocuparea for]ei de munc`.

„|n perioada 2005-2015 are loc Deceniul de Incluziune a Romilor
(Decada Romilor)?”
Deceniul de Incluziune a Romilor, 2005-2015, este o initiativ` adoptat` de
opt ]`ri din Europa Central` [i de Sud [i este sprijinit` de c`tre comunitatea
interna]ional`.
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Decada romilor

Deceniul reprezint` un angajament politic al celor opt ]`ri de a reduce inegalit`]ile cu privire la alocarea veniturilor de dezvoltare economic` [i social`, importante comunit`]ilor defavorizate, prin implementarea unei reforme politice [i a unor programe proiectate s` diminueze s`r`cia [i excluderea social`.
La \ntâlnirea Comitetului Interna]ional de Coordonare, Bucure[ti 17-18 noiembrie, premierul C`lin Popescu T`riceanu preciza: „Provoc`rile pe care
le va întâmpina proiectul „Decada Romilor“ sunt complexe. Avem datoria
s` schimb`m mentalit`]i învechite, care blocheaz` comunicarea între oameni. Sunt mentalit`]i care izoleaz` oameni de diverse etnii, creeaz` temeri
[i discrepan]e. Avem datoria s` scoatem o categorie social` din starea de
vulnerabilitate în care se afl` înc`”. (Sursa: Discursul premierului C`lin Popescu-T`riceanu - Pre[edin]ia româneasc` a „Deceniului de Incluziune a Romilor 2005-2006” - Întâlnirea
Comitetului Interna]ional de Coordonare)
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Open Society Institute, prin programul de burse universitare „Roma
Memorial“, ofer` burse [i studen]ilor romi din România?
Pentru al cincilea an (2005), OSI ofer` burse de studiu [i studen]ilor romi
din România. Fondurile pentru primii doi ani ai acestui program au provenit
din aurul confiscat de nazi[ti \n timpul celui de-al doilea r`zboi mondial [i
p`strat pân` acum de puterile aliate. O parte din aceste fonduri provenite
din aurul p`strat de Guvernul Statelor Unite a fost alocat pentru acest program. Timp de doi ani. Programul a beneficiat de fonduri din partea Funda]iei C.S. Mott. |n ultimii ani \ns`, sprijinul financiar provine \n special din
partea OSI (Institutul pentru o Societate Deschis`). (surs`: Open Society Institute
- www.osi.hu).
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