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CUVÂNT ÎNAINTE
Volumul de faţă reprezintă o complexă alcătuire de studii ce analizează multidisciplinar, la nivel macro sau micro, minorităţile din Oltenia. Aceste cercetări au fost derulate în
cadrul proiectului „Revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural al minorităţilor din
Oltenia în contextul diversităţii culturale”, proiect finanţat printr-un Grant oferit de Norvegia,
Islanda, Liechtenstein şi Guvernul României.
Am încercat să realizăm o analiză pertinentă a mai multor grupuri etnice din Oltenia în
contextul plurităţii culturale, să acoperim o zonă amplă a cercetării interdisciplinare. Volumul,
conceput ca un ”puzzle”, încearcă să cuprindă o mare parte din domeniile socio-culturale
(drept, religie, etnologie, etnografie, sociologie, antropologie culturală) inserate într-o
succesiune coerentă.
Astfel, în cercetarea Sistemul juridic şi minorităţile, George Gîrleşteanu ne
precizează că urmăreşte să traseze „coordonatele şi consecinţele normative ale conceptului
nejuridic de „minoritate” în planul dreptului prin prisma ariei drepturilor garantate şi a
protecţiei juridice asigurate persoanelor aparţinând minorităţilor.” Ni se propune „înţelegerea”
juridică a identităţii culturale, religioase şi lingvistice, care vizează minorităţile naţionale.
Ulterior, pentru a avea o privire de ansamblu asupra Promovării persoanei umane şi a
valorii sale inestimabile în contextul diversităţii culturale – principii teologice, ÎPS Irineu
Ion Popa afirmă că „având în vedere principalele principii teologice pe care se fundamentează
antropologia creştină, în general, şi cea creştin-ortodoxă, în special, s-a stabilit că fiecare
persoană umană în parte, indiferent de statutul social, apartenenţa etnică sau altă diferenţă
socială, culturală sau de alt fel, are o valoare inestimabilă, şi, prin urmare, trebuie respectată ca
atare. Responsabilitatea faţă de semeni este crucială, iar de modul în care aceasta este
îndeplinită şi împlinită depinde propria mântuire”.
Toate acestea pot avea loc în contextul actual al multiculturalismului, al globalizării, al
diversităţii etnice, fenomenului migraţiei şi al altor realităţi care influenţează într-un fel sau
altul mediul social şi condiţiile de viaţă.
În studiul dens, detaliat şi foarte bine documentat Aspecte istorice şi etnologice ale
minorităţilor din Oltenia – credinţe, obiceiuri şi tradiţii întâlnim pertinente şi nuanţate
informaţii despre istoria în diacronie a aşezării, statornicirea, prestaţiile socio-culturale şi
economice ale minorităţilor din Oltenia.
Pentru o cât mai clară şi potrivită cercetare, autorii (Emil Ţîrcomnicu şi Florenţa
Simion) stabilesc ab initio care sunt etniile minoritare ale provinciei, cât de compacte,
numeroase sau cât de răsfirate au fost. De fapt, aceste perspective vorbesc de la sine de
raporturile socio-culturale şi politice dintre majoritari şi minoritari şi astfel sunt prezentate
meticulos comunităţile de origine greacă, albaneză, bulgară, macedoneană, evreiască, italiană,
germană, romă, rudărească.
Sunt semnalate, în aceleaşi contexte grăitoare şi consonante, aspecte privind religia,
mentalităţile, tipul psiho-social de convieţuire şi comunicare etnică.
Nu în ultimul rând, studiul are un bogat şi bine dozat conţinut etno-folcloric, ceea ce
demonstrează o asiduă şi profesională cercetare de teren a celor doi specialişti, precum şi o
documentare obiectivă.
Volumul se completează ulterior cu studiul Schiţă etnografică a minorităţilor din
Oltenia – tipuri de aşezare, ocupaţii, arhitectură, gestionarea spaţiilor gospodăreşti,
costumul popular al lui Cornel Bălosu, care ne propune reificarea câtorva comunităţi rurale de
etnici minoritari (sau majoritari – vezi Eibenthal şi Sviniţa) dintr-o/printr-o viziune obiectivă,
fără prejudecăţi şi într-o permanentă dorinţă de deschidere şi de obiectivare a realităţii de
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teren. Această „realitate” vizează în primul rând planurile şi cuprinderile identitare
ale...celuilalt, începând de la tipicul organizării gospodăriei, de la ocupaţii şi până la valorile
spirituale ale grupului.
Consistente sunt consideraţiile şi însemnările de teren din comunităţile etnice ale
sârbilor din Sviniţa şi cehilor din Eibenthal.
Autorii cercetării studiului interdisciplinar Profilul sociocultural al minorităţilor din
Oltenia (Dumitru Otovescu, Alexandrina Mihaela Popescu şi Răzvan Nicolae Stan) se
bazează în special pe o metodologie de lucru exemplară, ceea ce face ca rezultatele şi
finalizările ştiinţifice să fie pe măsură.
Demersurile întreprinse au ca scop preeminent identificarea sistemului de valori
specifice minorităţilor şi promovarea acestora în spaţiul cultural al Olteniei prin diverse
mijloace de comunicare publică.
În urma unor demersuri ştiinţifice şi metodologice de probitate, alături de concluziile
formulate de cercetătorii şi specialiştii studiului, volumul relevă cu prisosinţă şi cu date certe
aspectele importante (sociale, culturale, religioase, politice) din viaţa şi coabitarea
minorităţilor cu majoritarii.
Trimiterile ştiinţifice se circumscriu unor aspecte privind demografia, ocupaţiile,
tipurile de şcolarizare, situaţiile diverse de existenţă materiale şi spirituale, mijloacele de
subzistenţă, impactul cu societatea, convergenţele psiho-sociale, culturile tradiţionale şi
importanţa lor pentru grup, mentalităţile de grup, factorii sociali desprinşi din ritualurile de
trecere, tradiţiile căsătoriei, ale altor rituri şi mentalităţi de ordin social, respectarea şi
receptarea ideii de tradiţie în toate categoriile de vârstă etc.
Volumul se conturează sintetic cu Schiţa antropologică a lui Nicolae Panea, unde se
esenţializează temele propuse, mizând, la rându-i, pe cercetarea multidisciplinară complinită,
desigur, de descinderea în teren. Studiul este cel care poate să acopere definitoriu, ştiinţific,
printr-o abordare academică, întregul context teoretic şi practic solicitat prin proiect.
Cercetarea, susţine autorul, „poate fi considerată o diagnoză” care nu trimite doar la
„starea unei minorităţi în contextul naţional”, ci şi un exerciţiu comparativ cu alte spaţii
europene care şi-au propus cu mult timp în urmă să rezolve problematica minorităţilor şi care
au elaborat, totodată, grile de integrare „şi implicit de constituire şi de coexistenţă” într-o
unitate administrativă precum o euroregiune.
Studiile de caz completează segmentul ştiinţific al volumului – astfel, spre final,
regăsim istoriile personale ale unor reprezentanţi ai minorităţilor din Oltenia semnate de
Gabriela Rusu, care sunt creionate literar şi nu pot decât să adauge un plus de receptare
sentimentală a unor întâmplări şi trăiri ontologice.
Studiul partenerilor norvegieni (Gunnar Heiene şi Solvor M. Latzen) nuanţează
informaţia despre minorităţile naţionale (în special populaţia romă) unde se încercă o
diacronie a acestora în Norvegia precum şi „o radiografiere” a statutului lor, diferit de ceea ce
se întâmplă în România.
În concluzie, putem spune că ideea esenţială a volumului se circumscrie dorinţei de
regăsire, reîntregire, reconsiderare şi reintegrare a CELUILALT, cel de lângă noi, asemenea
nouă, dar şi diferit. Altfel, imaginea celuilalt şi felul cum îl percepem sunt preeminente într-un
raport socio-cultural, existenţial şi, desigur, politic.
Convieţuirea între etnici, comunităţile lor şi majoritarii autohtoni a implicat limite şi
treceri, sentimente şi resentimente, acceptare şi refuz, identificare şi nonidentificare,
comunicare sau noncomunicare, violenţă sau toleranţă, intra muros sau...extra muros.
Ar mai trebui să precizăm că proiectul finanţat din fondurile norvegiene este finalizat
nu numai prin acest volum socio-cultural identitar, Minorităţile din Oltenia. Studii culturale,
dar şi printr-o consistentă şi, sperăm, valoroasă concretizare muzeală - expoziţia multietnică -,
găzduită de Universitatea din Craiova.
6

În cadrul proiectului s-a dorit constituirea unei colecţii de artefacte muzeologice menite
să reconsidere istoria culturală a minorităţilor etnice din Oltenia, ca rod al unei „naraţii”
expoziţionale ce nu-şi propune să închidă obiecte (fie ele patrimoniale), ci să deschidă
perspective de interpretare cultural-ştiinţifică şi de asumare a istoriei comunităţilor. Este, de
facto, un construct format din instrumente, martori obiectuali, experienţe sociale şi politice,
alte cuprinderi scrise, din imagini şi adjuvante muzeologice.
Şi atunci, cel puţin pentru început, expoziţia Universităţii din Craiova exprimă,
decelează şi tezaurizează specificităţile şi identitatea culturală, mentalitară, a celui de lângă
noi..., adică a etnicului, fie el bulgar, rom, albanez, grec, evreu, ceh, sârb etc.
Din păcate, secolul care ar fi trebuit să fie iluminat întru totul şi întru toate, secolul XX,
a fost unul al marilor încrâncenări şi ”masacre” etnice. În acest context, orice proiect de acest
fel este unul benefic, nu numai ca... remember, dar şi ca nuanţată configurare a unei lumi...
normale şi fără încălcări flagrante ale ideii de uman şi umanitate.
Conf. univ. dr. CARMEN IONELA BANŢA



Manager de proiect, cadru didactic în cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova, România.
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SISTEMUL JURIDIC ŞI MINORITĂŢILE
Prof. univ. dr. GEORGE GÎRLEŞTEANU
Sistemul juridic naţional sau internaţional nu percepe minorităţile într-o manieră directă,
prin ataşarea unor drepturi specifice, ci în mod indirect, prin garantarea unor drepturi specifice
ale persoanelor aparţinând unei minorităţi, în funcţie de criteriul sociologic de definire a
acesteia. Studiul de faţă urmăreşte să traseze coordonatele şi consecinţele normative ale
conceptului nejuridic de „minoritate” în planul dreptului, din perspectiva şi în contextul ariei
drepturilor garantate şi protecţiei juridice asigurate persoanelor aparţinând minorităţilor.
I. Conceptul de minoritate
Conceptul de „minoritate”1 nu este unul specific sistemului juridic, acesta prinzând
contur prin utilizarea unor criterii sociologice care devin fundamentul de determinare a unei
minorităţi, precum rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul etc. Sistemul
juridic, confruntat cu necesitatea reglementării aspectelor legate de conceptul de minoritate nu
oferă o definiţie normativistă a minorităţii, o definiţie juridică, deşi încercări în acest sens au
existat, mai ales la nivelul dreptului internaţional public.
A. Sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite
Aceste încercări, întâlnite mai ales la nivelul organizaţiilor internaţionale precum
Organizaţia Naţiunilor Unite, au meritul de a atrage atenţia asupra unor elemente necesare
într-o posibilă definiţie juridică a conceptului de minoritate.
Astfel, încă din anul 1950, Subcomisia pentru combaterea dsicriminării şi protecţia
minorităţilor din cadrul ONU a trasat primele coordonate ale conceptului la nivelul unui
proiect de definiţie, în conformitate cu care termenul de minoritate „include numai acele
grupuri nondominante ale populaţiei care posedă şi doresc să-şi menţină tradiţii sau
caracteristici etnice, religioase sau lingvistice stabile, evident diferite de cele ale restului
populaţiei. Asemenea minorităţi trebuie să includă în mod corespunzător un număr suficient
de persoane, pentru a putea dezvolta asemenea caracteristici. Membrii unor asemenea
minorităţi trebuie să fie loiali statului ai cărui cetăţeni sunt”2.
Ulterior, într-un studiu fundamental realizat de Francesco Capotorti din 1979 în cadrul
aceleiaşi subcomisii, minoritatea este definită ca „un grup inferior din punct de vedere
numeric faţă de restul populaţiei unui stat, aflat într-o poziţie care nu este dominantă şi ai
cărui membri [...] posedă caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale
restului populaţiei şi care manifestă, chiar şi implicit, o anumită solidaritate în direcţia
prezervării culturii, tradiţiilor, religiei sau limbii lor”3.
În continuare, la nivelul aceluiaşi organism internaţional, având ca bază conceptuală
definiţia lui Capotorti, se mai desprind două încercări de definire a conceptului, prima în anul
1985, aparţinând lui Jules Deschênes, conform căruia minoritatea reprezintă „un grup de


Autorul este cadru didactic în cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Craiova, România.
Pentru mai multe detalii privind conceptul de minoritate a se vedea Dan Claudiu Dănişor, Drept
constituţional şi instituţii politice. Vol. I. Teoria generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
2
Marius Bălan, Statutul minorităţilor naţionale, Ed. Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013, p.
29 ; Bianca Selejan-Guţan, Comentariul art. 6 din Constituţia României, în Constituţia României.
Comentariu pe articole, coord. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2008,
p. 64.
3
Dan Claudiu Dănişor, op.cit., p. 348; Bianca Selejan-Guţan, op.cit., p. 64.
1
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cetăţeni ai unui stat care constituie o minoritate numerică, se află într-o poziţie nedominantă
în acel stat, care au caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale
majorităţii populaţiei şi care au simţul solidarităţii între ei, motivat fie şi implicit printr-o
voinţă colectivă de a supravieţui şi al căror scop este de a realiza egalitatea de fapt şi de
drept cu majoritatea”, iar cea de-a doua în anul 1993, elaborată de Asbjorn Eide, acesta
considerând că „se înţelege prin minoritate orice grup de persoane locuind într-un stat
suveran, reprezentând mai puţin de jumătate din populaţia societăţii naţionale şi ai cărui
membri au în comun caracteristici de natură etnică, religioasă sau lingvistică distingându-i
de restul populaţiei”4.
Aceste definiţii ale minorităţii5 nu dobândesc însă caracter normativ în dreptul
internaţional public şi se axează pe criterii obiective, numerice şi sociologice, doar Jules
Deschênes având meritul de a accentua şi o latură subiectivă a conceptului, condiţia solidarităţii membrilor şi voinţei colective de a supravieţui, scopul pe care grupul minoritar îl are
fiind obţinerea egalităţii de fapt şi de drept în raport cu majoritatea.
B. Sistemul european şi sistemul naţional
La nivelul sistemului instituţiilor europene au existat, de asemenea, încercări de a oferi
o definiţie normativă conceptului de minoritate. Astfel, Recomandarea nr. 1133 din 1990 a
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, act nejuridic, aduce în discuţie conceptul de
„minorităţi naţionale”, definite ca „grupuri separate sau distincte, bine definite şi stabilite pe
teritoriul unui stat, ai căror membri sunt cetăţeni ai statului şi au anumite caracteristici religioase, lingvistice, culturale sau alte caracteristici, care le disting de majoritatea populaţiei”6.
Definiţia oferită prin textul Recomandării prezintă importanţă la nivelul sistemului
juridic român, având în vedere referirea la aceasta din cuprinsul Deciziei nr. 2/2011 a Curţii
Constituţionale7, alături de definiţia lui Francesco Capotorti. În plus, Curtea reţine că elementele subiective şi obiective, care caracterizează noţiunea de minoritate, sunt premisele obligaţiei statului, mai ales în privinţa persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, de a respecta şi
de a garanta dreptul la identitate al acestora. Rezultă că statul are atât o obligaţie negativă, de
abţinere, aceea de a nu aduce atingere, prin măsurile adoptate, identităţii persoanelor
aparţinând minorităţilor, cât şi una pozitivă, de a sprijini păstrarea şi dezvoltarea identităţii
acestora, ca parte a patrimoniului cultural universal8.
Cel mai important act din sistemul european care încearcă să determine coordonatele
conceptului de minoritate îl reprezintă însă Recomandarea nr. 1201 din 1993 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, act prin care se preconiza un protocol adiţional la Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului9. Recomandarea propunea în chiar art. 1 o definiţie normativă
a conceptului, după cum urmează: „Minoritatea naţională desemnează un grup de persoane
dintr-un stat care a) locuiesc pe teritoriul acestui stat şi sunt cetăţenii lui, b) întreţin legături
vechi, solide şi durabile cu acest stat, c) prezintă caracteristici etnice, culturale, religioase sau
lingvistice specifice, d) sunt suficient de reprezentative fiind însă mai puţin numeroase decât
restul populaţiei acestui stat sau a unei regiuni a acestui stat, e) sunt animate de voinţa de a
prezerva ansamblul a ceea ce constituie identitatea comună, mai ales cultura, tradiţiile, religia
4

Dan Claudiu Dănişor, op.cit., p. 350.
A se vedea în acelaşi sens Cristian Jura, Drepturile omului. Drepturile minorităţilor naţionale, Ed. C.H.
Beck, Bucureşti, 2006; Mădălina Nica, Egalitatea de şanse, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, pp.
80-84.
6
Marius Bălan, op.cit., p. 31.
7
Publicată în M. Of. nr. 136 din 23 februarie 2011.
8
Tudorel Toader, Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, Ed. Hamangiu,
Bucureşti, 2011, p. 10.
9
Gabriel Andreescu, Naţiuni şi minorităţi, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p. 102.
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sau limba lor”10. Chiar dacă protocolul adiţional la CEDO nu a fost încheiat, Recomandarea
1201 prezintă o importanţă deosebită în plan juridic din perspectiva referirilor la aceasta din
cuprinsul unor acte juridice de drept internaţional. În acest mod, definiţia prezentă la nivelul
Recomandării poate dobândi un caracter normativ.
În sistemul juridic român, urmând modul anterior expus, definiţia conceptului de
„minoritate naţională” de la nivelul Recomandării 1201 a dobândit caracter juridic prin referirea la aceasta în cadrul a două tratate internaţionale încheiate de România. Este vorba de Tratatul de prietenie, de cooperare şi bună vecinătate cu Ungaria (art. 15 coroborat cu pct. 3 al
anexei), precum şi de Tratatul de prietenie şi bună vecinătate cu Ucraina (art. 13, alin. 1). În
mod asemănător, la nivelul ambelor tratate, Părţile contractante au convenit însă că Recomandarea 1201 nu se referă la drepturi colective şi nu impune acestora obligaţia de a acorda persoanelor menţionate dreptul la un statut special de autonomie teritorială fondată pe criterii
etnice11.
Având în vedere faptul că art. 11 alin. (2) din Constituţia României din 1991 prevede
că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, rezultă că, prin
ratificarea celor două tratate, definiţia minorităţii a fost introdusă în dreptul intern,
coordonatele enunţate la nivelul acesteia devenind normative.
II. Principiul unităţii poporului şi dreptul la identitate al persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale
A. Principiul unităţii poporului
Sistemul juridic român, la nivelul căruia, conform art. 4 alin. (1) din Constituţia
României, principiul unităţii poporului12 constituie fundamentul statului - „Statul are ca
fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi” -, exclude posibilitatea de
atribuire de personalitate juridică minorităţilor.
Principiul unităţii poporului, în contextul caracterului indivizibil al statului unitar
român, consacrat prin art. 1 alin. (1) din actul fundamental, coroborat cu principiul egalităţii în
drepturi13 normat prin art. 16 din Constituţie, are drept consecinţă juridică principală interzicerea oricărei diferenţieri între cetăţeni pe criterii de natura celor enumerate exemplificativ
prin art. 4 alin. (2), precum rasa, naţionalitatea, originea etnică, limba, religia, sexul, opinia,
apartenenţa politică, averea sau originea socială14. Astfel, consecinţa juridică principală interzice divizarea juridică a poporului în raport de criterii de natura celor enumerate prin art. 4
alin. (2), poporul fiind constituit din punct de vedere juridic doar din cetăţeni, concepte
precum minoritate naţională, lingvistivă, culturală etc. neavând decât o valoare pur sociologică
şi neputând produce vreo consecinţă juridică.
Rezultă deci că indivizibilitatea poporului interzice existenţa unor drepturi ale
minorităţilor, indiferent de criteriul de constituire al acestor minorităţi, însă ea permite existenţa unor drepturi ale persoanelor aparţinând minorităţilor, în contextul garantării dreptului la
identitate prin art. 6 din Constituţie. Numai persoanele, fizice sau juridice, pot avea drepturi
recunoscute şi garantate la nivelul sistemului juridic. Minoritatea, care nu constituie un subiect
10

http://www.dri.gov.ro/recomandarea-nr-1201-cu-referire-la-un-protocol-aditional-la-conventiaeuropeana-a-drepturilor-omului-privind-drepturile-persoanelor-apartinand-minoritatilor-nationale/.
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Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României comentată. Titlul I. Principii generale, Ed. Universul
Juriridic, Bucureşti, 2009, p. 218; Gabriel Andreescu, op.cit., pp. 209-216.
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Pentru mai multe detalii a se vedea Dan Claudiu Dănişor, op.cit., 2007, p. 352.
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Pentru o tratare pe larg a conceptului de egalitate în drepturi a se vedea Mădălina Nica, op.cit., p. 1231.
14
Pentru mai multe detalii a se vedea Nicolae Pavel, Egalitatea în drepturi şi nediscriminarea,
Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
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de drept, fiind astfel inexistentă din punct de vedere juridic, nu poate avea drepturi proprii,
drepturi colective în domenii de natura celor enumerate prin art. 4 alin. (2) din actul
funadamental.
Sistemul juridic nu instituie drepturi de care să beneficieze un colectiv de persoane,
indiferent de criteriile de constituire ale colectivului, ci doar drepturi care aparţin unui subiect
distinct de drept constituit dintr-un colectiv de persoane. Drepturile aparţin întotdeauna unui
subiect individual determinat, chiar dacă el este constituit prin asocierea mai multor subiecte
de drept. Minorităţile nu sunt recunoscute de sistemul juridic ca persoane juridice, având drept
urmare capacitatea să le fie ataşate drepturi proprii, deoarece „pentru ca drepturile individuale
să devină drepturile unei minorităţi naţionale constituită ca grupare colectivă înzestrată cu
personalitate juridică proprie, distinctă de cea a indivizilor ce o compun, ar fi necesar ca, prin
reguli de drept intern sau internaţional, să se stabilească condiţiile procedurale de formare şi
de organizare a lor, majoritatea cerută în acest scop şi activităţile pe care sunt abilitate să le
desfăşoare în vederea exercitării drepturilor ce li s-ar recunoaşte eventual”15, ori sistemul
juridic nu creează acest cadru juridic necesar, însă poate să asigure o protecţie juridică a
structurilor care asigură exerciţiul în colectiv al unui drept al unei persoane aparţinând unei
minorităţi.
B. Dreptul la identitate al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale
Constituţia României normează prin art. 6 dreptul la identitate al persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale, după cum urmează: „(1) Statul recunoaşte şi garantează
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase. (2) Măsurile de protecţie
luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate şi de nediscriminare
în raport cu ceilalţi cetăţeni români.”.
După cum se poate observa, constituantul, în acord cu principiile fundamentale
individualiste ale ordinii juridice (unitatea poporului, egalitatea în drepturi şi indivizibilitatea
suveranităţii), normează un drept la identitate16 care are ca titular nu colectivul de persoane, ci
persoana aparţinând unei minorităţi naţionale.
1. Titularul dreptului la identitate: persoana aparţinând unei minorităţi naţionale
Dispoziţia constituţională utilizează sintagma de „persoană”, fără a distinge dacă este
vorba doar de persoana fizică aparţinând unei minorităţi naţionale sau şi de persoanele juridice
constituite de indivizii aparţinînd unei minorităţi naţionale. Deci, o problemă importantă de
ordin juridic este constituită din determinarea faptului dacă persoanele juridice aparţinând
minorităţilor naţionale pot fi titulare ale dreptului la identitate garantat prin art. 6 din
Constituţie şi astfel să se bucure de protecţia juridică asigurată acestuia.
Dacă avem în vedere contextul constituţional român, care garantează doar drepturile
individuale, nu şi pe cele colective, dar şi faptul că anumite drepturi individuale comportă un
exerciţiu colectiv, răspunsul nu poate fi decât afirmativ, însă cu un sens circumstanţiat. Astfel,
persoanele juridice constituite de persoane fizice aparţinând unei minorităţi naţionale sunt
titular al dreptului la identitate garantat prin art. 6 din Constituţie, dacă asigură cadrul de
exerciţiu în comun al drepturilor individuale ale membrilor lor. Deci, protecţia juridică a
dreptului la identitate al unei persoane fizice aparţinând unei minorităţi naţionale atinge un
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Tudor Drăganu, Câteva consideraţii privind problema « drepturilor colective » ale minorităţilor
naţionale, Revista română de drepturile omului nr. 18/2000, p. 41.
16
A se vedea în acelaşi sens Mădălina Nica, op.cit., pp. 87-94.
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grad sporit prin garantarea protecţiei juridice a aceluiaşi drept unei persoane juridice al cărei
membru este prima.
Acest fapt este confirmat şi de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Affaire Eglise
Metropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, Requête n° 45701/99, 13 décembre 200117)
care afirmă că efectivizarea libertăţii religiei nu se poate produce decât dacă „dreptul fidelilor
la libertatea religiei, care cuprinde dreptul de a-şi manifesta religia în mod colectiv, presupune
ca fidelii să se poată asocia liber, fără ingerinţă arbitrară din partea statului”, astfel că acest
fapt presupune ca persoanele să nu fie constrânse să se plaseze fără acordul lor într-o persoană
juridică unică reprezentând o credinţă religioasă, statul încălcând art. 9 al Convenţiei Europene
a Drepturilor Omului prin privarea de personalitate juridică a Bisericii Mitropolitane a
Basarabiei18.
Astfel, termenul de „persoană”, utilizat în cuprinsul art. 6 din Constituţie, se referă atât
la persoana fizică, precum şi la persoana juridică aparţinând unei minorităţi naţionale. Trebuie
subliniat însă că această premisă nu creează posibilitatea recunoaşterii unor drepturi colective,
ci doar a unor drepturi individuale ale unui subiect de drept care poate comporta un exerciţiu
individual sau colectiv.
În acelaşi timp, dispoziţia constituţională nu instituie o simplă enumerare a valenţelor
dreptului la indentitate garantat unei persoane aparţinând unei minorităţi (etnică, culturală,
lingvistică şi religioasă), ci cuprinde principalele criterii de constituire a unei minorităţi ai
căror membri beneficiază de dreptul la identitate protejat. Enumererarea trebuie cu necesitate
să fie interperatată în mod extensiv, aceste criterii de constituire a minorităţilor, pe de o parte,
netrebuid să fie îndeplinite cumulativ, iar pe de altă parte, nefiind singurele posibile la nivel
normativ, statul garantând dreptul la identitate şi persoanelor aparţinând unei minorităţi
constituite pe alte criterii, precum opinia, aparteneţa politică, orientarea sexuală etc.19.
Apartenenţa unei persoane la o minoritate se poate determina fie în mod obiectiv, prin
existenţa unuia dintre criteriile mai sus amintite, fie în mod subiectiv, prin exprimarea voinţei
individuale a persoanei de a se constitui ca o componentă a unei anumite minorităţi.
Constituţia României aduce în prim plan varianta subiectivă, „căci apartenenţa la o minoritate
trebuie să fie de acelaşi fel ca apartenenţa la naţiune: subiectiv determinată”20. Actul
fundamental interzice tratamentele juridice discriminatorii sau privilegiile juridice ale
persoanelor raportat la apartenenţa sociologică a acestora la o minoritate şi garantează dreptul
la identitate al acestora fără să le încadreze în mod obligatoriu în minoritate, ci doar voluntar.
Determinarea apartenenţei unei persoane la o minoritate nu se poate face deci decât în mod
voluntar, statului şi celorlalte subiecte de drept fiindu-le interzis să încadreze o persoană pe
criterii obiective într-o minoritate.
2. Obiectul dreptului la identitate: sfera identităţii
Art. 6 din Constituţia României normează un drept la indentitate al cărui obiect este
determinat ca privind identitatea etnică, identitatea culturală, identitatea lingvistică şi
identitatea religioasă a unei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale. Astfel, înţelegerea
conţinutului normativ al dreptului la identitate presupune înţelegerea celor patru valenţe
normative edictate ale acestuia21.
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2.1. Identitatea etnică
Noţiunea de „etnie” este fluidă din punct de vedere juridic şi bivalentă. Viziunea
obiectivă asupra etniei se fundamentează pe trăsăturile obiective ale grupului, fiind calificate
ca grupuri etnice „comunităţile care, în interiorul unei arii geografice particulare, vorbesc
limbi mutual comprehensibile şi au forme de adaptare economică esenţial similare”22 sau
grupurile „care posedă un teritoriu comun şi utilizează coordonat forţa contra altora”. Viziunea
subiectivă asupra etniei vizează atitudinea subiectivă a membrilor faţă de apartenenţa la
colectiv, etnia apărând astfel ca „un grup social ai cărui membri partajează un sentiment al
originii comune, revendică o istorie şi un destin comun şi distinctiv şi resimt o direcţie
particulară a originalităţii şi solidarităţii colective”23. Astfel, fluiditatea conceptului de etnie
devine problematică în ceea ce priveşte determinarea conturului juridic al identităţii etnice24.
Cu toate acestea, se impun o serie de precizări. Mai întâi, trebuie avut în vedere că
trăsăturile etnice apar mai degrabă conjunctural şi evolutiv printr-o construcţie prin opoziţie,
decât prin intermediul identificării unor caracteristici imuabile comune grupului. Astfel, o
consecinţă normativă ce rezultă din această constatare o constituie interdicţia instituită
legiuitorului sau judecătorului constituţional în ceea ce priveşte edictarea unei definiţii
generale a conceptului care să îl limiteze la anumite caracteristici particulare25. Apoi, protecţia
acordată constituţional dreptului la identitate etnică creează consecinţe normative la nivelul
raporturilor dintre diferitele etnii din interiorul statului, în sensul interzicerii unei ierarhizări a
acestora. În plus, protecţia juridică acordată identităţii etnice a persoanelor aparţinând unei
minorităţi are drept consecinţă şi garantarea accesului la resursele economice necesare
prezervării acestei identităţi de membrii colectivului, precum şi garantarea modalităţilor
specifice de comportament economic al acestor minoritari26.
2.2 Identitatea culturală
Ca şi primul aspect al identităţii, din cuprinsul art. 6, şi identitatea culturală27 este
destul de greu de conturat, având în vedere înglobarea termenului general de „cultură”,
precum şi imposibilitatea utilizării unor elemente specifice acestei identităţi, limba sau religia,
din cauza normării acestora ca valenţe distincte ale identităţii protejate.
Profesorul Patrice Meyer‑Bisch, de la Universitatea din Fribourg (Suedia), a avut o
contribuţie semnificativă, ca membru în grupul de redactare a proiectului de Declaraţie asupra
drepturilor culturale (Grupul de la Fribourg), la edificarea conceptului-cheie de „cultură”, care
se referă la „valori, credinţe, convingeri, limbile în care se exprimă oamenii, cunoştinţe, arte,
tradiţii, instituţii, moduri de viaţă, prin care o persoană sau un grup de persoane îşi exprimă
umanitatea şi sensul pe care îl dau existenţei şi dezvoltării lor” (art. 2 lit. a)28, iar apoi a celui
de „identitate culturală” ca „ansamblu de referinţe culturale prin care o persoană, singură sau
în comun, se defineşte, se constituie, comunică şi înţelege să fie recunoscută în demnitatea sa”
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(art. 2 lit. b)29. Deşi definiţia reţinută este una destul de largă, considerăm că aceasta trebuie
avută în vedere din perspectiva art. 6 din Constituţie.
Normarea conceptului de identitate culturală are drept corolar protejarea juridică a
categoriei generice a drepturilor culturale ale persoanei la nivel constituţional, chiar dacă
constituantul nu le-a prevăzut în mod expres în actul fundamental. Conţinutul identităţii
culturale comportă o definire conjuncturală raportat la acţiunile sau inacţiunile ce pot să îi
aducă atingere30, astfel încât acest tip de identitate presupune că „nimeni nu poate pretinde să
definească identitatea culturală a cuiva în locul acestuia, nici să-i interzică accesul la mijloacele necesare peantru a o realiza”31. Astfel, drepturile culturale, ca mod de efectivizare a
identităţii culturale a persoanei, par a nu avea, la rândul lor, un conţinut concret şi apar definite
într-o manieră negativă, din punctul de vedere al restricţiilor generice impuse celorlalte
subiecte de drept de a nu le aduce atingere: pe de o parte, interdicţia generică, pentru oricine,
de a defini identitatea culturală garantată a unei persoane în locul acesteia, iar, pe de altă parte,
interdicţia generică a oricărui subiect de drept de a leza sau restricţiona accesul persoanei a
cărei identitate culturală este garantată la mijloacele prin care îşi poate construi propria
identitate culturală32.
Această manieră negativă de construire a fizionomiei juridice a dreptului la identitate
culturală al persoanei aparţinând unei minorităţi naţionale asigură titularului dreptului o
protecţie juridică inclusiv împotriva colectivului minoritar din care face parte, persoana fiind
singura îndreptăţită să îşi construiască această identitate.
2.3. Identitatea religioasă
Identitatea religioasă a persoanei este garantată la nivel constituţional prin intermediul
dispoziţiilor art. 29 – Libertatea conştiinţei, care dispun: „(1) Libertatea gândirii şi a opiniilor,
precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu
poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale. (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc. (3) Cultele religioase sunt libere şi se organizează potrivit
statutelor proprii, în condiţiile legii. (4) În relaţiile dintre culte sunt interzise orice forme,
mijloace, acte sau acţiuni de învrăjbire religioasă. (5) Cultele religioase sunt autonome faţă de
stat şi se bucură de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenţei religioase în armată, în
spitale, în penitenciare, în azile şi în orfelinate. (6) Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura,
potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine.”.
Garantarea identităţii persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în contexul art. 6
din Constituţie are drept consecinţă principiul laicităţii statului, puterea de stat neputând fi nici
religioasă, nici antireligioasă, ci a-religioasă sau neutră. Astfel, laicizarea statului presupune
reunirea a trei condiţii: secularizarea puterii politice, neutralitatea statului în raport cu
bisericile şi garantarea libertăţii conştiinţei şi a cultelor33.
Secularizarea puterii politice presupune inexistenţa influenţei bisericilor asupra statului
şi a serviciilor publice ale acestuia şi eliminarea rolului politic al unei biserici dominante din
viaţa publică. Principiul asigură astfel identitatea religioasă a persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale prin garantarea faptului că o biserică dominantă nu va influenţa puterea
politică în sensul defavorizării religiilor minoritare.
29
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Neutralitatea statului în raport cu bisericile presupune faptul că statul se abţine în a
recunoaşte vreun cult, acest fapt neavând însă semnificaţia neadmiterii cultelor, ci că
practicarea religiei nu mai este un fenomen public. Statului îi incumbă astfel o obligaţie de
neutralitate din punct de vedere religios. Neutralitatea poate fi negativă, fapt ce presupune
lipsa vreunei preferinţe religioase a statului afirmată public, precum şi interdicţia introducerii
vreunei discriminări între persoane având drept criteriu religia. Neutralitatea statului este şi
pozitivă, statul trebuind să intervină ca un arbitru în domeniul cultelor religioase, în sensul de
a garanta fiecărei persoane posibilitatea de a exercita orice religie doreşte34.
2.4. Identitatea lingvistică
Identitatea lingvistică, garantată prin art. 6 din Constituţie, presupune un drept al
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi nu un mijloc de protecţie a limbilor
minoritare. Exerciţiul acestui drept la identitate lingvistică nu poate avea în vedere decât
spaţiul privat al persoanei, nu şi spaţiul public, astfel cum vom vedea la punctul următor. În
mod asemănător ca şi în cazul identităţii religioase, statului îi revine astfel o obligaţie de
abţinere în ceea ce priveşte utilizarea liberă a limbilor minoritare în spaţiul privat al
persoanei35.
III. Limba oficială, limbile minoritare şi spaţiul public
Consacrarea, la nivel constituţional, a unei limbi ca fiind limbă oficială prezintă, în
planul dreptului, o serie de consecinţe normative importante, care se impun în mod obligatoriu
puterii publice şi care determină o anumită structurare a raporturilor dintre participanţii la
spaţiul public.
Principiul pluralismului – condiţie şi garanţie a democraţiei constituţionale, precum şi
valoare supremă şi universală de organizare socială – impune însă posibilitatea coexistenţei în
cadrul statului a mai multor limbi specifice diferitelor grupuri ce alcătuiesc poporul. În statul
democratic, în general, limbile minoritare sunt recunoscute la nivelul dreptului pozitiv, iar
posibilitatea de utilizare a acestora este garantată de stat.
Trebuie văzut astfel cum se corelează şi se acomodează în democraţie aceste două
instituţii: pe de o parte, limba oficială, iar, pe de altă parte, limbile minoritare. În esenţă,
modalitatea concretă de coexistenţă a acestor două categorii de limbi se reduce la înţelesul
acordat demos-ului: poporul, ca mare parte exprimată prin principiul majorităţii limitate36.
Acest sens al demos-ului determină în mod obligatoriu un anumit grad de acomodare a
instituţiilor în discuţie - limba oficială, ca expresie directă a majorităţii, primează la nivel
general de organizare a statului, însă principiul se relativizează prin însăşi existenţa unor
minorităţi caracterizate la nivel lingvistic prin utilizarea unor limbi minoritare.
Constituţia României din 1991 revizuită consacră, în art. 13, principiul limbii oficiale,
normând: „În România, limba oficială este limba română”. Astfel, principiul majorităţii
limitate specific sensului acordat demos-ului îşi găseşte expresie prin consacrarea limbii
române ca limbă oficială a statului, ca limbă oficială a spaţiului public.
În acelaşi timp, prin art. 6 alin. (1) din Constituţie se consacră dreptul la identitate
lingvistică al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale: „Statul recunoaşte şi garantează
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la
exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase”. Limbile minoritare,
expresie a funcţiei minoritare în democraţie, îşi găsesc astfel consacrare şi garantare la nivelul
34
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actului fundamental român, putând fi utilizate liber în spaţiul privat. Cele două dispoziţii
constituţionale se completează în edificarea sensului poporului, avut în vedere anterior, în
democraţie.
Sistemul administraţiei publice, ca organ al statului, prin instituţiile sale, reprezintă un
actor important în cadrul spaţiului public. Organele administraţiei publice interacţionează, fie
în interiorul sistemului însuşi, prin raporturile inter-instituţionale ce se stabilesc şi se desfăşoară, fie în exterior, intrând în contact direct cu elementele societăţii civile (cetăţenii, structurile asociative, grupurile de presiune etc.).
Maniera concretă de interacţiune la nivelul spaţiului public a organelor sistemului
administraţiei publice, prin activitatea proprie desfăşurată ca modalitate directă de exercitare a
puterii publice, apare astfel cantonată în limitele impuse de principiul limbii oficiale. Întreaga
activitate desfăşurată de acestea, în primul rând în raporturile cu particularii, trebuie să fie
conformă consecinţelor normative ce rezultă din declararea unei limbi ca limbă oficială37.
A. Limba oficială
1. Caracterul normativ al principiului şi poziţia Curţii Constituţionale române38
Ca orice principiu cu valoare constituţională, principiul limbii oficiale trebuie înţeles ca
având valoare intrinsecă normativă şi nu declarativă. Ridicarea la rang de principiu
constituţional a limbii române ca limbă oficială nu reprezintă o simplă declaraţie din partea
constituantului român. Astfel, caracterul normativ implică faptul că o asemenea dispoziţie nu
trebuie să suporte derogări. Aceste derogări pot apărea fie sub forma declarării unei alte limbi
decât limba română ca limbă oficială, fie sub forma unor dispoziţii prin care s-ar încălca
vreuna din consecinţele normative ce rezultă din caracterul unei limbi de a fi limbă oficială.
Din analiza jurisprudenţei Curţii Constituţionale Române rezultă însă că, pentru
aceasta, art. 13 are doar un simplu caracter declarativ, neproducând nici o consecinţă juridică
şi neputând fi deci încălcat decât printr-o declaraţie contrară, care ar stabili o altă limbă ca
limbă oficială decât cea română.
Astfel, prin Decizia nr. 113 din 20 iulie 199939, Curtea concluzionează că – din
moment ce Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare afirmă că "protecţia şi
încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor
oficiale şi al necesităţii de a le însuşi" şi că posibilitatea de a lua măsuri în acele zone în care
sunt folosite limbi regionale sau minoritare trebuie făcută "fără a aduce atingere limbii
oficiale a statului" – acest act normativ nu comportă dispoziţii contrare art. 13 din Constituţie,
şi este deci perfect constituţional. O asemenea manieră de interpretare trădează o lipsă a
analizei efectelor dispoziţiilor controlate din pricina unei declarări a priori a faptului că actul
supus controlului nu aduce atingere caracterului oficial al limbii române.
Aceeaşi manieră ciudată de interpretare este aplicată de Curte şi în Decizia nr. 114 din
20 iulie 199940, deoarece, pentru aceasta – din moment ce legea «nu prevede că universităţile
multiculturale ar fi autorizate să folosească o altă "limbă oficială" decât limba română» – nu
poate fi vorba de încălcare a art. 13 din Constituţie.
În acelaşi mod, prin Decizia nr. 112 din 19 aprilie 200141, Curtea, menţinându-şi
poziţia anterioară, transformă art. 13 într-o dispoziţie declarativă, lipsită de orice consecinţe
concrete intrinseci. Dispoziţiile supuse controlului de constituţionalitate efectuat de Curte
37
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făceau parte din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi permiteau utilizarea
limbii materne a minoritarilor în raporturile cu administraţia şi în administraţie, implicând o
evidentă derogare de la art. 13 din actul fundamental.
Trebuie precizat că, dacă actualmente, în urma revizuirii survenite în anul 2003,
posibilitatea persoanelor aparţinând minorităţilor de a-şi folosi limba maternă în raporturile cu
administraţia este fundamentată chiar prin dispoziţiile art. 120 alin. (2) din Constituţie, care
prevede că „în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi
naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale
respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu
serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică”, la momentul
adoptării deciziei citate de Curte, anul 2001, această prevedere constituţională lipsea.
Fără a analiza dispoziţiile legale prin raportare la consecinţele normative ale art. 13 din
Constituţie, „Curtea constată că nici unul dintre textele de lege menţionate nu declară limba
vreunei minorităţi naţionale ca limbă oficială. Dimpotrivă, în alin. (3) al art. 43, reluându-se
dispoziţia constituţională a art. 13, se prevede că limba română este limba oficială a statului.
Pe de altă parte, din cuprinsul textelor legale criticate rezultă în mod expres că, atunci când
ponderea populaţiei aparţinând unei minorităţi naţionale este semnificativă, depăşind 20%
din totalul populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, se va asigura folosirea în raporturile
cu autorităţile administraţiei publice, ca şi în actele ce se aduc la cunoştinţă publică, şi a
limbii materne a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, fără a încălca statutul de limbă
oficială a limbii române”. Această analiză precară a Curţii ar putea fi rezumată astfel:
dispoziţiile legale controlate nu încalcă art. 13 din Constituţie din moment ce în cuprinsul
acestora îl reafirmă.
Deci, orice dispoziţie legală prin care s-ar reafirma pur şi simplu statutul limbii române
ca limbă oficială nu este contrară art. 13 şi este perfect constituţională. O asemenea
interpretare este lacunară şi nu rezolvă problema de constituţionalitate decât tangenţial,
deoarece nu reprezintă o analiză substanţială a conformităţii cu consecinţele normative ale art.
13, ci constituie o transformare a dispoziţiei constituţionale într-o simplă declaraţie la nivelul
Constituţiei, care nu ar putea fi încălcată decât de o declaraţie contrară.
2. Poziţia Consiliului Constituţional francez
Spre deosebire de instanţa noastră constituţională42, Consiliul Constituţional francez,
prin Decizia 99-412 din 15 iunie 199943, controlând constituţionalitatea Cartei europene a
limbilor regionale sau minoritare, reluându-şi jurisprudenţa anterioară rezultată prin Decizia
nr. 94-345 din 29 iulie 199444, face o analiză a compatibilităţii dispoziţiilor acesteia cu
conţinutul normativ al afirmării constituţionale a caracterului oficial al limbii franceze.
Consiliul Constituţional francez, în considerarea art. 2 al Constituţiei franceze din 1958
ce declară franceza ca limbă oficială a Republicii, precizează că: „utilizarea francezei se
impune persoanelor juridice de drept public şi persoanelor de drept privat în exerciţiul unei
misiuni de serviciu public, particularii nu pot să se prevaleze, în raporturile lor cu administraţiile şi serviciile publice, de un drept de a utiliza o altă limbă decât franceza, nici să fie
constrânşi la o astfel de utilizare” (considerentul 8) şi că nu se pot conferi „drepturi specifice
unor «grupuri» de vorbitori ai limbilor regionale sau minoritare, în interiorul «teritoriilor» în
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care aceste limbi sunt practicate” (considerentul 10), astfel că aceste limbi pot fi liber utilizate
în «viaţa privată», dar nu în «viaţa publică» (considerentul 11).
În baza acestei argumentaţii substanţiale, instanţa constituţională franceză a concluzionat, prin decizia amintită: Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare comportă
dispoziţii contrare Constituţiei Franţei, fiind deci declarată neconstituţională45.
3. Consecinţele normative ale declarării limbii române ca limbă oficială
Cele două interpretări ale celor două instanţe constituţionale, cea română şi cea
franceză, în materia limbii oficiale, după cum se poate observa, sunt radical diferite, chiar
opuse. Dacă prin interpretarea instanţei române se exclude practic caracterul normativ al
dispoziţiei constituţionale, cea a instanţei franceze ataşează caracterului normativ al declarării
unei limbi ca limbă oficială următoarele consecinţe juridice46:
- obligaţia de a cunoaşte limba oficială;
- limba oficială este singura care poate fi utilizată de organele statului şi de celelalte
persoane juridice de drept public sau de persoanele de drept privat în exerciţiul unei misiuni de
serviciu public;
- în viaţa publică, poate fi utilizată doar limba oficială;
- modul de reglementare a utilizării limbilor minoritare nu trebuie să transforme dreptul
individual în drept colectiv şi nici să lege exerciţiul unor drepturi sau libertăţi fundamentale de
poziţia cetăţenilor pe teritoriu;
- utilizarea unei alte limbi decât cea oficială în viaţa publică, dacă este permisă de
constituţie, nu trebuie să creeze consecinţe restrictive în materie de libertate pentru ceilalţi
cetăţeni.
B. Limbile minoritare
Calificarea unei limbi ca limbă minoritară sau regională se impune ca o exprimare a
voinţei statului. Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, ratificată de statul român
prin Legea nr. 282 din 24 octombrie 200747, defineşte în art. 1 lit. a) expresia de „limbi
minoritare sau regionale” prin două criterii cumulative: limbile: „(i) folosite în mod tradiţional
într-o anumită zonă a unui stat de către cetăţenii acelui stat, care constituie un grup numeric
inferior restului populaţiei statului”, şi limbile „(ii) diferite de limba (limbile) oficială
(oficiale) a (ale) acelui stat”.
Legiuitorul român, prin legea de ratificare, în virtutea caracterului naţional al statului
român, normat în art. 1 alin. (1) din Constituţie, defineşte în art. 3 limbile minoritare sau
regionale ca limbile minorităţilor naţionale, ataşând o listă limitativă a acestor limbi.
Constituantul român, prin normarea la nivelul art. 6 a dreptului la identitate lingvistică
al persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, conferă o protecţie indirectă limbilor
minoritare sau regionale. Trebuie subliniat faptul că art. 6 protejează persoanele, nu limbile,
însă, prin sfera protecţiei astfel normate, indirect se asigură şi o protecţie a limbilor utilizate de
acestea.
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C. Limba oficială şi limbile minoritare în conflict?
Toate consecinţele normative ce rezultă din declararea la nivel constituţional a unei
limbi ca fiind limbă oficială se impun utilizării limbilor minoritare sau regionale, deci toate
consecinţele normative ale art. 13 din Constituţie, care normează limba română ca limbă
oficială a statului, vor trebui corelate cu cele rezultând din normarea dreptului la identitate
lingvistică prin art. 6.
Art. 13 din Constituţie impune uniligvismul la nivelul spaţiului public, prin calificarea
românei ca limbă oficială, astfel încât exercitarea dreptului la identitate lingvistică, prin
utilizarea limbilor minoritare şi regionale, nu poate avea loc decât în cadrul sferelor private ale
persoanelor.
Aceste consecinţe normative generale, desprinse din cele două dispoziţii
constituţionale, impun, automat, pentru stat, o obligaţie cu valenţe duale: o obligaţie negativă
de nonintervenţie etatică în utilizarea limbilor la nivelul spaţiului privat şi o obligaţie pozitivă
de intervenţie activă în promovarea şi protejarea acestora48.
Cele două instituţii sunt cantonate de principiu în două sfere diferite, fără posibilitate
de imixtiune: limba oficială în sfera publicului, iar limbile minoritare în sfera privatului.
Revizuirea constituţională din 2003 introduce însă prin art. 120 alin. (2) o potenţială temă de
conflict în domeniul administraţiei publice: cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale pot
să-şi utilizeze limba proprie în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice
locale. Dacă până atunci utilizarea limbilor minoritare sau regionale la nivelul spaţiului public
era prohibită în drept, noua reglementare constituţională aparent deschide posibilitatea unei
depăşiri a cadrului clasic de utilizare a acestor limbi, extinzându-l din viaţa privată către cea
publică şi constituindu-se într-o potenţială temă conflictuală.
„Această polarizare a sistemului nostru constituţional între monolingvismul oficial şi
recunoaşterea dreptului la identitate lingvistică face ca toate dispoziţiile constituţionale cu
privire la utilizarea limbilor minoritare în raporturile cu administraţiile locale şi serviciile
deconcentrate ale statului sau în justiţie să fie teme de potenţial conflict”49.
Atitudinea Curţii Constituţionale Române în această privinţă, astfel cum observam
anterior prin exemplele prezentate, este una de pasivitate, deşi este evident că observă
potenţiala stare conflictuală, în locul aceleia care s-ar fi pretat a fi de real arbitru în menajarea
consecinţelor rezultate dintr-o astfel de normare suplimentară, Curtea nefăcând „nicio opţiune
între monolingvismul oficial şi dreptul la identitate lingvistică, preferând să le coexiste fără să
tragă concluziile necesare din niciuna dintre dispoziţiile constituţionale”50.
O astfel de atitudine, de netranşare clară a problemelor suscitate de cele două dispoziţii
constituţionale, precum şi de necorelare a acestora cu punctul de confluenţă şi divergenţă
apărut prin revizuirea din 2003, a avut drept rezultat, până în prezent, o evitare a unui eventual
conflict, instanţa constituţională română negând în mod evident posibilitatea de apariţie a
acestuia.
Spre deosebire de instanţa noastră constituţională, Consiliul Constituţional Francez,
după cum am observat, blochează în mod clar orice tentativă de apariţie a unui eventual
conflict în legătură cu posibilitatea de utilizare a limbilor minoritare în spaţiul public. Acestea
nu pot fi utilizate decât exclusiv în sfera privată a persoanelor, argumentaţia instanţei franceze
fundamentându-se pe principiile constituţionale ale indivizibilităţii Republicii, unităţii
poporului francez şi suveranităţii naţionale, principii ce implică interzicerea drepturilor
colective51: “aceste principii fundamentale se opun recunoaşterii drepturilor colective ale unui
48
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grup, oricare ar fi acesta, definit de o comunitate de origine, de cultură, de limbă sau de
credinţă”.
D. Administraţia publică din România şi utilizarea limbilor minoritare în viaţa
publică
Astfel cum evidenţiam anterior, în domeniul administraţiei publice din România,
punctul de convergenţă şi de asemenea un posibil punct conflictual, în ceea ce priveşte
utilizarea limbii oficiale a statului şi a limbilor minoritare, îl constituie dispoziţiile art. 120
alin. (2): „În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi
naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile
publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică”.
O astfel de prevedere constituţională are drept rezultat o relativă deschidere a vieţii
publice utilizării limbilor minoritare şi o depăşire a cadrului clasic al acestora, sfera privată.
Fără îndoială, o astfel de prevedere contrazice logica principiului desprins din interpretarea
corelată a dispoziţiilor art. 13 cu art. 6: limba oficială corespunde spaţiului public, limbile
minoritare celui privat. Însă, o astfel de derogare este posibilă, pe de o parte, având în vedere
că ea reflectă în principiu chiar voinţa constituantului exprimată prin revizuirea din 2003, iar
pe de altă parte, deoarece nu există o ierarhie a normelor constituţionale între ele, cu excepţia
poate a celor ce se constituie în limite ale revizuirii.
Cu toate acestea, nu putem să nu subliniem următorul aspect: efectuarea unui real
control de constituţionalitate a proiectului de revizuire propus în 2003 ar fi trebuit să conducă
instanţa constituţională română la concluzia că o asemenea dispoziţie propusă a fi introdusă
este neconformă consecinţelor normative ale art. 4, ce normează unitatea poporului, interzicând drepturile colective, şi ale art. 13, cu privire la consacrarea limbii române ca limbă
oficială. De fapt, cele două principii constituţionale, încălcate printr-o astfel de normare a
conţinutului art. 120 alin. (2), se constituie în plus ca limite ale oricărei revizuiri
constituţionale potrivit art. 152 alin. (1)52.
Înţelegerea consecinţelor normative ale noii reglementări constituţionale în domeniul
administraţiei publice din România trebuie însă în mod obligatoriu corelată cu dispoziţiile art.
13 din actul fundamental, astfel încât instituţiile administraţiei publice (persoane juridice de
drept public) nu vor putea utiliza în activitatea desfăşurată decât limba oficială, fiind, de asemenea, interzise orice restrângeri ale exercitării unui drept sau a unei libertăţi fundamentale
ale cetăţenilor în cadrul administraţiei publice ca rezultat al utilizării unei alte limbi în
raporturile cu organele acesteia.
1. Obligaţia generală a instituţiilor administraţiei publice de a utiliza limba
oficială a statului
Instituţiile administraţiei publice nu pot utiliza decât limba română, actele oficiale
trebuind a fi redactate în limba oficială a statului. Astfel, art. 76 alin. (5) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale normează foarte clar acest lucru când vine vorba de
actele adoptate de instituţiile administraţiei publice locale: „Actele oficiale se întocmesc în
mod obligatoriu în limba română”.
Rezultă în primul rând că, în cazul în care este emis un act administrativ de către
aceste organe într-o altă limbă decât cea oficială, acel act nu poate constitui decât o traducere a
actului original, redactat în mod obligatoriu în limba română. Orice contradicţie între cele
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două forme într-o asemenea situaţie va fi soluţionată prin prevalarea variantei în limba oficială
a statului. Astfel, reglementările legale ale organizării şi funcţionării administraţiei publice nu
vor putea institui pentru instituţiile administraţiei publice obligaţia de a utiliza o altă limbă
decât cea oficială, ci, cel mult, de a utiliza traduceri anexate actului în limba română53.
În acest sens, dispoziţiile art. 42 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 normează faptul că în
consiliile locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel
puţin o cincime din numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă, în
aceste cazuri asigurându-se, prin grija primarului, traducerea în limba română.
Aceste dispoziţii54 nu trebuie interpretate în sensul utilizării unei alte limbi decât limba
oficială în activitatea administraţiei publice deoarece acest aspect nu vizează decât facilitarea
dialogului grupului majoritar de la nivelul respectivului consiliu, în aceste cazuri asigurânduse şi traducerea acestui dialog în limba română pentru grupul minoritar. În plus, aserţiunea
avută în vedere anterior, rezultă şi se vede consolidată atât prin partea iniţială a articolului ce
normează că „lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română”, cât şi prin partea sa finală,
prin stipularea faptului că „în toate cazurile”, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc
în limba română.
În mod asemănător, pot fi evocate şi interpretate ca atare şi alte dispoziţii de la nivelul
legii administraţiei publice locale ce vin să consacre dispoziţia constituţională a art. 120 alin. (2).
Astfel, prin art. 39 alin. (7) se normează faptul că – în comunele sau oraşele în care
cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor – ordinea de zi a Consiliului local se aduce la cunoştinţă publică şi în limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective (în mod corelativ dispoziţia este reluată
prin art. 94 alin. (8) şi cu privire la Consiliul judeţean). Actul oficial de aducere la cunoştinţă
publică a ordinii de zi a Consiliilor este deci redactat în limba oficială a statului, existând
posibilitatea, în anumite situaţii, de traducere şi afişare a acestuia şi în limba unei anumite
minorităţi naţionale.
De asemenea, în ceea ce priveşte actele normative ale unor instituţii ale administraţiei
publice, art. 50 din legea citată stabileşte că, în unităţile administrativ-teritoriale în care
cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul
locuitorilor, hotărârile cu caracter normativ ale consiliilor locale se aduc la cunoştinţă publică şi
în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective, iar cele cu caracter individual se
comunică, la cerere, şi în limba maternă. Deci, atât în privinţa hotărârilor cu caracter normativ
edictate, cât şi a celor cu caracter individual, obligaţia instituită de către legiuitor este în sensul
asigurării unei traduceri a actului oficial redactat în limba română şi în limba minoritarilor, în
primul caz această obligaţie revenind din oficiu, iar în al doilea numai la cerere.
În ceea ce priveşte inscripţionarea denumirilor localităţilor şi a instituţiilor publice, art.
76 alin. (4) din lege stabileşte o obligaţie pentru autorităţile administraţiei publice locale de a
pune în aplicare acest lucru şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective,
în condiţiile unei ponderi de 20% din totalul populaţiei respectivei colectivităţi.
Inscripţionarea efectuată în limba minoritarilor nu are însă decât valoarea unei traduceri a
denumirii oficiale din limba română.
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În al doilea rând, obligaţia generală ce incumbă administraţiei publice priveşte faptul
că, în activitatea desfăşurată de serviciile publice, nu poate fi utilizată decât limba oficială.
Acest fapt înseamnă că toate procedurile desfăşurate vor fi în limba română.
Posibilitatea creată de constituant de a utiliza o altă limbă în raporturile dintre
beneficiarul unui serviciu public şi acel serviciu nu echivalează însă cu utilizarea unei
proceduri în acea limbă şi drept urmare nici nu constituie o premisă de a cere desfăşurarea
procedurii în acea limbă. Din această perspectivă, se poate crea cel mult o obligaţie de a se
asigura traducerea susţinerilor sau actelor beneficiarului serviciului, deoarece nu se poate
impune funcţionarului ce reprezintă respectivul serviciu public să cunoască şi să utilizeze o
altă limbă decât cea oficială (într-o asemenea ipoteză, rezultatul ar fi crearea unor restricţii
interzise în materia dreptului la muncă vezi art. 16 şi art. 4 din Constituţie). Constituantul
însuşi – introducând posibilitatea de utilizare în spaţiul public a unei alte limbi decât cea
oficială – induce ideea că rezultatul direct constă în instituirea unei posibilităţi numai pentru
cetăţeni, nu şi pentru organele statului, care în continuare sunt ţinute de obligaţia generală de a
utiliza limba oficială.
Art. 63 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 normează ca atribuţie a primarului, în calitate
de reprezentant al statului, îndeplinirea funcţiei de ofiţer de stare civilă. Astfel, întreaga
procedură solemnă desfăşurată în acest caz prin intermediul primarului, în calitatea sa de
reprezentant al statului, trebuie în mod obligatoriu să fie realizată în limba română, astfel încât
utilizarea unei alte limbi în momentul exteriorizării consimţământului liber al viitorilor soţi
constituie o violare a procedurii şi atrage nulitatea acesteia.
2. Interdicţia restrângerilor în materie de libertate în cadrul administraţiei
publice ca rezultat al utilizării unei alte limbi decât limba oficială
Orice autorizare creată de Constituţie de a utiliza o altă limbă decât cea oficială în sfera
administraţiei publice îşi găseşte drept limită imposibilitatea de a crea consecinţe restrictive în
materie de libertate pentru ceilalţi cetăţeni români.
Astfel, dreptul acordat persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a-şi folosi în
anumite condiţii limba maternă, în raporturile cu administraţia publică, nu trebuie să restrângă
dreptul fundamental la muncă al persoanelor ce doresc să-şi exercite acest drept în sistemul
administraţiei publice în raport de cunoaşterea/necunoaşterea limbii minoritare55. După cum
precizasem anterior, organele administraţiei publice pot fi obligate prin lege cel mult să
asigure traducerea actelor minoritarilor făcute în limba maternă, însă nu pot fi obligate să
utilizeze ele însele această limbă în considerarea calităţii lor de persoane juridice de drept
public cărora li se impune limba oficială a statului.
Art. 76 alin. (2) prevede că, în unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii
aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în
raporturile lor cu autorităţile administraţiei publice locale, cu aparatul de specialitate şi
organismele subordonate consiliului local, aceştia se pot adresa, oral sau în scris, şi în limba
lor maternă şi vor primi răspunsul atât în limba română, cât şi în limba maternă. Alin. (3)
normează că, în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul, vor fi încadrate şi
persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective.
Interpretarea acestei dispoziţii legale trebuie realizată în sensul interdicţiei de a crea
consecinţe restrictive în materia dreptului la muncă pentru cetăţenii români ce cunosc numai
limba oficială. Obligaţia instituită pentru administraţia publică de a furniza, în astfel de
situaţii, un răspuns şi în altă limbă decât cea oficială nu echivalează cu obligaţia pentru
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funcţionari de a cunoaşte limba respectivă. De asemenea, în îndeplinirea obligaţiei ce-i revine,
administraţia nu poate impune drept condiţie pentru ocuparea unui post de funcţionar public
cunoaşterea unei alte limbi decât cea oficială.
Normarea faptului că în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul vor fi
încadrate şi persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi
trebuie interpretată în sensul că administraţia publică va trebui să procedeze la crearea unor
structuri instituţionale cu rol în relaţia cu publicul destinate exclusiv vorbitorilor limbii
minoritare respective. Aceste structuri vor funcţiona alături de celelalte structuri care
desfăşoară relaţii cu publicul cunoscător al limbii oficiale a statului.
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PROMOVAREA PERSOANEI UMANE ŞI A VALORII SALE
INESTIMABILE ÎN CONTEXTUL DIVERSITĂŢII CULTURALE –
PRINCIPII TEOLOGICE
ÎPS Acad. Prof. Univ. Dr. IRINEU ION POPA
1. Introducere
Persoana umană, cu tot ceea ce presupune: conţinut ontologic; potenţialitate de
manifestare şi relaţionare; capacitate de autodeterminare şi definire; caracteristici sociale,
culturale, geografice şi economice; identitate religioasă şi apartenenţă confesională;
particularităţi care ţin de structura intimităţii umanităţii moştenite (sex, naţionalitate, statut
social etc.), precum şi alte elemente esenţiale prin care se defineşte şi se manifestă complexul
antropologic, reprezintă o temă centrală a teologiei ortodoxe.
Antropologia teologică ocupă un rol extrem de important în doctrina şi practica
Bisericii Ortodoxe şi se bucură de întreaga atenţie a acesteia. Părintele Profesor Dumitru
Stăniloae afirmă, în acest sens, că omul şi Dumnezeu sunt cele două dogme fundamentale ale
Bisericii, realităţile esenţiale între care operează şi se desfăşoară întregul demers teologic:
„Dumnezeu şi omul sunt cele două realităţi fundamentale, definite în dogme. Iar a doua fiind
legată de prima, constituie împreună cu ea o singură dogmă. Dumnezeu şi omul sunt definiţi
ca dogmele fundamentale, pentru că sunt existenţele fundamentale, în acelaşi timp evidente şi
neînţelese. Evidente, pentru că fără ele nimic nu are sens, şi pline de mister, pentru că sunt de
un conţinut inepuizabil”.56
Doctrina despre Dumnezeu şi cea despre om reprezintă cei doi poli ai edificiului
dogmatic al Bisericii. Celelalte dogme au în vedere şi definesc tocmai modul în care
Dumnezeu şi omul se întâlnesc, relaţionează, intră în comuniune şi se unesc în mod haric,
Mântuitorul Iisus Hristos fiind Dumnezeu-Omul, care a unit în mod deplin – neamestecat,
neschimbat, neîmpărţit şi nedespărţit (potrivit formulei Sinodului IV Ecumenic de la
Calcedon, din 451)57 – firea umană cu firea dumnezeiască în propria Sa persoană dumnezeiască, arătând valoarea deosebită pe care umanitatea a primit-o de la Dumnezeu.
Mitropolitul Kallistos Ware, aducând în discuţie clasificarea temelor teologice în
funcţie de importanţa de clarificare şi de aport pe care acestea le au pentru timpul actual,
afirmă că pentru secolul XXI, din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, antropologia
reprezintă subiectul central al întregii abordări. Această constatare are la bază, după părerea sa,
patru mari argumente, şi anume: 1. realităţile sociale şi politice actuale care sunt orientate spre
o continuă promovare şi dezvoltare a unei urbanizări şi a unei globalizări tot mai complicate;
2. dezvoltările complexe ale tehnologiei care ţin să mute din ce în ce mai mult preocupările
omului contemporan de la relaţionarea cu semenii la atenţia unilaterală faţă de maşini; 3.
descoperirile revoluţionare ale ingineriei genetice şi provocările omului contemporan în
materie de comportament sexual şi de raportare la structura psiho-somatică a propriei fiinţe şi
a fiinţei celorlalţi, şi implicaţiile pe care toate aceste tendinţe le cunosc şi le generează din
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punct de vedere moral; 4. criza ecologică născută, cultivată şi permanentizată de egoismul şi
lăcomia exacerbată ale omului modern.58
Motivele enumerate mai sus de Mitropolitul Kallistos Ware, precum şi o serie de alte
tendinţe, situaţii şi concepţii antropologice ce apar într-un mod mult mai alert şi mai
diversificat în timpurile noastre, constituie o dovadă în plus că problematica ridicată de
antropologie rămâne mereu deschisă şi necesită o permanentă abordare. Este de ajuns să luăm
în calcul realităţile la care întreaga omenire a fost martoră anul acesta, 2015 – migrarea unui
număr considerabil de persoane umane din Orientului Apropiat şi Nordul Africii către Europa
de Vest – pentru a conştientiza importanţa deosebită şi actualitatea inerentă pe care o are
subiectul antropologiei.
Având în vedere toate aceste idei amintite mai sus, studiul de faţă îşi propune să
stabilească şi să analizeze, sub aspect teologic, principiile antropologice fundamentale care
susţin promovarea minorităţilor etnice şi a patrimoniului lor cultural, în contextul marii
diversităţi europene şi internaţionale.
2. Un Dumnezeu şi Tată al tuturor: unicitatea Ziditorului şi armonia creaţiei
Pe baza Sfintei Scripturi şi a întregii revelaţii dumnezeieşti, Biserica Ortodoxă
mărturiseşte că, la baza întregului univers şi a întregii umanităţi, se găseşte acţiunea creatoare
a lui Dumnezeu. El a zis şi s-a făcut (Facere 1:3,6,9,11,14,20,24,26), El a luat ţărâna din
pământ şi, suflând viaţa, a zidit pe om (Facere 2:7). Astfel, tot ceea ce există în universul
acesta, atât ceea ce se vede şi poate fi perceput, cât şi ceea ce nu se vede şi rămâne insesizabil,
există datorită unicei lucrări dătătoare de viaţă a lui Dumnezeu: „Că El a zis şi s-au făcut, El a
poruncit şi s-au zidit” (Psalm 32:9); „Că în mâna Lui sunt marginile Pământului şi înălţimile
munţilor ale Lui sunt. Că a Lui este marea şi El a făcut-o pe ea, şi uscatul mâinile Lui l-au
zidit” (Psalm 94:4-5); „Rogu-te, fiule, ca, la cer şi la Pământ căutând şi văzând toate cele ce
sunt într-însele, să cunoşti că din ce n-au fost le-a făcut pe ele Dumnezeu şi pe neamul
omenesc aşijderea l-a făcut” (II Macabei 7:28); „Toate prin El s-au făcut; şi fără El nimic nu sa făcut din ce s-a făcut” (Ioan 1:3); „Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri şi
cele de pe Pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie
stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El” (Coloseni 1:16); „Vrednic eşti, Doamne şi
Dumnezeul nostru, să primeşti slava şi cinstea şi puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile şi prin
voinţa Ta ele erau şi s-au făcut” (Apocalipsa 4:11) etc.
Dumnezeu este Singurul care are existenţa prin Sine, în sensul că El există prin Sine şi
de la Sine. Nimeni şi nimic nu-I cauzează şi nici nu-I condiţionează existenţa, El fiind, de fapt,
Singurul care cauzează şi condiţionează existenţa întregii creaţii: „Dumnezeu vrea ca viaţa sau
binele care este El prin fire şi în grad nemărginit să se întindă şi la o existenţă mărginită prin
fiinţa ei, dar desigur tot cu ajutorul Lui”.59 În acest sens, este clar că crearea lumii din nimic de
către Dumnezeu exprimă bunătatea, iubirea şi preocuparea Sa permanentă faţă de cele pe care
El le aduce la existenţă. Altfel spus, toţi oamenii, indiferent de criteriile umane de clasificare,
sunt opera Aceluiaşi Dumnezeu, Cel plin de iubire şi de dăruire, şi sunt chemaţi la aceeaşi
bucurie a vieţii: „Concepţia creştină despre existenţă e deosebită de concepţia panteistă,
emanaţionistă sau evoluţionistă. E o concepţie care cunoaşte, pe lângă Dumnezeu Cel deplin
liber şi binevoitor, o lume în care are un important rol şi libertatea făpturilor conştiente,
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îngereşti şi omeneşti, fără ca ele să poată produce o dezordine totală în ordinea materială, sau
spirituală, în care aceste făpturi conştiente sunt făcute să lucreze”.60
Lumea creată de Dumnezeu este bună: „Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată
erau bune foarte” (Facere 1:31). Este bună, deoarece este gândită, creată şi menţinută
permanent în existenţă de Dumnezeu Cel plin de iubire: „Mari sunt lucrurile Domnului şi
potrivite tuturor voilor Lui. Laudă şi măreţie este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne în veacul
veacului. Pomenire a făcut de minunile Sale. Milostiv şi îndurat este Domnul” (Psalm 110:24). Tot ceea ce El creează, primeşte iubirea şi darurile Sale cele bogate: „Pentru că orice
făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat” (I Timotei 4:4).
Teologia ortodoxă vorbeşte, în acest sens, de o raţionalitate a creaţiei, despre faptul
că tot ceea ce există în univers, atât omul, cât şi toate celelalte elemente ale creaţiei, sunt date
să existe cu predispoziţia căutării şi a relaţionării cu celălalt. Nimic din ceea ce există nu este
la voia întâmplării. Nimic din ceea ce este concretizat ca existenţă nu este produsul hazardului
sau al haosului, ci toate elementele creaţiei, de la nivelul celular până la formarea raţională cea
mai înaltă de raţionalitate, reprezentată de om, se regăsesc în aceeaşi unitate de viaţă ca dar şi
ca posibilitate de comunicare, comuniune şi împlinire comună: „Raţiunea analitică vede lumea
şi fiecare lucru al ei oarecum separat. Dar ea e însoţită, în omul care îşi trăieşte complet
existenţa sa, de o înţelegere care intuieşte, prin progresele raţiunii analitice, sensurile tot mai
înalte ale lucrurilor şi sensul lor suprem. După concepţia noastră creştină, raţiunea progresează
în cunoaşterea lucrurilor şi a legăturilor logice între ele, întrucât e condusă de raţiunea sau de
înţelegerea care intuieşte sensurile tot mai înalte şi sensul suprem al existenţei. Raţiunea
analitică se convinge chiar prin rezultatele ei de pe fiecare treaptă că n-a ajuns la explicaţia
finală şi totală a realităţii, iar raţiunea intuitivă, sau înţelegerea care intuieşte pe fiecare treaptă
sensuri mereu mai înalte, o îndeamnă la alte cercetări şi-i dă în acelaşi timp conştiinţa că
sensul suprem sau deplin al oricărei unităţi cercetate e un mister legat de misterul întregii
realităţi şi al realităţii supreme, pe care niciodată nu-l va cunoaşte deplin”.61
Armonia şi unitatea creaţiei arată şi certifică, în acelaşi timp, valoarea unică a fiecărui
element al creaţiei, oricât de mic şi de neînsemnat ar părea acesta. Orice persoană umană,
potrivit acestui dat fundamental, nu poate fi catalogată niciodată ca având o valoare minoră
sau majoră faţă de o altă persoană sau faţă de un grup de persoane. Toţi oamenii sunt la fel de
importanţi şi împreună cu întreaga creaţie se prezintă ca un tot unitar şi armonios, care se
conduce de aceeaşi raţiune şi se bucură de aceeaşi atenţie şi iubire din partea lui Dumnezeu:
„Creaţia a fost adusă la existenţă ca un întreg armonios, susţinut astfel de o raţionalitate
unitară, care uneşte în ea raţiunile tuturor părţilor componente. Întregul se vede în fiecare parte
componentă, dar toate aceste întreguri sunt unite într-un întreg universal. Întregul fiecărei părţi
şi al tuturor părţilor universului este atât de eficient şi de hotărâtor pentru specificul părţilor şi
pentru susţinerea universului, încât e de admis că nu numai el e alcătuit din părţile
componente, ci şi el adună şi ţine părţile împreună şi le imprimă specificul lui. Acest întreg îşi
arată puterea lui şi în faptul că indivizii speciei se pot adapta diferitelor circumstanţe
schimbătoare exterioare, primind modificări, dar nu pot fi scoşi din specia lor”.62
3. Unitatea neamului omenesc
În strânsă legătură cu unicitatea lui Dumnezeu, care a creat întreaga lume văzută şi
nevăzută, se găseşte unitatea neamului omenesc. Dumnezeu nu a creat mai multe neamuri
umane, mai multe rase sau specii omeneşti, ci a creat un singur neam, adică umanitatea. De
60
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aceea, din punctul de vedere al teologiei ortodoxe, niciodată nu se poate vorbi şi nici nu se
poate accepta vreo teorie care doreşte să facă vreo clasificare a persoanelor umane în funcţie
de anumite criterii legate de rasă, sex, naţionalitate etc. În acest context, este clar că toţi
oamenii sunt egali şi se bucură de aceeaşi valoare înaintea lui Dumnezeu, deoarece toţi laolaltă
au aceeaşi natură, origine şi ontologie.
Referitor la aceste aspecte, Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a creat pe oameni cu
aceeaşi natură: „Dumnezeu, Care a făcut lumea şi toate cele ce sunt în ea, Acesta fiind,
Domnul cerului şi al Pământului… a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc, ca să locuiască
peste toată faţa Pământului, aşezând vremile cele de mai înainte rânduite şi hotarele locuirii
lor” (Faptele Apostolilor 17:24, 26).
O poziţie cu totul şi cu totul aparte şi de extremă importanţă pentru subiectul nostru
este exprimată de Sf. Grigorie de Nyssa. Comentând textul scripturistic de la Facere 1:27 – „Şi
a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat
şi femeie”, – afirmă că termenul „om”, utilizat în acest citat, se referă la întreaga umanitate, la
faptul că, prin crearea lui Adam, Dumnezeu a creat toţi oamenii, adică în firea omului
primordial a fost cuprinsă firea umană a tuturor persoanelor care se vor naşte, sau mai bine zis
vor fi aduse la viaţă de Dumnezeu prin naşterea cea din părinţii trupeşti de-a lungul timpului:
„Atunci când Scriptura spune: «şi a făcut Dumnezeu pe om» (Facere 1:27) exprimă la modul
general, fără să precizeze, întreg neamul omenesc. Căci vorbind aici despre făptura pe care a
creat-o, nu i se dă numele, aşa cum o face în istorisirea următoare, ci această făptură este
deocamdată fără nume, e vorba doar de om în general. Aşadar, o dată cu indicarea generală a
firii, putem presupune că în această primă creare prevederea şi puterea dumnezeiască au
cuprins întreaga omenire. Căci trebuie să ne închipuim că la Dumnezeu n-a rămas nimic
neterminat când e vorba de originea făpturilor, ci fiecăreia din ele i-au fost hărăzite, din partea
Creatorului, o margine şi o măsură hotărâtă. După cum fiecare om are un trup de o anumită
mărime şi e rânduit să-şi ducă viaţa în cadrul acestei mărimi, care corespunde întru toate
suprafeţei trupului său, tot aşa cred că în preştiinţa lui Dumnezeu, care poartă grijă de tot, e
cuprinsă întreaga omenire ca într-un singur organism”.63
Prima carte a Sfintei Scripturi, Facerea, spune că primul om, Adam, a fost creat în
mod direct de Dumnezeu: „Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om
şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 2:7).
Tot din această carte mai aflăm că a doua persoană umană pe care o cunoaşte istoria,
Eva, a fost creată tot de Dumnezeu, însă, nu din pământ, aşa cum fusese creat Adam, ci din
Adam cel care exista deja: „Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi,
dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din
Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam” (Facerea 2:21-22). Tocmai
de aceea, atunci când Adam o vede pe Eva recunoaşte în ea firea umană pe care el însuşi o
posedă; nu o vede pe aceasta ca pe o nouă specie, ci ca pe o altă persoană, care
individualizează, într-un mod nou şi unic, umanitatea comună: „Şi a zis Adam: «Iată aceasta-i
os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din
bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor
fi amândoi un trup»” (Facere 2:23-24).
Sf. Simeon Noul Teolog spune că Eva a fost creată ca şi cum ar fi coexistat în Adam64,
în sensul că firea umană ce se regăseşte în Adam şi în Eva, ca de altfel în toţi oamenii de pe
faţa întregului Pământ, este una şi aceeaşi.
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În acest context, este extrem de important de subliniat aspectul creării Evei din Adam.
Eva nu este creată din nou din pământ, aşa cum fusese creat Adam iniţial, ci a fost creată din
Adam, din firea umană a acestuia, tocmai pentru a se păstra unitatea de fiinţă a tuturor
persoanelor umane. Ea este creată din Adam pentru a se arăta că posedă aceeaşi fiinţă. Ea nu
este ceva diferit de Adam, nu constituie o altă specie umană demnă de o valoare diferită de cea
a lui Adam, ci este o nouă persoană care posedă aceleaşi caracteristici ca şi prima persoană
creată de Dumnezeu care este Adam: „Pe Eva n-o mai creează Dumnezeu din pământ, ci din
Adam. Deci tot printr-un act de «facere», nu de naştere. În aducerea la existenţă a femeii din
bărbat se mai arată că în bărbat se cuprinde virtual femeia şi în femeie bărbatul şi că în
Cuvântul lui Dumnezeu, «prin care toate s-au făcut», se cuprind concentrat, ca în modelul lor,
chipul ambelor feluri ale persoanelor umane. De aceea nu se cere în actul facerii femeii o
colaborare conştientă a lui Adam şi deci e exclusă şi o simţire de plăcere pătimaşă în actul
aducerii ei la existenţă. Aceasta o arată faptul că ea e adusă, din Adam, la existenţă, în starea
lui de somn. Prin aceasta se arată totuşi calitatea ei de partener al actualizării naturii umane”.65
Aceste aspecte ne ajută să înţelegem că toate persoanele umane care există, au existat
sau vor exista în această lume au aceeaşi origine şi posedă una şi aceeaşi fire umană. De aceea,
este clar că diferenţele prin care persoanele se identifică şi se definesc nu afectează în nici un
fel unitatea de fiinţă, ci accentuează şi mai mult varietatea şi bogăţia de posibilităţi sub care ea
este lăsată de Dumnezeu să se manifeste şi să se exprime. Altfel spus, minoritarul nu are
niciodată o importanţă mai mică, ci posedă şi trebuie să i se recunoască aceeaşi valoare,
deoarece are aceeaşi fire umană. Părintele Profesor Dumitru Stăniloae vorbeşte, în acest sens,
despre legătura ontologică existentă între toate persoanele umane. Toţi oamenii sunt legaţi
între ei prin aceeaşi fire umană, şi fiecare o individualizează şi o particularizează într-un mod
unic. Însă acest lucru nu se prezintă ca o fragmentare sau ca o micşorare a firii, ci, din contră,
ca o valorificare şi îmbogăţire a firii în folosul tuturor persoanelor în care aceasta se regăseşte:
„S-ar putea concretiza continuitatea naturii umane, subzistentă concret în multe ipostasuri, ca
un fir pe care apar, unul după altul, ipostasurile ca diverse noduri. Între ele nu e un gol total, ci
o subţiere a naturii care apare în ele îngroşată, sau în actualizarea tuturor virtualităţilor ei. Fără
continuitatea dintre persoanele umane, prin firul subţiat al naturii, nu s-ar putea înţelege şi nici
menţine diversele ei concretizări în persoane. Dar nu se poate spune că întâi există firul şi apoi
apar nodurile. Sau că firul subţiat dintre ele nu le aparţine lor în comun. Nu se poate spune nici
că nodurile produc firul dintre ele. Ci şi firul şi nodurile, sau unele din nodurile ei, există
simultan. Prin fir comunică nodurile şi se aduc unele pe altele la existenţă. Ele îşi pot deveni
tot mai interioare unul altuia. Într-un fel, fiecare ipostas uman poartă toată natura, realizată în
nodurile ipostatice şi în firul ce le uneşte. Nu se poate vorbi de indivizi umani în sensul
propriu: concretizări cu totul izolate ale naturii umane. Fiecare ipostas e legat de celelalte în
mod ontologic şi aceasta se manifestă în necesitatea lor de a fi în relaţie. Prin aceasta, ele au
caracter de persoane şi adevărata lor dezvoltare constă în dezvoltarea lor ca persoane, prin
comunicarea tot mai strânsă între ele... Aşa se explică, în ordinea creată umană (ca şi în
ordinea celorlalte genuri şi specii), paradoxul unităţii în pluralitate”.66
4. Demnitatea omului de fiinţă creată după chipul lui Dumnezeu
Vorbind despre modul special în care Dumnezeu a creat omul, Sfânta Scriptură spune
că omul este creat după chipul lui Dumnezeu (Facere 1:26-27; 5:1-3; 9:5-6; Romani 5:14; I
Corinteni 11:7; II Corinteni 4:4; Coloseni 1:13-15; Iacov 3:8-9). Textul clasic în care se
găseşte cel mai bine nuanţată această învăţătură este cel de la Facere 1:26-27 – „Şi a zis
Dumnezeu: «Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii
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mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot
pământul!». Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut;
a făcut bărbat şi femeie”.
Demn de remarcat este faptul că această însuşire de a fi creat după chipul lui
Dumnezeu este proprie doar omului. Este o calitate unică de care nu beneficiază nimeni
altcineva din universul acesta, nici din creaţia văzută, palpabilă, dar nici din cea nevăzută,
spirituală: „Nu cerul a fost făcut chip al lui Dumnezeu, nu Luna, nu Soarele, nu frumuseţea
stelelor, nu altceva din cele ce se văd în zidire; numai tu ai fost făcut chip al firii care e mai
presus de orice minte, asemănare a frumuseţii nestricăcioase, întipărire a dumnezeirii
adevărate, vas al vieţii fericite, chip al luminii adevărate, spre care, privind, te faci ceea ce este
Acela, imitând pe Cel ce străluceşte în tine, prin strălucirea ce se răsfrânge din curăţia ta. Nimic
din cele ce sunt nu se pot măsura cu mărimea ta. Cerul întreg se cuprinde în palma lui
Dumnezeu. Pământul şi marea se închid în pumnul mâinii Lui. Dar Cel ce e astfel şi aşa de mare,
Cel ce strânge în palmă toată zidirea, se face întreg încăput în tine şi locuieşte în tine; şi nu e
strâmtorat petrecând în firea ta, cel ce a zis: «Voi locui şi voi umbla întru ei» (Lev. 26, 2)”.67
Mergând pe firul gândirii antropologice a Sf. Grigorie de Nyssa, constatăm că
noţiunea de „chip” se referă la întreaga ontologie pe care omul o primeşte de la
Dumnezeu prin creaţie. Chipul se referă la acele caracteristici dumnezeieşti cu care omul
este înzestrat de Creatorul său: „Omul, care a fost zidit pentru a se bucura de bunurile
dumnezeieşti, trebuia să aibă sădită în el o înrudire firească cu Cel din care se împărtăşeşte…
cu viaţă, cu raţiune, cu înţelepciune şi cu toate bunătăţile pe care numai firea dumnezeiască le
are, pentru ca fiecare din acestea să trezească în el dorul după Dumnezeu, cu care se ştie
înrudit… veşnicia… în ideea de chip al Lui se cuprinde tot ceea ce caracterizează pe
Dumnezeu”.68
În acest context, este clar că valoarea omului este una cu totul şi cu totul specială. Nu
este o valoare pe care el şi-o produce sau la care contribuie în vreun fel, ci este o cinste specială şi
o demnitate unică pe care Dumnezeu o sădeşte în întreaga umanitate. Nu numai omul
primordial, nu numai sfinţii, nu numai persoanele despre care se vorbeşte în Sfânta Scriptură etc.
poartă pecetea demnităţii „chipului”, ci toţi oamenii care s-au împărtăşit sau se vor împărtăşi de
existenţă de-a lungul timpului: „Nu există nicio deosebire între omul care a fost adus pe lume la cea
dintâi creaţie şi cel care va trăi la sfârşitul lumii: toţi poartă deopotrivă acelaşi chip dumnezeiesc”.69
Astfel, şi majoritarul şi minoritarul, şi credinciosul şi necredinciosul poartă imprimate
în propria fiinţă aceleaşi caracteristici dumnezeieşti pe care le conferă crearea „după chipul”,
şi toţi, deopotrivă, se bucură de aceeaşi atenţie, preocupare şi iubire din partea lui Dumnezeu.
Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, vorbind despre importanţa deosebită a noţiunii
„chipului” pentru antropologia teologică, spune că, prin această însuşire de a fi creat „după
chipul lui Dumnezeu”, omul este înălţat la demnitatea deosebită de partener al lui Dumnezeu,
de fiinţă personală şi nemuritoare capabilă de dialog, comuniune şi iubire cu Dumnezeu şi cu
semenii: „Pentru acest dialog al nostru cu Sine ne-a creat Dumnezeu, făcându-ne chipuri ale
Lui. A fi chip al lui Dumnezeu şi a rămâne chip al Lui şi a se dezvolta ca atare, înseamnă a fi
partener de dialog al lui Dumnezeu. Iar omul, fiind făcut partener de dialog comunicant cu
Dumnezeu, e făcut spre existenţă eternă. Iubirea lui Dumnezeu nu poate uita pe cel cu care a
intrat odată în dialog, deci nu-l poate lăsa să înceteze definitiv de a exista. Dialogul îl susţine
Dumnezeu cu noi prin Cuvântul Său. De aceea prin El ne creează şi când noi slăbim legătura
directă cu El, ca parteneri de dialog, El se face om, dar rămâne şi Dumnezeu, pentru ca prin
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nemijlocirea legăturii cu noi, ca om, să ne facă simţită relaţia directă în care a revenit cu noi,
ca partener de dialog”.70
Chipul lui Dumnezeu conferă omului demnitatea unicităţii şi a personalităţii sale, îl
face pe om persoană unică şi irepetabilă şi nu-l mai lasă să se piardă în masa amorfă a
indivizilor fără nume. Ca fiinţă creată după chipul lui Dumnezeu, orice om este o persoană
care are o identitate proprie şi inconfundabilă: „Omul nu este numai un individ al naturii,
cuprins în raportul generic al naturii umane cu un Dumnezeu-creator al întregului cosmos, ci
este şi – este mai ales – o persoană, ireductibilă la atributele comune (sau individualizate) ale
naturii cu care el e dăruit împreună cu alţi indivizi umani. Condiţia de persoană aparţine
fiecărei fiinţe umane datorită unei relaţii singulare şi unice cu Dumnezeu care l-a creat „după
chipul său”. Acest moment personal în antropologie, descoperit de gândirea creştină, nu
indică, în sine, un raport de participare; cu atât mai puţin, o συγγένεια, «o înrudire» cu
Dumnezeu, ci mai curând o analogie: asemeni Dumnezeului personal, după al cărui chip este
creat, omul nu e numai o «natură». Acest lucru îi conferă o libertate faţă de el însuşi, întrucât
este un individ natural. Nefiind explicitată în antropologia patristică, această categorie nouă de
persoană sau ipostas uman nu este totdeauna mai puţin presupusă. Ceea ce trebuie să reţinem
azi, vorbind despre teologia chipului aplicată la om, se va referi la persoana umană în măsura
în care ea manifestă pe Dumnezeu”.71
Orice om, indiferent de timpul şi spaţiul în care trăieşte, şi, de asemenea, indiferent de
orice principiu uman de analiză, este, potrivit teologiei ortodoxe, după chipul lui Dumnezeu.
Orice om este o icoană a lui Dumnezeu şi, în consecinţă, trebuie cinstit ca atare. Cunoaştem că
în credinţa ortodoxă necinstirea icoanei este un sacrilegiu, şi, prin urmare, tot aşa necinstirea
persoanei umane poate fi considerată un sacrilegiu împotriva lui Dumnezeu care l-a creat.
Tocmai de aceea, din punct de vedere ortodox, mântuirea presupune şi slujirea, ajutorarea şi
raportarea corectă faţă de semeni: „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim
pe fraţi; cine nu iubeşte pe fratele său rămâne în moarte” (I Ioan 3:14); „Noi iubim pe
Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe
fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut,
pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Şi această poruncă avem de la El:
cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său” (I Ioan 4:19-21).
5. Veşnicia persoanei umane
Omul a fost creat de Dumnezeu ca nemuritor. Dumnezeu i-a dăruit viaţa omului pentru
totdeauna. El nu dă ceva care expiră, care se diminuează sau se pierde odată cu trecerea
timpului, ci dăruieşte ceea ce rămâne, ceea ce are capacitatea să se dezvolte şi să se
permanentizeze. Astfel, în cazul omului, acesta este creat ca nemuritor, ca partener veşnic al
dialogului cu Dumnezeu: „Dumnezeu a creat pe om inocent, drept, virtuos, lipsit de supărare,
fără grijă, luminat cu toată virtutea, încărcat cu toate bunătăţile, ca o a doua lume, un
microcosmos în macrocosm, un alt înger închinător, compus, observatorul lumii văzute, iniţiat
în lumea spirituală, împăratul celor de pe Pământ, condus de sus, pământesc şi ceresc,
vremelnic şi nemuritor, văzut şi spiritual, la mijloc între măreţie şi smerenie, acelaşi şi duh, şi
trup; duh, din pricina harului, iar trup, din pricina mândriei; duh, ca să rămână şi să laude pe
Binefăcător, trup, ca să sufere şi prin suferinţă să-şi amintească şi să se instruiască atunci când
se mândreşte cu măreţia. Animal condus aici, adică în viaţa prezentă, dar mutat în altă parte,
adică în veacul ce va să fie; iar termenul final al tainei este îndumnezeirea sa prin raportul său
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cu Dumnezeu. Se îndumnezeieşte prin participarea la iluminarea dumnezeiască, şi nu prin
transformarea sa în fiinţa dumnezeiască”.72
Moartea existentă în lume, şi pe care o întâlnim la tot pasul, nu este creaţia lui Dumnezeu şi nu ţine de scopul final al omului. Ea a apărut ca un accident, ca o creaţie a omului care
s-a îndepărtat de Dumnezeu, Viaţa cea adevărată. Dar şi această moarte nu are un caracter
permanent, ci se constituie ca un eveniment pascal prin care se realizează trecerea de la timpul
existenţei trecătoare şi plină de condiţionări, limitări şi neajunsuri la timpul existenţei veşnice
plină de fericire. În acest sens, este clar că omul are o existenţă veşnică, o existenţă care nu
încetează odată cu punerea trupului în mormânt şi care va continua permanent.
În 1987, în plin regim comunist, care susţinea un evoluţionism şi un materialism acerb,
ce urmăreau să nege în totalitate dimensiunea teologică şi realitatea veşniciei persoanei
umane, Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – prin grija şi stăruinţa înaintaşului nostru în
scaunul de Mitropolit al Olteniei, vrednicul de pomenire Mitropolit Dr. Nestor Vornicescu – a
publicat în cadrul Editurii Mitropoliei Olteniei o lucrare extrem de importantă, Chipul
nemuritor al lui Dumnezeu, care arată în mod clar că, odată adus la existenţă, omul se bucură
de veşnicie. El este un chip nemuritor al lui Dumnezeu, o existenţă personală care se
împărtăşeşte permanent de existenţă. Prin urmare, ideea centrală a acestei cărţi este aceea că
omul e nemuritor, întrucât Dumnezeu îl creează pentru a se păstra veşnic în relaţie cu El:
„Numai Dumnezeu e infinit ca subiect de cunoscut, pentru că e un subiect care se face
cunoscut, mereu nou, prin iubirea Lui faţă de cel ce găseşte, în aceasta, resurse mereu noi de aL iubi pe El. Şi numai pentru că Dumnezeu este aşa, poate fi şi omul, într-o oarecare măsură,
aşa, ca şi chip al Lui, simţind trebuinţa nesfârşitei relaţii cu El, pentru a-L cunoaşte în
infinitatea cognoscibilă şi comunicabilă a Lui. De aceea, nemurirea este un dar al lui
Dumnezeu. Omul e nemuritor prin legătura cu Dumnezeu şi a fost făcut astfel de
Dumnezeu, ca să poată fi făcut nemuritor prin această legătură”.73
Odată creat, omul nu mai dispare, nu se mai întoarce în nefiinţă, deoarece Dumnezeu
nu mai anulează niciodată niciunul din chipurile Sale create:74 „Eurile umane unice, putânduse îmbogăţi pe ele însele şi unele pe altele la nesfârşit, prin noutatea specifică şi afectuoasă ce
şi-o comunică, arată nu numai valoarea lor prin ele însele, ci şi valoarea unora pentru altele.
De aceea, Dumnezeu nu poate fi gândit că anulează pe nici unul prin moartea definitivă, căci
nu poate anula nici o dovadă vie a imaginaţiei Sale creatoare şi a voinţei de întindere între ele,
a unei iubiri ce le îmbogăţeşte şi le bucură fără sfârşit”.75 El dă viaţa şi o menţine veşnic.
Însăşi faptul că niciun om nu se poate împăca şi nici nu poate accepta ideea morţii, nu doreşte
să moară cu adevărat, arată că destinaţia finală a omului nu este nimicul, moartea, ci
nemurirea, viaţa veşnică.76
Părintele Profesor Dumitru Stăniloae accentuează foarte des ideea valorii veşnice a
persoanei umane. Orice om este unic şi veşnic, şi de aceea nu va fi uitat niciodată nici de
Dumnezeu şi nici de semenii săi: „O persoană nu poate fi uitată nici de persoanele umane, care
au comunicat cu ea. Cu atât mai puţin de Cuvântul, creator al ei”.77
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Omul este veşnic şi, prin urmare, are menirea de a se comporta ca atare. În toţi semenii
săi trebuie să vadă chipurile nemuritoare ale lui Dumnezeu cu care trăieşte şi relaţionează atât
în viaţa de aici, cât şi în cea veşnică. Astfel, există o responsabilitate profundă faţă de
contextul social în care ne ducem existenţa, dar şi faţă de fiecare semen în parte şi de întregul
neam în care trăim, indiferent de ce etnii cuprinde acesta. Este vorba de acea responsabilitate
sfântă şi faţă de minoritar şi faţă de majoritar, acea preocupare permanentă faţă de nevoile şi
cerinţele celorlalţi: „În Apocalipsă se vorbeşte cu insistenţă despre fericirea ce o vor primi
neamurile, ca atare, în Împărăţia lui Dumnezeu (20:24-25; 22:22). Aceasta înseamnă că, în
mod deosebit, cel aparţinător unui neam are răspunderea pentru neamul său în faţa lui
Dumnezeu, ca să ajungă el însuşi la acea fericire dăruită de El, dar şi el se va bucura de ea în
cadrul neamului său. El trebuie să aibă grijă ca neamul său să se pregătească pentru Împărăţia
cerurilor, pentru că prin aceasta are grijă de atâţia oameni apropiaţi lui, care constituie,
împreună cu el, neamul său; şi pentru că, de ambianţa ce s-a creat în neamul său, la a cărei
formare are şi el un rol, depinde mântuirea sau pierderea atâtor semeni ai săi şi a sa însuşi. Eu
nu mă pot deci dezinteresa de neamul meu. Dar veşnicia membrilor lui nu o asigură decât
Dumnezeu. Însăşi responsabilitatea în faţa lui Dumnezeu îmi impune grija de el. Dacă omul nar aparţine unui neam, n-ar avea o limbă în care aude de mic solia lui Dumnezeu şi care o
comunică şi el altora, din grija sa pentru ei. Iar dacă nu are răspunderea pentru neam în faţa lui
Dumnezeu, nu crede în eternitatea membrilor lui şi nu are toată grija de el”.78
6. Valoarea unică, inestimabilă şi veşnică pe care umanitatea o primeşte prin
Mântuitorul Iisus Hristos
Prin Întruparea Sa, adică prin pogorârea în timp şi în spaţiu şi prin asumarea întregii
umanităţi în propria Persoană dumnezeiască, Fiul lui Dumnezeu manifestă faţă de întreaga
omenire o preocupare deosebită şi o iubire nemărginită. El vine pentru toţi oamenii şi pentru
întreaga creaţie, pentru ca tot ceea ce Dumnezeu a creat să nu piară, ci să se bucure de viaţă, să
aibă viaţă veşnic. „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi” (Ioan 1:14) ca pe noi,
oamenii, să ne ridice la slava dumnezeiască.
Este interesant de subliniat faptul că Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om nu
presupune unirea lui Dumnezeu cu un om oarecare, cu o persoană umană anume, ci, din
contră, se referă la modul în care El, Dumnezeul cel adevărat, se pogoară în pântecele
Fecioarei Maria, Maica Sa cea adevărată, şi acolo, ca într-un nou univers, îşi creează, din
umanitatea noastră a tuturor, propria Sa fire umană. Astfel că în firea umană a Mântuitorului
Hristos se regăseşte firea întregii omeniri. Toţi oamenii se bucură de prezenţa lui Dumnezeu în
mijlocul lor şi de faptul că Dumnezeu Fiul îşi creează o umanitate a Sa din umanitatea noastră
a tuturor. Prin această fire umană, Mântuitorul Hristos vorbeşte omului prin cuvinte omeneşti,
se manifestă şi trăieşte ca un om, se smereşte şi se pogoară la nivelul tuturor aspectelor
omeneşti, transmiţând, în acelaşi timp, prin toate gesturile şi actele Sale omeneşti,
binecuvântarea, pacea şi lucrarea Sa dumnezeiască.
Având în vedere toate aceste aspecte, reiese în mod clar că în plan antropologic,
Întruparea Fiului lui Dumnezeu ca om are o serie de consecinţe şi implicaţii a căror valoare
inestimabilă nu poate fi egalată de nimic altceva. Toate aceste nuanţe, realităţi şi perspective
sunt descrise foarte frumos de Părintele Profesor Dumitru Stăniloae prin următoarele cuvinte:
„Ipostasul Cuvântului dumnezeiesc nu S-a unit cu un alt ipostas omenesc, ci Şi-a format prin
întrupare o fire omenească, asumată şi încadrată în Ipostasul Său cel veşnic, iar prin aceasta Scă e o existenţă vie, unică, şi a pătruns în noi prin comunicarea unică, cum nu sunt unice şi nu pătrund în
noi spiritual plantele şi animalele, decât ca specii inconştiente, nu ca persoane unice” (Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stăniloae, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, p. 48).
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a făcut şi Ipostasul firii omeneşti. Prima concluzie ce rezultă de aici este că Însuşi Fiul lui
Dumnezeu S-a unit la maximum cu umanitatea, sau a venit în maximă apropiere de noi. Acum
El nu mai rămâne ca persoană în alt plan decât persoanele umane; El nu Se mai mulţumeşte
să-Şi facă simţită prezenţa şi eficienţa ca persoană susţinătoare a persoanei raţionale umane
existente în mod deosebit de El ca chip al Său şi a raţiunilor lucrurilor ca chipuri deosebite ale
raţiunilor Sale, cum făcea înainte de întrupare şi într-un mod mai accentuat şi mai vădit în
Revelaţia Vechiului Testament. El nu mai poartă un dialog cu persoanele umane, ca un
partener din alt plan; realitatea Sa de persoană nu mai rămâne un fapt misterios în alt plan,
sesizat printr-o experienţă excepţională numai de unele persoane umane, în baza unei Revelaţii
speciale. Acum Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu sau a Cuvântului intră în planul
experienţei comune a celor care cred în El, ca o persoană din rândul persoanelor umane, care
însă în acelaşi timp le dă putinţa de a o sesiza ca persoană dumnezeiască. Înainte de întrupare,
cele două firi erau «despărţite», zice Nicolae Cabasila (διίσταντο), «pentru că Dumnezeu era
numai El, şi firea omenească era numai ea» (Despre viaţa în Hristos, P.G., 150, 572A). Acum
ştim sigur că Dumnezeu-Cuvântul e Persoană, sau o existenţă asemănătoare existenţei noastre
personale, prin faptul că Se face şi Persoana firii omeneşti, fără să înceteze a fi Persoana firii
dumnezeieşti. Prin aceasta garantează valoarea maximă a persoanelor omeneşti şi eternitatea
lor. Dar aceasta arată în acelaşi timp că firea omenească a fost creată capabilă să primească pe
Dumnezeu Cuvântul ca ipostas”.79
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat pentru ca întreaga omenire să aibă viaţă din belşug. El
nu face nimic pentru Sine, ci totul este realizat pentru noi oamenii. Aşa cum se mărturiseşte în
Simbolul de credinţă, chintesenţa întregii doctrine a Bisericii Ortodoxe, toată activitatea şi
lucrarea Mântuitorului Hristos are în vedere omul şi mântuirea sa, în sensul că El a împlinit
totul „pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire”. Sf. Iustin Martirul şi Filozoful arată, în
acest sens, că Întruparea, Jertfa, Învierea şi Înălţarea la Cer, actele esenţiale ale întregii
activităţi răscumpărătoare ale lui Hristos, au fost realizate tocmai pentru viaţa întregii lumi:
„El nu a suportat să Se nască şi să Se răstignească pe cruce ca unul care ar fi avut trebuinţă de
acestea, ci a făcut toate acestea pentru neamul oamenilor, care de la Adam căzuse sub moarte
şi sub rătăcirea şarpelui, fiecare săvârşind la rândul lui răul, şi prin greşeli personale”.80
Este important de precizat faptul că Mântuitorul Hristos, prin tot ceea ce împlineşte, nu
are în vedere un singur neam, ci El îmbrăţişează întreaga lume, deoarece toţi oamenii sunt
creaţia Sa, şi toţi în egală măsură se bucură de iubirea şi atenţia Sa dumnezeiască. Cuvintele
rostite de Însuşi Mântuitorul Hristos – „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său
Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (Ioan
3:16) – sunt extrem de grăitoare în acest sens.
Pentru Mântuitorul Hristos, toate neamurile, toate popoarele şi toate persoanele au o
valoare unică şi inestimabilă. El nu face o selecţie a persoanelor în funcţie de criteriile etnice,
ci arată că toţi oamenii sunt creaţia lui Dumnezeu şi se bucură de aceeaşi iubire din partea Sa.
Chiar dacă se naşte în mijlocul poporului iudeu, prin însăşi naşterea Sa Mântuitorul Hristos
adună întru Sine toate neamurile Pământului. Închinarea celor trei magi de la Răsărit este
dovada clară că toate etniile şi neamurile Pământului sunt atrase de El spre a se împărtăşi
deopotrivă de binefacerile pe care El le-a adus. Astfel, Mântuitorul Hristos vorbeşte cu femeia
samarineancă (Ioan 4:7-26), vindecă pe sluga sutaşului roman (Matei 8:5-13), învie pe fiica lui
Iair (Marcu 5:22-43; Luca 8:41-56), însănătoşeşte pe samarineanul cel lepros (Luca 17:16) etc.,
79

Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 2, ediţia a doua, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1997, pp. 26-27.
80
Sf. Iustin Martirul şi Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryfon, LXXXVIII, în: Apologeţi de limbă greacă,
PSB 2, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. Olimp Căciulă, Pr. Prof. D. Fecioru, Ed. IBMBOR,
Bucureşti, 1980, p. 198.
34

arătând că nici un neam nu este mai de cinste decât altul, că persoana umană nu trebuie
respectată în funcţie de apartenenţa etnică, ci trebuie cinstită deoarece este creaţia lui Dumnezeu.
El nu împarte oamenii în majoritari sau în minoritari, ci arată că toţi, deopotrivă, au aceeaşi
valoare, indiferent de criteriile sociale de clasificare sau catalogare a acestora. Orice om este
unic şi are o valoare inestimabilă, şi prin urmare trebuie cinstit ca atare. Aceasta ne învaţă
şi ne arată Mântuitorul Hristos, iar Pilda Samariteanului milostiv este extrem de elocventă în
acest sens (Luca 10:25-37).
7. Concluzii
În contextul actual al multiculturalismului, globalizării, diversităţii etnice, fenomenului
migraţiei şi al altor realităţi, care influenţează într-un fel sau altul mediul social şi condiţiile de
viaţă, antropologia este chemată să-şi revalorifice propriul conţinut, pentru a crea o imagine
cât mai amplă a ceea ce reprezintă persoana umană. Modul în care aceasta este percepută şi
definită influenţează întregul spectru al condiţiilor şi relaţiilor de viaţă. Tocmai de aceea, este
de datoria noastră, a tuturor, ca, pe baza adevărurilor descoperite de Dumnezeu, să încercăm să
observăm ceea ce reprezintă şi presupune fiecare persoană în parte.
În acest sens, având în vedere principalele principii teologice pe care se fundamentează
antropologia creştină, în general, şi cea creştin-ortodoxă, în special, s-a stabilit că fiecare
persoană umană în parte, indiferent de statutul social, apartenenţa etnică sau altă diferenţă
socială, culturală sau de alt fel, are o valoare inestimabilă, şi, prin urmare, trebuie respectată ca
atare. Responsabilitatea faţă de semeni este crucială, iar de modul în care aceasta este
îndeplinită şi împlinită depinde propria mântuire.
Fiecare semen, indiferent de comunitatea etnică din care face parte, este un frate al nostru
al tuturor. El este unul dintre noi, egal cu noi şi din acelaşi sânge şi aceeaşi fire umană ca şi cele
ale noastre. Prin urmare, diferenţele de limbaj, cultură, tradiţie sau cele de altă natură nu trebuie
să apară ca nişte bariere, ci ca nişte punţi spre intercomuniune şi ca nişte posibilităţi de
descoperire a celuilalt în unicitatea darului existenţei sale personale primite de la Dumnezeu.
Astfel, unitatea în diversitate şi comuniunea interpersonală constituie cele două
componente esenţiale ale paradigmei pe care antropologia teologică o propune în vederea
promovării persoanei umane şi a valorii sale inestimabile, în contextul diversităţii culturale
actuale.
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ASPECTE ISTORICE ŞI ETNOLOGICE ALE MINORITĂŢILOR
DIN OLTENIA. CREDINŢE, OBICEIURI ŞI TRADIŢII
Etnolog EMIL ŢÎRCOMNICU
Folclorist FLORENŢA SIMION
Conform Recensământului populaţiei din anul 201181, populaţia României era de
20.121.641 locuitori, dintre care români 16.792.868 şi minorităţi 2.091.963 (ceilalţi
nedeclarându-şi apartenenţa etnică). Principalele etnii din România sunt: maghiarii
(1.227.623), romii (621.573), ucrainenii (50.920), germanii (36.042), turcii (27.698), ruşiilipoveni (23.487), tătarii (20.282), sârbii (18.076), bulgarii (7.336), croaţii (5.408), grecii
(3.668), italienii (3.203), evreii (3.271), cehii (2.477), polonezii (2.543), chinezii (2.017),
armenii (1.361), ceangăii (1.536), macedonenii/macedo-slavii (1.264).
Numărul macedonenilor slavi, 1.264 la nivelul ţării, este surprinzător. De fapt,
aromânii (macedoromânii sau românii balcanici strămutaţi în România după 1925), numiţi în
vorbirea curentă şi machidoni, afirmând unii că sunt macedoneni, au fost înregistraţi greşit la
minoritatea macedo-slavă. În judeţul Constanţa apar 503 macedoneni, dintre care 63 în
localitatea Mihail Kogălniceanu; în judeţul Tulcea apar 59 macedoneni; În Voluntari – jud.
Ilfov, de asemenea, apar 41; în Slobozia – jud. Ialomiţa, 21. În aceste judeţe şi localităţi
locuiesc macedoromâni/aromâni.
În Oltenia, principalele etnii în raport cu majoritatea românească, conform
recensământului din anul 2011, se prezintă astfel:
Total
Români
Maghiari
Romi
Germani
Turci
Sârbi
Bulgari
Greci
Italieni
Evrei
Cehi
Macedoneni

Oltenia
2075642
1900970
752
63899
307
166
1124
80
129
160
79
566
141

Dolj
660544
554481
192
29839
60
46
99
65
91
68
60
134

Gorj
341594
321686
134
6698
22
11
17
8
28
10
-

Mehedinţi
265390
236908
153
10919
151
40
996
6
21
16
11
466
-

Olt
436400
400089
66
9504
11
27
6
5
19
4

Vâlcea
371714
347806
207
6939
63
42
6
4
9
29
8
3

Se pot observa următoarele: românii reprezintă, în Oltenia, peste 91% din populaţie, iar
minorităţile reprezintă sub 9%. Cea mai importantă minoritate este cea a romilor, cu un număr
de 63.899 (declaraţi). De asemenea, există persoane care fac parte din familii mixte, având


Autorul este cercetător ştiinţific gradul I în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor ”Constantin
Brăiloiu”, Academia Română

Autorul este cercetător ştiinţific gradul III în cadrul Institutului de Etnografie şi Folclor ”Constantin
Brăiloiu”, Academia Română
81
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/, tabel sR_Tab_8.
37

ascendenţă străină, şi care, din diferite motive – istorice, culturale etc. –, se declară ca români
sau ca aparţinând altor naţionalităţi.
Există câteva localităţi rurale unde sunt localizate compact grupuri mai mari,
aparţinând anumitor etnii: Urzicuţa-Dj (108 macedoneni), Sviniţa-Mh (835 sârbi), Dubova-Mh
(Cehi), Eşelniţa-Mh (Cehi) – doar sârbii din Sviniţa fiind majoritari în raport cu populaţia
românească (cele trei comune locuite de sârbi şi cehi fac parte din Banatul istoric, iar
administrativ, din jud. Mehedinţi). Maghiarii au scăzut considerabil între anii 1930 şi 2011.
Turcii se întâlnesc şi ei într-un număr redus.
Reprezentanţi ai popoarelor balcanice s-au stabilit pe teritoriul ţărilor române în
perioada Evului Mediu, mai ales după cucerirea otomană a Peninsulei Balcanice. Astfel, greci,
albanezi, bulgari, macedoneni, sârbi, bosniaci şi-au găsit adăpostul în oraşele şi târgurile
româneşti, unde au putut presta diverse activităţi economice.
Romii se află localizaţi atât în urban, cât şi în rural: în Dolj sunt 10.733 (urban) şi
19.106 (rural); în Gorj sunt 3.850 (urban) şi 2.848 (rural); în Mehedinţi sunt 2.503 (urban) şi
8.416 (rural); în Olt sunt 6.206 (urban) şi 3.298 (rural); în Vâlcea sunt 3.944 (urban) şi 2.995
(rural). Romii reprezintă procente importante în multe localităţi rurale, neexistând însă
localităţi în care să fie majoritari.
Este destul de greu de făcut o prezentare etno-culturală a minorităţilor din Oltenia, din cauza
faptului că acestea, cu excepţia romilor, sunt reduse numeric. Chiar dacă numărul minoritarilor a
fost mic, au existat etape istorice când, datorită unor conjuncturi economice şi politice, numărul
unor anumite etnii a fost mai crescut, reprezentanţii acestora integrându-se apoi natural în rândul
majorităţii (prin constituirea de familii mixte timp de două-patru generaţii) sau emigrând, dar
lăsând urme „culturale” în spaţiul Olteniei. În demersul nostru vom încerca să punem în valoare
acest patrimoniu cultural, moştenire a convieţuirii românilor cu celelalte naţionalităţi.
GRECII
Istoria aşezării grecilor în spaţiul românesc este foarte veche, încă din Antichitate grecii
întemeind cetăţi în Dobrogea, la Marea Neagră. Mai apoi, în perioada Evului Mediu şi mai
târziu, în secolele XVIII-XX, comunităţi de greci s-au stabilit şi în marile oraşe româneşti,
fiind în principal negustori şi meşteşugari.
Un val important de greci a venit din Asia Mică, după înfrângerea Greciei de către
Turcia în anul 1923. Grecii provin din toate provinciile greceşti, uneori venind familii întregi,
cum este cazul grecilor epiroţi din Papingo, stabiliţi în Turnu Severin82. Mai numeroşi au fost
în localităţile dobrogene, dar şi în Brăila, Galaţi ş.a.
Numărul grecilor din România a scăzut în secolul al XX-lea, fiind recenzaţi în anul
1992 un număr de 3.940, iar în anul 2002 un număr de 6.513. Totuşi, nu trebuie să îi
confundăm pe grecii cetăţeni români, ale căror familii s-au stabilit cu sute de ani înainte pe
teritoriul României, cu noul val de greci din secolul al XX-lea, stabiliţi după 1921 în România,
şi cu copiii aduşi ca refugiaţi după 1948. Mai sunt şi aceia care au venit pentru studii sau
afaceri şi care au format familii mixte în România. Mulţi dintre ei s-au repatriat. La
recensământul din anul 2011, în judeţul Dolj 91 de persoane s-au declarat greci.
„Comunitatea Elenă din Craiova face parte din Uniunea Elenă din România, care are
sediul la Bucureşti. Suntem 22 de comunităţi în toată ţara. Dragoş Zisopol e deputatul nostru,
e profesor universitar. Filiala din Craiova s-a înfiinţat în 1992, după Revoluţie. Bazele Uniunii
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Elene din România au fost puse de către fostul preşedinte, care, din păcate, ne-a părăsit, a
murit, şi pe care toată lumea îl regretă, Sotiris Fotopolos. Era geolog de profesie.” 83
Stând de vorbă cu Ion Florin Pârşcoveanu84, preşedintele Forumului Elen Craiova,
aflăm date importante despre grecii din Oltenia.
Istoricul comunităţii elene din Craiova. „În Craiova sunt două ramuri de greci, spre
deosebire de alte oraşe şi alte comunităţi. Cei care au venit până în 1945, odată cu împingerea
grecilor din Asia Mică… [Probabil exista o comunitate mai veche de negustori şi meşteşugari
şi apoi au venit cei după 1923, după pierderea războiului cu turcii şi încheierea păcii de la
Lausanne – completarea noastră]. Da. Apoi au venit copiii de până la 14-15 ani, din cauza
războiului civil din Grecia, care s-au stabilit aici. Aceşti copii au fost bine cooptaţi în Craiova,
le-au dat servicii, şcoli… Erau copii de comunişti, să zicem, sau care simpatizau cu
comuniştii. I-au suit în maşini şi au plecat în Rusia, Iugoslavia… În Craiova erau astfel două
comunităţi distincte care nu s-au văzut bine, pentru că unii susţineau regimul trecut, cei care
avuseseră prăvălii, şi unii dintre grecii aceştia au fost închişi şi-au suferit. Acum, suferinţa, eu
vă spun că era din ambele părţi, pentru că acei copii, fraţi, s-au suit în camion şi-au plecat în
Rusia, şi unul a plecat în Iugoslavia, unul a venit în România. Şi s-au văzut poate după 15-20
de ani. Au trăit singuri, de copii mici. Şi pentru ei a fost o suferinţă, dar şi pentru cei care erau
mai vechi aici şi şi-au văzut părinţii, copii de exemplu, cu tatăl închis că a avut o mică
plăcintărie sau ştiu eu ce, o afacere mică, un hotel… Le-au confiscat totul, n-a fost nicio
diferenţă între comercianţii români şi greci. Cealaltă grupare era subvenţionată de stat, de
comunişti, pe când ceilalţi copii nu aveau drepturi [speciale, c.n.85], ca şi la români şi la alţii…
Chiar după aceşti 25 de ani mai există o [problemă, c.n.], dar e estompată. După ’90
comunitatea a încercat să estompeze aceste diferenţe, dar cei mai în vârstă au plecat totuşi cu
durerea asta… nu poţi să le scoţi… Grecii revoluţionari au avut un sediu, se întruneau, aveau
orchestra, era chiar în faţa restauratului Oltenia.”
La rândul său, preşedintele Comunităţii Elene din România, Ion Vasoyanis86, ne-a
relatat următoarele lucruri despre emigraţia grecească de după război: „Grecii veniţi în anii
‘48-‘50, stabiliţi în municipiul Craiova, şi care atunci au început să se organizeze, circa 400
dintre ei, au avut clubul grecilor, lângă restaurantul Oltenia. Erau 400 de membri plătitori de
cotizaţii, aveau asociaţie legal constituită. Spaţiul respectiv era dat de către autorităţile
municipiului. Se ştia că acolo era clubul grecilor, unde desfăşurau activităţi artistice. Existau
[anterior] greci [în Craiova] care erau comersanţi. Au venit în jur de 2.000 de copii. Era război
civil în Grecia, au venit fără părinţi. Au fost repartizaţi şi la Câmpina, Slatina, Braşov, Tulcea,
Oradea, Ştefăneşti, Piteşti. Ştiţi cu cât respect vorbesc aceşti oameni de condiţiile pe care le-a
creat statul român? I-au şcolit, i-au calificat, au făcut şcoli… Acum cred că mai sunt [în
Craiova] vreo 70 de oameni cu rădăcini [greceşti], cu origine greacă. Asociaţia s-a înfiinţat în
1950, a grecilor refugiaţi. Statul român a avut o grijă extraordinară faţă de aceştia. Asociaţia a
existat până în ’89, când s-a desfiinţat, plecaseră foarte mulţi, cam 60%. S-au făcut apoi
familii mixte, mulţi au plecat înapoi.”
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Situaţia comunităţii elene din Oltenia după 1990. Există astăzi două asociaţii greceşti
în Oltenia: Forumul Elen Craiova, reprezentat de Ion Florin Pâşcoveanu, şi Comunitatea Elenă
din Craiova, filială a Uniunii Elene din România, reprezentată de Ion Vasoyanis.
„În ’90, noi ne-am înfiinţat în Craiova, pe la sfârşitul anului. Prima adunare mare caream făcut-o a fost la Teatrul Liric în ’91, când am sărbătorit 25 martie [ziua naţională a
Greciei]. Am încercat să aducem şi pe unii, şi pe alţii… mai cu asperităţi, dar am încercat să
facem lucruri care, zic eu, în perioada respectivă până aproape de ’97, ’98, 2000 chiar, lucruri
bune. Până atunci, statul nu prea subvenţiona comunităţile. În momentul în care a început să
subvenţioneze cum trebuie comunităţile, au început aceste [probleme în cadrul comunităţilor].
Şi Grecia a sprijinit foarte mult, e singura ţară, din câte ştiu eu, care are o diasporă bine
organizată. Există un consiliu al grecilor din diaspora, au şi un minister pentru grecii din afară,
copiii noştri au putut merge în tabere subvenţionate de greci, bătrânii au putut să meargă şi ei
în nişte tabere acolo. Mai puţin, dar avem şi noi copii care s-au dus la studii în Grecia. Fără să
exagerez, cred că [în Craiova], cu adevărat, nu depăşesc 200, 150-200. La Calafat, în statistică
sunt mai mulţi, dar ştiu de când s-au înfiinţat ei că n-au fost foarte mulţi, şi oraşul e mai mic.
A fost şi un interes financiar să se declare greci.”
Limba greacă se vorbeşte în familiile mixte. „Acum puţini sunt care să şi scrie, da’ de
vorbit vorbesc mai mulţi, şi din revoluţionari, şi din cei vechi. Neavând o şcoală în limba
greacă, revoluţionarii, acolo în clubul lor, au mai făcut cu copiii nişte cursuri… Ceilalţi n-au
avut acces şi au pierdut… ştiu să vorbească, dar aici este şi o problemă: mulţi dintre bătrâni ştiu
să vorbească o limbă, nu arhaică, veche, să spun aşa, ce însemna limba noastră română la începutul secolului XX. Sunt şi oameni, mai tineri, care având neamuri în Grecia s-au dus mai des,
au schimbat i-urile, că aici e o problemă, şi aşa mai departe … şi vorbesc curat, ca cei de acolo.”
Familiile de greci s-au păstrat până aproape de 1990. S-au format însă multe familii
mixte: „până în ’90 erau familii de greci, foarte bătrâni. Sunt mulţi copii din familii de greci
care s-au născut în România. Dacă şi tata, şi mama au venit în ’21, copilul s-a născut aici,
cetăţean român. Au devenit [apoi] familii mixte. Şi copiii revoluţionarilor au mers cât au mers,
dar s-au născut copii în România care au fost colegi la şcoală cu românii, s-au împrietenit la
facultate, la serviciu, şi [s-au căsătorit]. Părinţii nu [ţineau], n-a fost aşa ca la evrei, totuşi, o
castă… au fost mai deschişi. La această comunitate care a fost înfiinţată au început cu
dansurile, cu muzica, cu câteva ore de limbă greacă. Au fost vreo două, trei generaţii de
copii… Copiii care au dansat în ’90, au ajuns copiii lor să danseze în această formaţie. Ne
întâlneam, tăiam vasilopita, pentru că oricine ar spune că vasilopita este de la alte neamuri, ea
este grecească.” 87
Studenţii din Grecia veniţi în Craiova. „În anii ’90, până prin ’95-’97, au studiat foarte
mulţi greci la medicină şi nu numai. Comunitatea craioveană a avut o legătură destul de
strânsă cu aceşti studenţi. Cu o parte din ei ne mai scriem şi electronic acum. Şi ne-au sprijinit.
Făceam aceste serbări, 25 [martie] şi 28 [octombrie], împreună, pentru că şi ei erau mai uniţi.
Pot să vă spun că erau poate singura comunitate de studenţi care aveau organizaţie, erau de
ordinul sutelor, au fost şi 400 de studenţi. Au plecat, pentru că ei veneau aici pentru a primi o
diplomă şi a putea ocupa acolo o funcţie. În general, ei au mers pe medicină, dar nu au ocolit
nici dreptul sau ştiinţele naturale. Nu pot să zic că era cea mai mare organizaţie de studenţi
greci din România, pentru că Iaşul sau Bucureştiul aveau mai mulţi. Dar ei erau bine
organizaţi şi, dacă la guvernare era Noua Democraţie, preşedintele organizaţiei de aici era din
partidul respectiv. Vicele era de la PASOK, dar nu aveau, să zic, lupte [intestine]. Multă
vreme au venit datorită acestui învăţământ ieftin, spre deosebire de alte ţări. Şi pe vremea lui
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Ceauşescu au fost mulţi, erau mai uniţi. În momentul în care s-a dat drumul să-şi ia fiecare
casă şi să stea pe unde vrea, s-a cam destrămat, au venit şi mai puţini…”88
Comunitatea Elenă din Craiova, alături de Uniunea Elenă din România, desfăşoară o
seamă de activităţi culturale, dintre care Ion Vasoyanis ne-a amintit:
„La ora actuală avem o formaţie artistică extraordinară. Sunt formidabili copiii aceştia.
Formaţia «Irini», cine-i vede nu-i uită! La nivelul Uniunii se organizează olimpiade de limba
neoelenă; în 2007 a fost la Craiova. În fiecare an avem Festivalul Tineretului, pe 18
octombrie, unde participă toate comunităţile. La Drăgăşani noi sărbătorim în fiecare an ziua
naţională a Greciei, pe 25 martie. Din 2010, limba neogreacă se învaţă oficial la şcoală.
Cursurile se ţin sâmbăta, la Liceul «Fraţii Buzeşti». Este profesorul nostru, om cu facultate.
Toţi copiii primesc atestat. În România sunt detaşate din Grecia o seamă de cadre didactice
care organizează cursuri şi la liceu, la Hristo Botev, în Bucureşti.” Uniunea Elenă din
România publică revista Speranţa.
Tradiţii şi obiceiuri. Există câteva repere privind sărbătorile religioase şi comunitare
ale grecilor din România. Fiind de religie ortodoxă, grecii şi românii au sărbătorit împreună
sărbătorile din calendarul bisericesc. Există însă câteva elemente specifice comunităţii
greceşti, pe care grecii din Craiova le-au pus în valoare în cadrul asociaţiilor lor:
„Vasilopita este pâinea sfântului Vasile. Acest aghios Vasilis a fost grec. El trebuia să
dea tribut turcilor şi a zis: «N-avem bani, oraşul, fiecare să contribuie!». «N-avem noi!». «Dă şi
tu o bijuterie! Tu un inel, tu o brăţară, tu un cercel din aur!». Şi aşa mai departe. Până la urmă a
făcut ce a făcut şi n-a mai dat tributul acesta turcilor şi s-a trezit cu o masă de bijuterii de aur care
nu ştia ale cui mai sunt. Şi cum să-i chemi pe toţi? A făcut nişte pâinişoare şi în fiecare pâinică a
băgat câte un obiect de aur şi a împărţit pâinile şi a zis: «Fiecare cu norocul lui!» Astfel, de întâi
ianuarie se face o pâine, se spune că în ea sunt cele şapte mirodenii, pentru că treptat n-a mai fost
o simplă lipie, o simplă pâinică. Se pun cele şapte mirodenii, între care fistic, alune… şi se taie
de cel mai în vârstă sau persoana cea mai importantă din familie. Prima bucată se spune că este a
lui Hristos, a doua este a sfântului Vasile, a treia bucată este a casei şi după aia, în ordinea
vârstei, de la bunic, bunică, până la ultimul copil. Se spune că cel care găseşte în bucata de pâine
acest bănuţ, că se pune un bănuţ, va avea noroc. Noi în fiecare an l-am făcut, şi la comunitate se
face, pentru că acesta este un prilej de a ne întâlni. Chiar dacă noi acasă îl facem pe întâi, la
comunitate poate-l facem pe patru, pe cinci sau sâmbăta următoare. Acesta este un lucru pe care,
alături de 25 martie şi 28 octombrie, îl sărbătorim.” 89
„După 1 ianuarie se sărbătoreşte vasilopita, care este unul din obiceiurile extraordinare
ale grecilor. Se face plăcintă de Sf. Vasile, se pune un ban, o tăiem şi cine nimereşte banul o să
fie bogat. Este un cozonac în care se pune scorţişoară şi diverse mirodenii, fiecare ce doreşte.
Ne întâlnim aici, servim plăcintă, mâncăm…”90
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Steagul ansamblului
folcloric „Irini”

Costum tradiţional

Familia de greci Vasoyanis,
împreună cu copiii

Ziua Naţională. „La Drăgăşani, în cimitir, există un monument al grecilor, copiii luptători
veniţi cu batalionul sacru [la 1821, căzuţi în lupta de la Drăgăşani împotriva turcilor, c.n.]. Mulţi
[greci, c.n.] spun, dintre cei mai în vârstă, copiii au mai pierdut din lucrul ăsta, că cine n-a văzut
toate astea, n-a fost… De 25 martie, noi mergem şi depunem coroane, vin şi de la ambasadă,
este monument. Mergem mai ales noi, din partea asta, care suntem mai apropiaţi, din
Bucureşti, Piteşti, Craiova, Calafat.”91

Monumentul grecesc din
cimitirul oraşului
Drăgăşani

A fost construit în anul
1885 şi renovat în anul
1975

Este închinat amintirii
luptelor eteriştilor
(batalionul sacru) cu turcii
din anul 1821

Marele Nu/Ohi (28 octombrie) „este a doua sărbătoare naţională la greci. Grecii au fost
ocupaţi prima dată de italieni. Până n-au venit nemţii, ei n-au putut fi cuceriţi. Şi în Parlament
s-a dat o proclamaţie şi s-a spus: «Domne, ce facem? Ori ne lăsăm călcaţi în picioare de nemţi,
ori ne luptăm!». Şi grecii au spus: «Nu! Ohi! Ne luptăm, nu ne lăsăm călcaţi în picioare!». Şi
bineînţeles că, până la urmă, nemţii mai numeroşi, mai… i-au cotropit. [Astăzi] este ca o zi
naţională [în Grecia], cu defilare, cu armată.”92
„Ziua Marelui Nu (Ohi), 28 octombrie, este ziua când grecii au spus nu cotropitorilor.
A fost un moment al insurecţiei.”93
Sărbători creştine. „Sfânta Marie iar este o sărbătoare foarte mare. Sfântul Gheorghe şi
sfântul Dumitru. Craiova are acelaşi patron ca şi Salonicul (Sf. Dumitru). Mozaicul sfântului
din Salonic are aceleaşi trăsături cu cel de la biserica de aici. Ceva legături au fost
91

Ion Florin Pârşcoveanu.
Ion Florin Pârşcoveanu.
93
Ion Vasoyanis.
92

42

dintotdeauna, şcoala greacă a fost aici, Tudor Vladimirescu…, Mihai Viteazul era din neam
grecesc, mama lui era grecoaică.
Obicei la Anul Nou: De Anul Nou se aruncă o rodie peste casă şi cum se sparge rodia”
[aşa va fi belşugul, c.n.].
Aghios Vasilis: Nu există Moş Crăciun, există doar sfântul Vasile, aghios Vasili, el
aduce darurile la copii. Şi în colindele, în afară de Hristos, colindele sunt cu aghios Vasile.
Botezul este cu totul altfel. La botez nu naşul este primul, ci naşa este importantă. Ca
nume, fata trebuie să poarte primul nume nu al naşei, ci al bunicii. Nu prea s-a mai păstrat
obiceiul.
Doliul. Dacă murea soţul, soţia până la moartea ei purta doliu. Era în doliu până la
adânci bătrâneţe. Multă vreme, în momentul în care au venit aceşti copii din Grecia, au fost
învăţaţi să poarte negru, ca semn de recunoaştere a ţării mame. Grecii sunt foarte patrioţi.
Coliva. Coliva este cu totul altfel făcută, datorită căldurii. Este din grâu, dar grâul nu
este fiert. Tot aşa [se pun] nişte mirodenii.”94
Legături cu biserica. Nu a fost o biserică [a grecilor în Craiova]. Noi am încercat să ne
strângem, dar a fost greu pentru că nu erau învăţaţi [să meargă la o anumită biserică]. Craiova
fiind mai mare, fiecare s-a dus la biserica unde a fost, fiind de aceeaşi religie [cu românii]. În
anii lui Ceauşescu nu prea aveai voie să spui, copii revoluţionarilor nu prea mergeau la
biserică, erau altfel îndoctrinaţi şi de aici s-a pierdut legătura cu biserica. Mulţi, din păcate,
dintre aceşti copii au murit şi ei cu biserica nu s-au avut bine.
În Calafat este o biserică care aparţine de Mitropolia Olteniei, dar care, părintele care
încă mai trăieşte, încă din vremea lui Ceauşescu, când a renovat-o a păstrat pictura şi
înscrisurile greceşti, inclusiv pictorul bisericii, un grec, îl găsiţi acolo pe perete.”95

Ion Vasoyanis,
preşedintele Comunităţii
Elene Craiova

Ion Florin Pârşcoveanu,
preşedintele Forumului Elen
Craiova

Ansamblul folcloric al
grecilor din România

Studiu de caz – familia Vasoyanis. „Eu am avut pe bunicii mei care au venit în Craiova
în 1912. Iniţial au fost la Brăila, de la Brăila la Bucureşti, apoi în Craiova. Au avut în
Bucureşti, în Calea Rahovei, prăvălie, am fost şi eu să văd sediul unde a fost. Am găsit
descendenţi ai asociatului lu’ bunicu, Taşula îl chema pe asociat. Erau comercianţi, aveau
prăvălie, au venit pentru afaceri şi Partidul Comunist le-a luat prăvălia, le-a luat tot, i-a distrus
atunci. Îi băgase deja în mica burghezie. Şi evreii, şi grecii au avut aceleaşi necazuri. Aşa a
fost atunci. Când te băgau în categoria chiaburilor şi a burghezilor, îţi luau [proprietăţile].
După aceea, vai de ei, trăiau de pe o zi e alta, săracii. Patru copii au avut. Din partea mamei
sunt români, familie mixtă.”96
Studiu de caz – familia Pârşcoveanu. „Cu numele de Pârşcoveanu sunt foarte puţini.
Există un sat aici, Pârşcoveni, era un boier destul de puternic, din neamul Brâncovenilor, care,
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din câte ştiu eu, pe la 1820, până să vină Tudor Vladimirescu, i s-a propus unuia din ei, Ştefan
Pârşcoveanu, să ajungă domn, dar nu a vrut… Boierii Pârşcoveni sunt legaţi şi de biserica
Obedeanu, cu donaţii… Originea mea este şi de acolo, din nume, dar şi din altă parte. Mama
tatălui, bunica, a fost grecoaică şi bunicul a fost român. Venită din Asia Mică, a furat-o
bunicu, aici, el era negustor la Caracal. Făcea comerţ cu grecii, cu familia asta, s-au plăcut şi a
furat-o. Tata a fost orfan de la nouă ani, el a fost judecător. Fiind orfan, s-a declarat tot timpul
orfan, pentru că erau dosare, ştiţi cum era, autobiografia, ce e mama, ce e tata… Prăvălia bunicii
de la Caracal au luat-o [comuniştii], ce-a fost a fost, s-a trecut orfan pentru că asta a şi fost de la
nouă ani. Chestia asta cu grecii, de asta nici nu ştiu să vorbesc, în casă nu s-a vorbit, nu se putea
pleca, nu ne ştim neamurile de acolo, dacă a fost orfan. Şi el ştia ce ştia un copil de nouă ani.
Bunicul soţiei [român] avea o cojocărie aici, şi avea fraţi în Grecia. El a plecat de acolo
pentru că nu se-nţelegea, financiar Grecia era slăbuţă. S-a lăsat de cojocărie şi-a făcut o
plăcintărie. Fraţii de acolo i-au prezentat această fetiţă, s-au plăcut, s-au acomodat, au rămas
împreună. Grecii trăiesc mult, până pe la 93-94 de ani a trăit bunica soţiei.”97
ALBANEZII
Albanezii din România sunt atestaţi documentar la sfârşitul secolului al XVI-lea, în
anul 1595 Mihai Viteazul permiţând unui număr de 15.000 de albanezi să se stabilească în
Ţara Românească98. Cauzele sunt, evident, intrarea teritoriilor balcanice în componenţa
Imperiului Otoman, principii creştini pierzând, succesiv, războaiele cu turcii. Mai apoi,
albanezii au venit în calitate de negustori şi meşteşugari, dar şi ca luptători în gărzile domneşti
(arnăuţi). Legătura culturală a albanezilor cu românii este puternică, în România adăpostinduse, ca şi în cazul bulgarilor, o parte a elitei culturale naţionale albaneze, care a activat pentru
formarea statului independent albanez. Amintim aici de societatea Drita (Lumina) care a
funcţionat între anii 1884 şi 1914. Domnitorul Vasile Lupu a fost de origine albaneză, iar în
domeniul cultural îi amintim pe Elena Ghica (Dora d’Istria) şi pe Naum Panajot Veqilhaergi
(autor al primului abecedar în limba albaneză la jumătatea secolului al XIX-lea). Scriitorul
Victor Eftimiu, născut într-o comună din sudul Albaniei, Boboştiţa, s-a stabilit şi a activat în
România. În România (Patria libertăţilor – Vatan i lirimevet, cum era numită de către patrioţii
albanezi) au fost editate mai multe ziare şi reviste albaneze la cumpăna secolului al XIX-lea şi
al XX-lea: Drita (începând cu 1887), Shqiperia, Shqiptari, Përlindja Shqiptare, Jeta
shqiptaro-rumune, Atdheu, Shqiperia e re99. După anul 1878, la Bucureşti funcţionau mai
multe asociaţii culturale albaneze, printre care şi Bashkimi/ Unirea (înfiinţată în anul 1906).
Imnul asociaţiei, ales a fi melodia lui Ciprian Porumbescu, Pe-al nostru steag e scris unire, a
devenit, în noiembrie 1912, la proclamarea independenţei Albaniei, imn naţional, Himni i
Flamurit.
Mulţi intelectuali albanezi s-au repatriat după anul 1912. Permanent, însă, familii de
albanezi s-au stabilit pe teritoriul României. Astfel, Inspectoratul de Jandarmi Craiova,
conform ordinului Inspectoratului General al Jandarmeriei nr. 36779 din 1943, înainta un tabel
cu numele a 11 albanezi stabiliţi în judeţul Dolj100.
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„Albanezii au fost întotdeauna devotaţi patriei lor de adopţiune, contribuind, după
posibilităţile lor, la prosperitatea ei, fiind muncitori, comercianţi, medici şi profesori, ingineri
şi arhitecţi, scriitori şi actori etc.”101
La recensământul din anul 2002, albanezii din România se prezentau în număr de 520.
În Oltenia, albanezii se prezintă în număr redus, la Craiova existând o filială a Ligii
Albanezilor din România.
În 1990 s-a înfiinţat Uniunea Albanezilor din România, iar mai apoi, la 30 iunie 1999, a
fost înfiinţată Liga Albanezilor din România, condusă astăzi de deputata Oana Manolescu.
Asociaţia are o activitate diversă, implicându-se în proiecte culturale de promovare a culturii şi
limbii albaneze, publicând cărţi, precum şi revista Albanezul.

Deputata Oana
Manolescu, preşedinta
Asociaţiei Liga
Albanezilor din România

Tineri albanezi
în costume tradiţionale

Biserica „Sf. Nicolae Dintr-o
zi”– „biserica albanezilor”
(str. Academiei din
Bucureşti)

Biserica „Sf. Nicolae Dintr-o zi”, de pe strada Academiei din Bucureşti, este socotită
„biserica albaneză” deoarece, aşa cum o arată şi placa comemorativă: „Această biserică, în
perioada 1911-1945, a servit ca loc de închinăciune comunităţii ortodoxe albaneze din Bucureşti.
Aici a slujit în limba albaneză Fan S. Noli (1882-1965), personalitate remarcabilă a literaturii şi
culturii albaneze, premier al Albaniei în perioada iunie-decembrie 1924.”
„Comunitatea albaneză din Oltenia este destul de mică. Sunt foarte multe nume
albaneze şi foarte multe nume româneşti sub care se ascund albanezi. Este o comunitate care
trăieşte numai în oraşe”, relata deputata minorităţii albaneze, Oana Manolescu, la workshop-ul
organizat la Craiova în data de 2 iulie 2015. Fiind veniţi din zona creştin-ortodoxă din sudul
Albaniei, albanezii ortodocşi s-au integrat, de-a lungul timpului, în rândul comunităţii
ortodoxe româneşti din Oltenia. În acest fel, sărbătorile şi tradiţiile sunt asemănătoare cu cele
ale românilor din regiune.
O familie de albanezi musulmani, Memish, s-a stabilit la Slatina la sfârşitul secolului al
XVIII-lea, odată cu migrarea multor balcanici spre Ţara Românească. La începutul secolului
al XX-lea, a deschis cofetăria „La Atletul Albanez”, care a funcţionat de atunci neîntrerupt,
fiind una dintre puţinele firme private din timpul regimului comunist. Hashim Memish (născut
în anul 1939), cel care conduce această cofetărie cu dulciuri orientale, îngheţată şi bragă, a fost
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numit în anul 2008 cetăţean de onoare al oraşului. Datorită mass-mediei, cofetăria este
cunoscută în toată ţara, mulţi turişti de ocazie poposind de-a lungul vremii în ea.
BULGARII
În România există două comunităţi bulgare: una în Banat, de confesiune catolică, şi alta
răspândită pe teritoriul celorlalte provincii, de confesiune ortodoxă. Bulgarii ortodocşi din
sudul României, din Oltenia şi Muntenia, s-au asimilat natural în rândul populaţiei româneşti,
în ultimele două secole. O grupare importantă a populaţiei bulgare se găsea în cele două judeţe
ale Dobrogei de Nord, Tulcea şi Constanţa. Prin aplicarea prevederilor Tratatului de la
Craiova din septembrie 1940, s-a procedat la schimbul de populaţie între resortisanţi români
de origine bulgară din Dobrogea de Nord şi resortisanţi români de origine etnică română din
Dobrogea de Sud. În acest fel, odată cu pierderea celor două judeţe sudice ale Dobrogei, s-a
pierdut şi o importantă comunitate bulgară din nordul Dobrogei, transferată în sud.
În Craiova, prezenţa bulgarilor este foarte veche. „A fost şi o mahala bulgărească, la
[biserica] Sfântul Spiridon erau foarte mulţi bulgari. Craiova a avut toate sistemele de
grădinărit conduse de bulgari. Eu cunosc [familia] Gheciu, Petre şi Tănase Gheciu. Era o
mahala întreagă a grădinarilor, strada grădinarilor depindea de biserica Mântuleasa, de biserica
Sfântul Dumitru. Era o zonă mlăştinoasă, care permitea practicarea grădinăritului. Au avut
breasla grădinarilor. S-au asimilat, sunt cunoscuţi urmaşii lor. Pe unii eu i-am apucat, aveau
specific bulgăresc. Am cunoscut câţiva care au luptat în armata bulgară în 1913. În Băileşti au
fost, veneau [aici] în sud. La noi e o problemă că sud-dunărenii sunt numiţi sârbi şi nu poţi să-i
deosebeşti pe bulgari de sârbi”, ne-a relatat istoricul craiovean Toma Rădulescu (interviu din
27 martie 2015).
Se atinge astfel o problemă importantă: sub denumirea de sârbi, în zona Olteniei
trebuie să-i trecem pe acei sud-dunăreni – bulgari, sârbi, macedoneni, aromâni şi
meglenoromâni – care au apărut ca negustori prin companiile orientale şi ca meseriaşi. În acest
sens, mahalaua sârbilor din Craiova, a cărei situare exactă nu se mai ştie, undeva în dosul unei
biserici cu hramul Sf. Ioan, era de fapt formată din negustorii macedoromâni (aromâni) din
Vlaho-Clisura, veniţi la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. În
disputa interbelică privind amplasarea mahalalei sârbilor, un alt istoric consideră anul 1825 ca
moment de la care se poate socoti venirea aromânilor din Vlaho-Clisura în Craiova.102
„Este necontestat, din punct de vedere istoric, că multe familii macedonene
[macedoromâne n.n.], începând de la sfârşitul sec. XVII-lea, au trecut în Ardeal şi Oltenia
noastă, pentru a se aşeza aici şi a face negoţ. O bună parte din aceste familii s-au stabilit şi în
Craiova de pe la începutul sec. XVIII-lea şi se menţin prin urmaşii lor şi astăzi. Venite din
Macedonia, fie din Vlaho-Clisura, fie din Meglena sau din alte sate româneşti, ele erau pentru
craioveni, câtva timp, străine; iar numele şi portul lor naţional, asemănător mult cu acel al
sârbilor, a îndreptăţit în mod firesc populaţia băştinaşă a Craiovei să considere pe aceşti aromâni
(cuţo-vlahi, macedoneni) drept sârbi şi tot astfel să numească şi acea parte a oraşului, unde ei
locuiau, cu numele de mahalaua sârbilor, cuprinzând în această numire cam de fapt acea parte a
oraşului din apropierea bisericii Sf. Ion, pe unde locuiau şi atunci şi în vremurile mai noi aceste
numeroase familii macedonene în Craiova.
Această constatare istorică nu însemnează însă că vechea numire a mahalalei Popa
Anghel sau Chiţărănoaia, până ce a fost schimbată în aceea de mahalaua Sf. Ion, aşa cum se
numeşte acum, să fi fost înlăturată de numirea de scurtă durată şi trecătoare a aceleia de
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mahalaua sârbilor, aşa cum de altfel s-a întâmplat foarte adeseori şi cu alte numiri de mahalale
în oraşul nostru.”103
MACEDONENII
Macedonenii (macedo-slavii, populaţie din spaţiul macedonean), au venit în valuri
însemnate în anii 1564-1565, în urma unor răscoale ţărăneşti înfrânte în teritoriul Macedoniei,
în regiunea Mariovo-Prilep. Un alt moment al emigrării este anul 1595, pe vremea lui Mihai
Viteazul. De asemenea, în vremea revoluţiei lui Tudor Vladimirescu, au venit macedoneni
care s-au înrolat în armata revoluţionară. Răscoalele ţărăneşti din secolul al XIX-lea au produs
alte emigrări către spaţiul românesc, aceştia stabilindu-se în localităţi rurale din sudul Olteniei.
Venind din spaţiul balcanic, prin Serbia şi Bulgaria, românii le-au spus bulgari, sârbi, pecialbari, macedoneni104.
Teritoriul istoric al Macedoniei, după războaiele balcanice din anii 1912-1913 şi
prăbuşirea Imperiului Otoman, a fost împărţit între Bulgaria, Serbia şi Grecia. S-a vehiculat în
mediile diplomatice ideea unei Macedonii a macedonenilor, adică a populaţiilor care o
locuiesc, în principal macedo-slavi, macedoromâni (aromâni) şi albanezi. Partea macedoneană
care a intrat în componenţa Regatului Sârbo-Croato-Sloven, iar mai apoi a Regatului Iugoslav şi
a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, a fost autonomă din anul 1963, iar din 8
septembrie 1991 a devenit independentă, sub numele de Republica Macedonia, ajungându-se la
un conflict diplomatic cu Grecia. Grecia a contestat denumirea noului stat, în mediile
diplomatice folosindu-se denumirea FYROM – Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.
În judeţul Dolj, în satul Urzicuţa, există comunitate de macedoneni (slavi), de religie
ortodoxă, afirmată de curând, după apariţia statului macedonean, care numără 108 persoane
(3,45% din totalul de 3.128 locuitori). La recensământul din anul 2011 s-au declarat
macedoneni 134 de persoane în judeţul Dolj, dintre care 133 stabili în localitatea Urzicuţa.
Aceştia au întemeiat o filială a Asociaţiei Macedonenilor din România, comunitatea obţinând
un loc de deputat în Parlamentul României (ocupat acum de Ionel Stancu).
Asociaţia Macedonenilor din România s-a înfiinţat în anul 2000, macedonenii fiind
recunoscuţi ca minoritate naţională în România tot în anul respectiv. Din anul 2001, asociaţia
a devenit membră în Consiliul Minorităţilor Naţionale, alături de celelalte etnii recunoscute în
România. Asociaţia a încercat să-şi găsească propria identitate, editând anual cărţi şi reviste
dedicate obiceiurilor şi tradiţiilor macedonene, gastronomiei tradiţionale etc.105
Confuzia apărută între comunitatea macedo-slavă/ macedoneană şi cea macedoromână/
aromână din România este recunoscută la nivelul Asociaţiei Macedonenilor din România, aşa
cum declara, în anul 2013, Emilian Mirea, consilier cultural al acesteia: „Există o comunitate
macedoneană foarte puternică în zona de sud a României. Noi vorbim de macedonenii slavi,
cei care sunt majoritari în Macedonia, peste 60 la sută din totalul populaţiei. Se face o
confuzie majoră cu aromânii.”106
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EVREII
Comunitatea evreiască din Oltenia se împarte în cele două mari ramuri: sefardă (evreii
veniţi din Spania şi din bazinul mediteranean – Grecia, Turcia, Serbia) şi aşkenază (evreii
proveniţi din centrul şi estul Europei, cu precădere din Galiţia şi zonele apusene ale Imperiului
Rus). Cele două comunităţi au venit în valuri, primii sosiţi fiind evreii sefarzi. Aceştia au
început să se stabilească în Europa şi nordul Africii după Decretul de la Alhambra din 1492,
dat de regii Spaniei, care impunea convertirea forţată a evreilor, urmată în fapt de expulzare
din Spania. Evreii sefarzi reprezentau o comunitate care se stabilise în Spania încă din
perioada romană şi trăiseră în principal printre arabii care întemeiaseră califatul Al-Andalus,
ajungând astfel, cu timpul, să se deosebească prin limbă (ladino, un dialect al spaniolei) şi
anumite părţi ale tradiţiilor şi obiceiurilor lor de evreii stabiliţi în părţile devenite creştine ale
Imperiului Roman (care şi-au creat propria limbă, idiş, un dialect creat pe baza germanei
medievale).
După Decretul de la Alhambra, evreii sefarzi s-au îndreptat fie către sud (spre Maroc şi
Tunisia, în special), fie către est (Grecia, Sebia, Turcia, Bulgaria). Cei din urmă au pătruns, în
secolele XVI-XVII, şi în Ţările Române şi, dacă ne raportăm la Oltenia, reprezintă primul val
de evrei stabilit în această provincie. Prima atestare a lor apare, după cât se pare, în cazul
oastei lui Mihai Viteazul107, iar ulterior apar în actele Craiovei.108 „În 1647, patriarhul a
botezat un tânăr evreu la mănăstirea Brâncoveni, şi un altul, convertit tot de Atanasie portarul,
la Craiova, acestea fiind primele menţiuni de evrei în Banatul Craiovei.”109
În ce priveşte evreii aşkenazi (veniţi în Ţările Române majoritatea din Galiţia), în urma
pogromurilor din secolul al XIX-lea, originea lor este diferită. Ei sunt prezenţi în Europa
Centrală încă din primul mileniu al existenţei Sfântului Imperiu Roman de Neam German.
Numele li se trage de la o denumire biblică, iniţial folosită, se pare, pentru regiunea Armeniei
şi/sau Khazariei şi aplicată ulterior teritoriilor germane în general. Prin urmare, aşa cum evreii
sefarzi sunt evreii din Spania (Sefarad), tot la fel şi evreii aşkenazi sunt evreii din Germania
(Aşkenaz). De altfel, în sursele iudaice, inclusiv cruciaţii proveniţi din Sfântul Imperiu Roman
sunt numiţi aşkenazim (adică germani).
Indiferent de provenienţa din ramura sefardă sau aşkenază, în ţările române, cu
precădere în Muntenia, evreii se împărţeau, din punct de vedere administrativ, în două tipuri:
sudiţi (adică rezidenţi), care trăiau în respectivele ţări, dar erau supuşi străini (de obicei
austrieci) şi ţineau de consulatele ţărilor de apartenenţă; şi hrisoveliţi/hrisovoliţi, care posedau
un înscris de contribuabil, fiind, deci, supuşi ai ţărilor române în care locuiau. Majoritatea
evreilor sefarzi din Oltenia erau hrisoveliţi, în timp ce majoritatea celor aşkenazi (veniţi, aşa
cum s-a precizat, în ţară în urma pogromurilor din Imperiul Rus) erau sudiţi. Acest fapt a dus,
de-a lungul timpului, la probleme de acordare a cetăţeniei.
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Datele privind evoluţia numerică a populaţiei evreieşti în regiunea Olteniei le avem
disponibile în articolul lui Ion Dongorozi, Aşezările evreieşti din Oltenia – după război (19201929)110. Astfel, în recensământul făcut de austrieci în Oltenia, în anii 1734-1735, apar 4 capi
de familie, respectiv 16 evrei. La 1786, în Craiova erau 10 familii de evrei cu aproximativ 40
persoane, iar la 1792, hrisovul lui Constantin Vodă Şutzu confirma existenţa unei comunităţi
israelite în Craiova.
Din Statutul comunităţii israelite de rit spaniol111 ştim că în anul 1790 s-a fondat
această comunitate ca „instituţie publică de cult, instrucţiune şi înhumaţiune”, din care făceau
parte toţi evreii de rit spaniol.
Casa de rugăciune din Craiova a fost construită între anii 1829-1832, cu banii obştii
evreieşti, la iniţiativa lui Tsevi Eskenasi, şi restaurată în anul 1887 de către arhitectul
Birkental, când a fost transformată în Templu Coral112. Se află pe strada Horezului nr. 15, în
centrul Craiovei.

Sinagoga
(str. Horezului nr. 15)

Interior sinagogă

Interior sinagogă

Numărul evreilor din Craiova crescând în timp, a necesitat construcţia sinagogii, aşa
cum o arată datele recensământului din anul 1831, când apare un număr de 328 evrei în
Craiova, iar în toată Oltenia 340. Recensământul din anul 1838 indică în Craiova 495 evrei, iar
în Oltenia 735; recensământul din anul 1899 indică în Oltenia 4.577 evrei (Vâlcea – 294, Gorj
– 69, Mehedinţi – 825, Romanaţi – 323, Dolj – 3.266), aşezaţi mai ales în oraşe ca: Râmnicu
Vâlcea (244), Craiova (2.891), Turnu Severin (815), Calafat (263), Caracal (211), Corabia
(103) ş.a. La recensământul din anul 1912 sunt consemnaţi în Oltenia un număr de 5.052
evrei, 4.818 în oraşe şi 234 în sate.
Cimitirul evreiesc din Craiova se află pe strada Bucovăţ şi are o vechime de peste 200
de ani. Dintr-un document semnat de domnitorul Constantin Alexandru Ipsilanti, la 1806,
rezultă că în anul acela exista în Craiova o „havră evreiască” (sinagogă), şi, de asemenea, un
cimitir evreiesc la anul 1800113.

110

Ion Dongorozi, „Aşezările evreieşti din Oltenia – după război (1920-1929)”, în Arhivele Olteniei,
Craiova, anul IX, mai-august 1930, pp. 157-175.
111
Apărut la Craiova, Institutul de Arte Grafice Ramuri, 1927.
112
Sefarzii
otomani
la
Craiova,
http://www.idee.ro/jewish_heritage_4/index.php?
language=ro&pagina=craiova, consultat la 27.09.2015.
113
Ion Dongorozi, op.cit., p. 158.
49

Poarta cimitirului evreiesc
din Craiova, str. Bucovăţ

Imagine din cimitirul
evreiesc

Monumentul funerar Iosif
şi Ralian Samitca, vestiţi
tipografi

După Primul Război Mondial, recensământul din anul 1920 indică un număr de
1.335.628 români şi 3.496 evrei (statornici), respectiv 150 evrei (flotanţi), dar şi răspândirea
lor în judeţe: Mehedinţi (rural români 245.492, rural evrei 0, urban români 35.725, urban evrei
813); Gorj (rural români 174.270, rural evrei 3, urban români 14.404, urban evrei 35); Vâlcea
(rural români 196.144, rural evrei 40, urban români 22.101, urban evrei 134); Romanaţi (rural
români 209.850, rural evrei 3, urban români 24.884, urban evrei 146); Dolj (rural români
339.000, rural evrei 15, urban români 74.658, urban evrei 2.457).
Recensământul din anul 1929 indică un număr de 1.549.676 români şi 3.790 evrei
(statornici), respectiv 249 evrei (flotanţi), precum şi răspândirea lor în judeţe: Mehedinţi (rural
români 278.084, rural evrei 0, urban români 40.607, urban evrei 604); Gorj (rural români
199.098, rural evrei 1, urban români 14.628, urban evrei 39); Vâlcea (rural români 219.805,
rural evrei 106, urban români 25.805, urban evrei 225); Romanaţi (rural români 241.968, rural
evrei 10, urban români 29.344, urban evrei 187); Dolj (rural români 396.152, rural evrei 23,
urban români 104.185, urban evrei 2.844).
În anul 1865 este atestată existenţa unei şcolii evreieşti Lumina, care apoi s-a
transformat în liceu, în prima parte a secolului al XX-lea având peste 100 de elevi. Liceul a
funcţionat până în anul 1941.
Dintre personalităţile evreilor olteni îi enumerăm pe Herman Mendel, Iosif Samitca
(1806-1882), Ignat Samitca (1857-1925) – renumiţi tipografi, Albert Zimbler, Corneliu
Sabetay (actualul preşedinte al comunităţii).
Evreii au fost negustori, funcţionari, meşteşugari şi liber profesionişti. Există în
Craiova câteva case care au avut proprietari mari negustori evrei, astăzi socotite monumente
istorice: Casa Englezu, Casa Eskenozy, Casa Zwillinger ş.a.

Casa Englezu
(Calea Unirii nr. 80)

Casa Eskenozy
(Calea Unirii nr. 42),

Casa Zwillinger
(Calea Unirii nr. 88)

În Caracal a existat, de asemenea, o comunitate evreiască importantă, dovadă fiind
sinagoga (str. Ion Grigore nr. 2) construită în anul 1902 şi patrimoniul cultural evreiesc. În

50

Caracal, în anul 1838, sunt consemnaţi 27 de negustori evrei, iar în anul 1912, comunitatea
ajungea la 234 de persoane. În anul 2013 mai erau în Caracal doar trei evrei114.
Şi la Turnu Severin a existat o sinagogă de rit sefard, pe str. Mareşal Ion Averescu nr.
3 (transformată în cabinet notarial, clădirea fiind în Lista Monumentelor istorice), construită în
anul 1881, în localitate existând în trecut cele două ramuri evreieşti: aşkenazi şi sefarzi. În
anul 2009 mai trăiau în oraş trei evrei.
La recensământul din anul 2011 s-au declarat evrei 60 de persoane în judeţul Dolj,
majoritatea făcând parte din familii mixte.
Pe lângă aceste persoane, în Craiova mai există şi un număr mic de studenţi din Israel
(nu toţi fiind însă evrei, unii sunt şi arabi), mai ales la Facultatea de Medicină sau de Medicină
Dentară. Cum însă nu fac parte din comunitate, neavând decât legături sporadice cu sinagoga,
nu au fost incluşi în grupul-ţintă al acestui studiu.

Placă memorială la
sinagoga din Craiova, cu
soldaţii evrei morţi în
Primul Război Mondial

Interior sinagogă

Interior sinagogă

Tradiţii şi obiceiuri. Din moment ce, printre minorităţile din Oltenia, evreii sunt
singurii a căror religie nu este creştinismul, considerăm necesar să facem o prezentare ceva
mai amănunţită a tradiţiilor şi obiceiurilor lor. Diferenţele între sefarzi şi aşkenazi nu sunt
foarte mari la nivelul cultului şi al tradiţiilor. Ordinea anumitor rugăciuni este schimbată, după
cum există şi anumite deosebiri în privinţa interdicţiilor referitoare la regulile de respectat de
Pesakh. Astfel, aşkenazii nu consumă feculente (mazăre, fasole) în timpul Pesakhului, în timp
ce sefarzii se abţin de la consumul de orez în această perioadă. Însă, în afară de aceste
deosebiri nesemnificative pentru ansamblul credinţei şi identităţii iudaice, practicile rituale şi
tradiţionale sunt în general unitare. De aceea, vom prezenta tradiţiile iudaice cu titlu general,
fără a ţine cont de aceste deosebiri.
Ca o precizare preliminară, amintim că toate sărbătorile evreieşti încep la apusul
soarelui, în ziua precedentă sărbătorii propriu-zise.
Prima sărbătoare este cea a Şabatului (ziua de sâmbătă), considerată sacră deoarece
atunci se spune în Facerea că Dumnezeu s-a odihnit după facerea lumii. Şabatul se sărbătorea
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printr-o cină rituală, luată vinerea seara, însoţită de aprinderea lumânărilor şi de consumarea
vinului dintr-o cupă specială, de sfinţire. În momentul actual, din cauza împuţinării severe a
numărului de evrei rămaşi în comunitate, nu se mai ţine şabatul la sinagogă, dar oamenii fac
masă de şabat vineri seara. „Sunt în Craiova femei care aprind lumânările, dacă sunt
evreice.”115
Calendarul religios iudaic începe cu Roş HaŞana, sărbătoarea Anului Nou, care are loc
la începutul lunii Tishrei (aproximativ septembrie-octombrie, a şaptea lună a calendarului
ebraic). Roş HaŞana (începutul, capul anului) durează două zile, iar în timpul ei se suflă din
şofar (cornul răsucit, de berbec) şi se mănâncă, printre altele, mere înmuiate în miere, ca o
urare pentru dulceaţa şi prospeţimea anului ce începe. Francisc Abraham spune că în prima
seară (erev Roş HaŞana) e plin la sinagogă. În ziua de Roş HaŞana se strâng 10-12 oameni la
sinagogă şi oficiantul face slujbă. „În a doua zi, nu mai facem nimic, că nu mai vine
nimeni.”116
După Roş HaŞana urmează Yom Kippur (Ziua Ispăşirii, în care evreii cer iertare pentru
păcatele comise în faţa lui Dumnezeu, dar şi a semenilor, sperând să fie înscrişi în cartea vieţii
şi în anul care urmează), una dintre cele două zile de post evreieşti. În seara din ajun, oamenii
merg la sinagogă pentru serviciul religios şi încep un post care durează de la apusul soarelui
până la următorul apus de soare: „o zi, de când apare prima stea, până a doua zi, când apare
din nou”.117 „De Yom Kippur, înainte de tăiere, făcea [tatăl] o rugăciune, dădea cu păsările aşa
după cap (face un gest ca şi cum ar roti o pasăre pe deasupra capului) şi venea cu ele la
tăiat.”118 Postul e precedat şi urmat de o masă îmbelşugată. Familiile evreieşti încă mai postesc
şi acum. „Cât timp am fost în România, am ţinut mereu postul. De când am plecat în Israel,
nu-l mai ţinem.”119
Sukkot (Sărbătoarea Corturilor sau a Tabernacolelor, comemorând cei 40 de ani
petrecuţi de poporul evreu în pustie, după ieşirea din Egipt) – începe la patru zile după Yom
Kippur şi durează şapte zile, în timpul cărora familiile locuiesc în colibe (suka) din materiale
vegetale anume, pregătite dinainte, petrecând şi făcându-şi vizite. Era o sărbătoare a bucuriei.
Acum nu se mai face suka, e doar o petrecere. De Shmini Atzeret (ultima zi a sărbătorii)
„facem pomenirile, chiar în ultima zi”. 120
Hanuka (Sărbătoarea Luminilor) – Sărbătoare minoră care are loc în prima lună de
iarnă, ţine opt zile. În timpul ei, se aprind lumânări într-un sfeşnic cu nouă braţe, unul dintre
ele fiind folosit pentru aprinderea celorlalte. De Hanuka, copiii primeau daruri şi jucau zaruri.
În prezent, deoarece în comunitatea din Craiova nu mai sunt copii, sărbătoarea nu se mai ţine.
Purim (Carnavalul) – Era o sărbătoare importantă, marcând începutul primăverii, şi
unul dintre elementele definitorii ale culturii evreieşti în oraşele româneşti de altădată.
Obiceiul ca toată lumea să se costumeze seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă de
carnaval în ţările occidentale. În comunităţile îmbătrânite din momentul actual din Oltenia,
Purimul nu mai este sărbătorit decât printr-o scurtă slujbă la sinagogă.
Pesakh (Trecerea, 15 ale lunii Nissan, martie-aprilie) – Cea mai importantă sărbătoare
evreiască, marcată de ritualuri foarte severe de purificare a casei. Francisc Abraham îşi
aminteşte ce făceau părinţii de Pesakh: „dimineaţa din ajunul Pesakhului, tata spunea o
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rugăciune şi mama strângea din toate colţurile hameţul [pâinea dospită, c.n.]”. „În Ajun de
Paşte, la ora 10, se curăţa tot. Se curăţa cu aripă de gâscă sau de curcan, se punea într-un
pachet şi se dădea foc. Pâinea dospită nu se arde, ci se aruncă. Se folosesc alte vase, doar
pentru Pesakh. În această perioadă, evreii nu mănâncă şapte zile pâine dospită, ci numai azimă
(maţa). Abraham face comparaţie cu Israelul, unde se mănâncă şi hameţ. „La Craiova se
mănâncă doar azimă. Nu cred că în perioada asta de şapte zile în Israel sunt magazine care au
pâine. Nu cred.” Este de menţionat că, din cauza micşorării drastice a comunităţii, fabrica
unde se făcea maţa, aflată, din mărturiile celui intervievat, lângă sinagogă, a fost de mult
închisă, iar acum maţa se importă din Israel de către FCER (Federaţia Comunităţilor Evreieşti
din România) şi se trimite de la Bucureşti, vânzându-se celor doritori.121 Pe lângă maţa, masa
de Pesakh, numită seder (ordine), care se face în seara sărbătorii, ca toate mesele rituale
evreieşti, presupune consumarea a şase alimente rituale: spată de miel la cuptor – înlocuită
uneori cu sfeclă la cuptor – în amintirea mielului sacrificat în noaptea dinaintea fugii evreilor
din Egipt („Facem miel la cuptor, drob de Paşte”, spune F. Abraham, care însă trăieşte într-o
familie mixtă); ierburi amare, de obicei hrean, ca simbol al amărăciunii sclaviei din Egipt; o
salată de mere, nuci, vin şi scorţişoară, amintind mortarul din care sclavii evrei făceau
cărămizi; verdeţuri, de obicei pătrunjel, simbol al primăverii; un ou răscopt, care nu se
mănâncă şi care e simbolul reînnoirii. De asemenea, există obiceiul de a pune pe masă apă
sărată (simbolul lacrimilor şi al sudorii robiei, dar şi un simbol al purităţii, al primăverii şi al
mării), în care mesenii înmoaie verdeţurile. La începutul mesei de seder fiecare persoană
mănâncă un ou fiert tare – nu oul copt! – înmuiat în bolul cu apă sărată, iar în timpul mesei
toată lumea trebuie să bea patru pahare de vin. Fiind o cină rituală, sederul presupune şi
recitarea din cartea Ieşirii şi mai ales cântarea de cântece strânse într-o culegere numită
Hagada, în care este vorba de eliberarea din sclavie, dar şi de preceptele specifice religiei
iudaice, care le erau transmise, în forma aceasta, copiilor obligatoriu prezenţi la masă.
Shavuot (Sărbătoarea Săptămânilor, a primelor roade, care are loc la 50 de zile după
Pesakh) – e o sărbătoare agrară, marcată prin aducerea ca ofrande a primelor roade ale anului.
Obiceiul cere să se consume mai ales lactate, ceea ce o leagă probabil şi de anumite tradiţii
pastorale.
Tesha BeAv – post de comemorare a distrugerii primului şi a celui de al doilea Templu,
în data de 9 a lunii Av (iulie-august). „Noi nu ţinem post de Tesha BeAv.”122
Obiceiuri din ciclul vieţii. Organizarea casei: semnul distinctiv al unei case evreieşti
este mezuza (literalmente: prag), o hârtie pe care e scris un fragment anume din Deuteronom şi
care este aşezată într-o casetă dreptunghiulară, îngustă, având scris pe ea numele Domnului
(Shaddai), care se pune pe canatul pragului casei, în partea dreaptă, la nivelul ochilor, oblic;
când pleacă de acasă ori când ajung, cei ai casei ating sau chiar sărută mezuza, ca să fie
binecuvântaţi.
Brit milah – În a opta zi de la naştere, copiii de sex masculin sunt circumcişi; de obicei
de rabin, dar şi de unul priceput; la Craiova, cel care îndeplineşte oficiul acesta este prof.
Corneliu Sabetay, medic pediatru şi preşedintele Comunităţii evreieşti din Oltenia. „La noi, în
Oltenia, popa lor [pentru brit milah, c.n.] este dom’ profesor [Corneliu Sabetay]. A fost
chemat şi la Bucureşti.” Pe lângă oficiantul circumciziei, un rol important îl are şi naşul
copilului, care de obicei este un bărbat vârstnic din familia copilului şi care îl ţine în braţe în
timpul ceremoniei: „- Cine ţine copilul pentru a se face britul? - Naşul.”123 Pentru fete nu avea
loc nicio ceremonie anume, cu excepţia faptului că li se dădea nume. Atât fetele, cât şi băieţii
primesc, dacă părinţii vor, un nume modern, dar şi un nume evreiesc, care are legătură cu
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religia iudaică. Copiii născuţi din căsătorii mixte sunt consideraţi neevrei dacă mama nu este
evreică.
Bar mitzvah – ceremonia prin care un băiat ajuns la vârsta de 13 ani (considerată
tradiţional vârsta maturităţii în iudaism) îşi asumă sarcinile unui adult, cea mai importantă
fiind aceea de a citi Tora (cuprinzând primele cinci cărţi ale Vechiului Testament) în sinagogă.
Acum, în comunitatea din Oltenia, Bar Mitzvah se face foarte rar, întrucât nu mai sunt mai
deloc copii.
Nuntă (hatuna) – În momentul actual, în comunitate nu se prea mai fac nunţi, pentru că
populaţia tânără aproape că nu mai există. Instituţia peţitoarei a fost importantă în comunităţile
evreieşti; părinţii îşi dădeau acordul; se face contract de căsătorie (ketuba), care se înmânează
miresei în ziua nunţii, când mirii stau sub baldachin (hupah). Nunta se oficia la sinagogă: „la
noi, întotdeauna nunţile au fost la sinagogă”.124 La nuntă, mirele sparge un pahar, zdrobindu-l
sub picior; semnificaţia e de noroc, de a face ca lucrurile să meargă hotărât în direcţia în care
au pornit (noua familie), dar şi de amintire a pierderii Ierusalimului. „La noi se şi căsătoresc
verişorii între ei.”125 Precizează că această căsătorie e admisă doar de la gradul doi sau trei, nu
de la gradul unu. Totuşi, F. Abraham nu prea ştie cum e la nunţi. A fost la una în Israel, i-a
plăcut foarte mult, şi la nunta fiului lui Corneliu Sabetay, care a fost oficiată la sinagoga din
Craiova. Actualmente, cuplurile sunt în majoritate mixte.
Înmormântarea (kevura) – Pentru o religie care celebrează viaţa, cum este iudaismul,
moartea unei persoane este considerată un izvor de impuritate. De aceea, de altfel, cei care
sunt consideraţi a fi neam de preoţi (Cohen) nu pot să intre într-un cimitir, nici măcar la
înmormântarea rudelor. Tot pentru a fi purificat, corpul defunctului este curăţat foarte bine, în
toate deschizăturile, după care este spălat, înainte de a fi învelit în pânza de înmormântare şi
pus în sicriu. În mod tradiţional, evreii erau obligaţi să îngroape o persoană moartă înainte de
căderea nopţii, fără sicriu, fără haine, învelită doar în 14 metri (sau zece bucăţi) de pânză. În
fapt însă, preluând obiceiul locului şi supunându-se legilor, „trebuie să se aştepte 48 de ore”,
iar morţii sunt puşi în sicriu. De înmormântare se ocupă o grupare anume aleasă din
comunitate, numită Hevra Kadisha (Societatea sfântă). În Craiova, morţii „sunt puşi în
coşciug”. „Poate că la Bucureşti se pun în pânză.”126 (Răspunsul celui intervievat la întrebarea
dacă se mai practică obiceiul de a înfăşura morţii în pânză.) „În cimitirul evreiesc din Craiova
sunt [îngropaţi] şi creştini, din familiile mixte, dar nu stau unul lângă altul. Există un loc
separat pentru…[soţii creştini, c.n.]”127 Faptul acesta poate fi considerat dovadă atât a
existenţei de-a lungul vremii a căsătoriilor mixte, cât şi a acceptării parţiale a lor de către
comunitatea evreiască.
În cimitir există monumente pentru eroi.
În săptămâna sărbătorilor (de Pesakh) nu se intră în cimitir.
După înmormântare nu se face masă. Şiva (obiceiul ca persoanele îndoliate din casă să
nu stea decât pe jos timp de şapte zile după înmormântare, cât primeau vizitele de
condoleanţe) se făcea, cei îndoliaţi stătea direct pe jos şapte zile, dar obiceiul se pare că a
dispărut. [În ultima vreme] „nu ştiu dacă cineva a stat în Craiova”. Dar în Israel se stă şapte
zile pe jos. „Aici nu ştiu dacă cineva a stat jos [în ultima vreme].” La cimitir se ţine o
cuvântare: „Rabinul face – sau oficiantul, că acum avem oficianţi, că rabini nu mai sunt. În
toată România sunt doi.” [Timişoara şi Bucureşti] „În lipsă de rabin, oficiază nişte oficianţi,
care în fiecare an fac nişte cursuri la Cristian, la Braşov.”128
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Studiu de caz – Francisc Abraham, aşkenaz, născut la Craiova în 1938. A făcut primele
clase la sinagogă. „Părinţii mei erau habotnici. Noi suntem de la Cluj, din Ardeal. În ’38, tata
nu ştiu ce i-a venit să vină în Oltenia, aicea. Dacă rămânea acolo, părinţii lui, surorile lui,
fraţii, toţi i-a luat şi nu s-au mai întors. Decât patru fraţi care s-au întors. Doi din ei au lucrat
chiar la cuptoarele de la… [Auschwitz; nu poate rosti numele; termină, tot cu greu, soţia în
locul lui, c.n.].” Părinţii erau credincioşi, ţineau toate obiceiurile. „Noi tăiam păsările la…
haham. Aici veneam [la sinagogă], că abatorul era acolo în spate. De fiecare sărbătoare, noi
veneam aicea cu păsările: găini, gâşte îndopate. Mama a îndopat multe gâşte. Săraca, parcă
văd şi acum, avea mâinile uite aşa, de… ciupituri. Miei îi aduceam şi-i tăia hahamul. Mai este
haham în ţară. E unul la Bacău care taie vitele…”
„Majoritatea suntem pe-aici corciţi… Sunt ăştia din Oltenia care habar n-au. Sunt şi-n
vârstă. Mulţi au murit, au plecat în Israel. Toţi suntem de la 70 de ani în sus. Tinerii sunt
amestecaţi, d-ăştia, din căsătorii mixte. Mamele în general sunt ortodoxe.” [Întrebat dacă au
fost probleme când s-a însurat cu o neevreică, soţia fiind tot dintr-o familie mixtă, albaneză
ortodoxă cu bosniac musulman): „Au fost probleme când m-am însurat. [cu o shikse? – termen
în idiş, foarte peiorativ, desemnând o neevreică]: „De vorba asta, e o familie aici în Craiova
care a ieşit la mare scandal cu cuvântul ăsta. Şi cu cuvântul goy [neevreu] a ieşit un scandal
între două familii… l-a folosit ca o jignire.” „Părinţii mei au decedat în Israel.”
[Despre rabini]: „În toată România sunt doi rabini: unul la Timişoara şi unul la
Bucureşti, restul sunt oficianţi. A fost un rabin tânăr, dar nu a fost recunoscut aici, că nu avea
mama evreică, şi a plecat în Canada. Dar el avea atestat din America de rabin.” „Pentru
rugăciune, ţinem cont de cei zece oameni pentru rugăciune. Dacă sunt zece. Dacă nu sunt
zece… D-asta mi-a plăcut, era modern rabinul ăsta de la Bucureşti. L-am întrebat: ce sentâmplă dacă nu sunt zece? Vezi de treabă, faceţi slujbă. Şi l-am mai întrebat: da’ dacă nu ştie
nici ivrit, nici idiş? Facem şi pe româneşte.[…] Dacă nu ştie nimeni… În Craiova nu cred că
ştie cineva idiş.” [Între cei zece oameni ceruţi de tradiţie ca să se împlinească minianul –
numărul minim pentru a se face o rugăciune la sinagogă sau la înmormântare – trebuie să fie
numai bărbaţi?]: „Numai bărbaţi. Noi am mai complectat cu ortodocşi, pentru că… nu poţi săl iei pe om, mai ales că venea cu kipă-n cap [acoperământul de cap, rotund, pe care îl poartă
evreii în lăcaşele de cult şi nu numai, c.n.], să-l iei de mână: domne, dă-te la o parte. Mai ales
că sunt căsătoriţi cu soţii evreice şi ei ne ajută foarte mult pe aicea. Vin la slujbe… Dar noi, în
general, totdeauna suntem zece.”
„Sefarzii aveau o sinagogă foarte frumoasă, aici, imediat [în apropiere]. Dar a venit
cutremurul şi-a căzut. S-au apucat şi-au făcut blocuri.”129
ITALIENII
Comunitatea italiană din Oltenia s-a format începând cu secolul al XIX-lea, când, pe
fondul crizei economice din teritoriile italiene, familii de ţărani şi meşteşugari italieni din
regiunile Friuli, Veneţia, Giulia ş.a., din cauze economice (criza agrară) şi politice, au venit
pentru muncă sezonieră. Mai apoi muncitorii s-au fixat în localităţile din Oltenia, aducând şi
familiile.
În anul 1839 se semnalează, conform datelor găsite de Rodica Mixich130 în fondurile
arhivistice de la Prefectura judeţeană Dolj (dosar 180/1898, f. 13, 33, 116, 117), prezenţa
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primilor muncitori agricoli în Oltenia. De multe ori, aceştia îşi aduceau întreaga familie în
România, distingându-se de majoritate prin confesiunea catolică. În următoarele generaţii se
vor forma familii mixte, italo-române.
Rodica Mixich împarte în trei categorii imigraţia italiană din Oltenia: „italieni veniţi la
muncă începând cu 1883; italieni stabiliţi în Oltenia până în 1940 – aşa-numiţii colonişti;
italieni rămaşi în Oltenia după 1950”. Autoarea face precizarea că, în timpul celor două
războaie mondiale, rezerviştii italieni erau nevoiţi să se întoarcă în Italia, fiind chemaţi în
armata italiană. După al Doilea Război Mondial s-a încheiat procesul de imigraţie a italienilor
în România, comunitatea formată fiind de aproximativ 8.000 de persoane.
„Numărul familiilor de italieni imigrate în Oltenia, în primă fază, este mai mare decât
ne-am fi aşteptat. Primele liste oficiale întocmite de primării unde apar italieni s-au găsit în
arhivă din 1898. În aceste liste sunt declaraţii că s-au stabilit în comune începând cu 1883.
Presupunem că în această perioadă ei s-au stabilit temporar-sezonier, au revenit în fiecare
sezon, au stabilit relaţii şi, în cele din urmă, şi-au adus familiile. În registrele parohiale,
începând cu 1883, este o adevărată invazie de familii italiene care, în decursul anilor următori,
nu mai apar, ceea ce duce la supoziţia că nu au mai revenit în sezonul următor. De asemenea,
sunt numeroase familii de emigranţi ce provin din aceeaşi localitate: Arsie (Belluno) –
familiile Fauro, Bettini, Bethini, Strapazone, Polli, Tenale, Mores, Menegars, Cescatto
(Parohia romano-catolică Craiova, Registrul parohial 1884-1892); Belluno – familiile Debiasi,
Casagrande, Mariotti, Fantini, Vizentin, Biazi, Bellegante, Reviani, Dinale (ibidem); Cormons
(Udine) – familiile Nardin, Vizintin, Muzina, Sgubin (ibidem); Udine – familiile Philippi,
Dellaschiava, Franciscus Dellfrate, Cividino, David Rosa, Ioanes Venturi, Chiavelli (Parohia
romano-catolică Piteşti, Registrul parohial 1884-1892); Ospitale (Belluno) – familiile Olivotto,
Riccobon (ibidem); Goritia (Aielo) – familiile Mozochini, Carmilotto, Ustulin (Parohia romanocatolică Craiova, Registrul parohial 1884-1892)” 131.
„Sosirea primilor friulani în zona Craiovei, la început doar în timpul verii, iar după
1860 definitiv, este legată de numele lui Pera Opran, proprietarul moşiei Işalniţa, de lângă
Craiova… Fluxul migrator a continuat neîntrerupt până în anii 30 ai secolului trecut, când
comunitatea friulană a atins dimensiuni considerabile” – relatează Elena Pîrvu132. Astfel,
comunitatea italienilor din Craiova, în anii 1930-1935, număra aproximativ 5.000 de persoane,
mulţi repatriindu-se după instalarea comunismului în România.
Datorită salariilor mai bune plătite în România la sfârşitul secolului al XIX-lea, sute de
muncitori italieni sunt angajaţi pentru a efectua lucrări publice (drumuri, poduri) în judeţele
României, printre care şi în Gorj şi Vâlcea.133
Satul Italieni, aflat lângă Craiova, a fost înfiinţat în urmă cu un secol de către italienii
în căutare de locuri de pentru muncă, având diferite ocupaţii: zidari, cofetari, agricultori. În
anii ’80, în sat erau 150 de familii, dintre care multe erau mixte. Satul a fost distrus însă în
planul de sistematizare a satelor.134
Pe drumul spre Işalniţa, în satul Izvorul Rece, unde trăiesc 25 de familii mixte de italieniromâni, aceştia au construit în anul 1999 o nouă biserică, cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci.
O altă localitate cu descendenţi din familii mixte româno-italiene se află în oraşul
Brezoi din judeţul Vâlcea, doar trei persoane declarându-se la recensământul din anul 2011 de
etnie italiană. În judeţul Dolj s-au declarat italieni 68 de persoane.
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Biserica Italiană Santissimo Redentore (Preasfântul Mântuitor) din Bucureşti, situată pe
Bd. Nicolae Bălcescu, a fost construită în urmă cu 100 de ani (1915-1916), după planurile a
doi arhitecţi italieni, Mario Stoppa şi Giuseppe Tiraboschi, la iniţiativa comunităţii italiene din
Bucureşti, pe un teren donat de către statul român. Biserica serveşte ca locaş de cult pentru
mai multe naţionalităţi, slujbele desfăşurându-se în limbile română, italiană, poloneză şi
germană. Comunitatea italiană din Bucureşti a păstrat relaţii strânse cu comunitatea italiană
din Oltenia, ca şi cu celelalte minorităţi etnice de confesiune catolică din România.
Astăzi, comunitatea italiană este reprezentată de Asociaţia Italienilor din România,
înfiinţată în anul 1993 în Suceava, care a dobândit personalitate juridică în anul 1996135.

Biserica Italiană
Preasfântul Mântuitor –
Bucureşti

Biserica romano-catolică
cu hramul
Înălţarea Sfintei Cruci din
satul doljean Izvoru Rece

Placa de la biserica din
satul Izvorul Rece

Studiu de caz – Scubini Elena136. „Italienii „sunt aduşi aici, cred că sunt 150 de ani şi
mai bine, o colonie de italieni, fiind foarte săraci acolo, împreună cu familiile au venit aduşi de
o mare proprietăreasă, conacul ei era la Işalniţa, care deţinea tot pământul ăsta. Sunt veniţi din
Udine, [satul] Cormons. Le-a creat condiţii la fiecare, pe urmă le-a făcut case, de exemplu
căsuţa asta e făcută, dar nu în felul ăsta, am făcut nişte modificări, de bogătaşa asta. Pe urmă ei
au ajuns să se descurce mai bine şi şi-au făcut fiecare. Erau agricultori şi constructori. Copiii
lor au învăţat meseria asta de constructori. Fiind cu familiile, au avut şi copii, copiii au
crescut, s-au căsătorit, cum ar fi de religia lor, catolică, alţii catolic cu ortodox… Cu timpul,
chiar dacă s-au căsătorit… de exemplu soţul meu a fost catolic, bunica lui a venit cu familia,
părinţii aveau vârsta de trei ani, şi-au păstrat religia.”
„Românii şi italienii au trăit bine împreună, nefiind discuţii privind diferenţele dintre
unii şi alţii.” La căsătorie nu conta originea etnică sau confesiunea religioasă. „Eu am fost aşa
tânără, ce ştiam eu care e diferenţa, n-am ţinut cont.” Copiii „purtau numele părinţilor, taţilor.
Şi-au păstrat numele fiecare. De exemplu, am doi băieţi: Carleti şi Toni. Depind şi de naşii de
care au fost cununaţi.” Nume de familii: Scubini, Stumină, Dinale, Del Negro, Giusepe ş.a.
Biserica Înălţarea Sfintei Cruci s-a construit de părintele Ionel Râtan. „El s-a luptat
mult de tot să ne facă o biserică. A decedat [pe 16 decembrie 2013]. A fost [preot] la biserica
catolică Sfântul Anton 35 de ani şi a ţinut foarte mult să facă o biserică catolică în satu ăsta. A
umblat el pe aci şi ne-am oferit noi, biserica e făcută în grădina omului meu. Am dat terenul şi,
în schimb, ne-a răsplătit părintele. Sunt vreo 20 de ani de când a cumpărat, să spunem 15 ani
de când a construit-o… La cimitirul catolic, avem şi acolo bunicii înmormântaţi, în rest sunt
aici, în cimitirul din sat, unde sunt amestecaţi.”
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„Eu sunt ortodoxă, el fiind catolic. Şi-au păstrat religia şi obiceiurile. Am urmat religia
soţului, nu e diferenţă mare, multe sărbători sunt la fel ca şi cele ortodoxe. Un Dumnezeu este
peste tot! Multă lume nu înţelege asta, crede că e diferenţă şi face un pic de separatism. M-am
cununat la catolici, copiii sunt botezaţi. E diferenţă mare pentru copiii care se împărtăşesc,
între copiii catolici şi ortodocşi. De exemplu, noi, ortodocşii, de mici copii părinţii ne duc, mai
ales de Sfintele Paşti, şi luăm anafură. La catolici, [pe copiii] de la vârsta de şapte, opt ani,
când ştiu să citească, să scrie, preotul catolic îi învaţă religia şi-i împărtăşeşte. Se numeşte
Prima Sfântă Împărtăşanie. E ceva curios: fetele se îmbracă în rochii albe, cu voal pe cap, iar
băieţii în bluzică albă şi pantaloni, fie scurt, fie lung.”
Referitor la obiceiurile de pomenire a morţilor, multe familii din Izvoru Rece, fiind
mixte, au păstrat şi tradiţii ale ortodocşilor. Astfel, cu toate că „la catolici nu prea se fac
pomeni”, femeile dau de pomană în amintirea decedaţilor din familie.
„Se face o pomană când decedează, în ziua înmormântării, mai mult cu familia sau la
restaurant. Nu se-mpart prosoape, batistuţe, nu se fac atâtea pomeni. [La 40 de zile] se face,
dar tot aşa, în familie. Dar nu cum facem noi, [ortodocşii], că aicea [la români] se dau mese,
câte şi mai câte… Cu toate astea, am făcut şi eu, pentru că aşa a făcut şi mama mea. Şi
câteodată te gândeşti la ruşine, să nu vorbească [oamenii]. Părintele îmi spune că dacă faci
ceva să faci cu toată inima şi să faci să dai la nişte oameni săraci. La şase luni eu am chemat,
am făcut un grătar, aici stă băiatul meu, lângă biserică, am invitat preotul şi fata care e ajutor
la biserică. La nouă luni, cine vrea găteşte în casă şi împarte la vecini, mai ales la săraci, că e
mai bine. La un an cade de Crăciun şi, ca de obicei, toată lumea împarte câte ceva şi o să
împart şi eu. În oraş nu se mai dă, numai aici, în satul acesta se mai dă.”
„Mai e o sărbătoare specială pe 2 noiembrie, e sărbătoarea tuturor morţilor catolici.
Vine preotul la cimitir şi pe fiecare mormânt citeşte rugăciuni. Se dă pomană acasă, care vrea.
Sau, de exemplu, prin oraş, mai înainte mă duceam şi dădeam prin oraş, fiecare făcea câte un
pacheţel şi vedea oameni mai săraci şi le dădea.”
„Recviem se face, se plăteşte la biserică, e o taxă. Când o programezi, la un moment, la
o sărbătoare, ne ducem la biserică familia, vecinii, neamurile.”
„De Bobotează, tamoşe se numeşte, în seara de Ajunul Bobotezei se face foc. Înainte se
făcea de coceni… copiii ăştia mai tineri aduceau coceni. Acum se face cu cauciucuri de
maşină. La o răspântie [se face]. Bătrânii italieni se duceau şi stropeau cu apă sfinţită focul,
aşa e bine. Se mai face şi acum, toţi oamenii se strâng, stau şi discută, spun glume.”
În privinţa unor reminiscenţe păstrate în gastronomia familiilor de italieni, se pot spune
următoarele: „Italienii mai în vârstă, când tăiau porcii la Crăciun, aveau un fel de pregătiri mai
aparte. Din carne mai slabă, muşchi şi cu puţină grăsime făceau un fel de salam italian. Şi mai
făceau un fel de cârnat, marcundelă, din carne tocată amestecată cu ficat. Cu timpul s-au
obişnuit şi ortodocşii şi făceau şi ei la fel. Mai făceau un fel de salată cu păpădie, culegeau
frunzele verzi, le spălau bine, le amestecau cu ulei şi un pic de sare. Asta era salata lor
preferată.”
GERMANII
Germanii au venit în secolul al XIX-lea în Craiova. Între personalităţi amintim pe
Gheorghe Simonis (sas, născut la Rupea, Braşov), care a venit în anul 1944 la Craiova şi a pus
bazele Filarmonicii din oraş.
Există o filială a Forumului Democrat German, înfiinţată în Craiova în anul 1990 de
către Josif Görner, sub patronajul Bisericii Romano-Catolice, obţinând personalitate juridică
în anul 1993, fiind condusă în perioada 1992-2000 de către Johann Oberding. Conducerea de
astăzi este asigurată de prof. Adelheit Dăneţ. Membrii asociaţiei se implică în diverse acţiuni
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sociale şi culturale, de promovare a limbii germane, organizare de cursuri, sărbătorind Paştele,
Sf. Nicolae şi Crăciunul, Ziua etnicilor germani (5 octombrie) ş.a.137
Despre istoria, obiceiurile şi tradiţiile germanilor am discutat cu profesorul de istorie
Cristinel Prodescu138.
Raportul între germanii luterani şi germanii catolici: „Sunt foarte puţini catolici în
Craiova, în biserica catolică de peste drum [merg], cu predilecţie, italieni şi polonezi, dar şi
germani, cam unu la zece. Dacă erau o mie de luterani, erau o sută de catolici în perioada
interbelică.”
Deportarea germanilor după război: „În familie, chiar dacă e familie mixtă, se
vorbeşte şi limba germană. Familia mea chiar vorbea săseşte, fiind limba maternă. Pur şi
simplu din obişnuinţă. Mama-soacră, spre exemplu, nici nu vorbea prea bine româneşte. Dar sau mai schimbat lucrurile pentru că bunicul, tatăl mamei-soacre, a fost deportat cinci ani în
Siberia pentru simplul motiv că-l chema Koner. Şi atunci a fost o reticenţă, chiar o revoluţie, că
eu ştiu familia, spre exemplu, naşei de botez a soţiei mele, [care] se numea Bertogen şi, ca să
scape de deportare, şi-a schimbat numele în Berthier, ca să zică că-s de origine franceză. Abia
după ’90 au revenit, numele nu şi l-au mai schimbat, au rămas Berthier, dar au revenit la biserică.
Pe vremea comuniştilor, datorită acestor imense deportări, că zeci de mii de saşi au fost duşi în
Uniunea Sovietică prin ’45-’50. Iar mai apoi au emigrat. Pe bunic tot timpul l-au luat la
Securitate, şi din cauza lui, pentru că el tot timpul asculta, dădea drumul la Deutsche Welle.”
Obiceiurile de familie şi cele calendaristice ne sunt relatate de prof. Cristinel Prodescu:
„La biserică se oficiază slujbele o dată pe lună, se ţine Crăciunul şi Oster Sontag/ Paştele.
Atunci vin, dar mai mult de 25 de persoane tot nu vin, pe vremuri nu se avea loc în biserică,
erau peste 100. Din păcate, în anii ‘80, când Ceauşescu a dat voie [să plece], a vândut practic
pe saşi şi pe germani, au emigrat. În slujba din octombrie întotdeauna se făcea sărbătoarea
recoltei. Înainte de Crăciun se face împărtăşania pentru enoriaşi.
La nemţi nu se ţine post, la înmormântare nu se fac parastase. Este aşa-numita Tränen
Brot/ Pâinea lacrimilor, este o masă şi atât, participă comunitatea. Fiecare, după posibilitate,
oferă un fel, două de mâncare, un pahar, două de vin, de ţuică, de băutură, o prăjitură. La
Cristian, în Sibiu, participă toată comunitatea şi se făcea pe vremea comuniştilor la Căminul
Cultural sau acum la restaurantul cel mai mare, cel mai important din zonă, din comunitate. Şi
acolo participă absolut toţi locuitorii germani şi sprijină, inclusiv material, familia îndoliată.
După înmormântare e aşa-numita Tränen Brot/ Pâinea lacrimilor.
Ultima înmormântare este cea a soacrei mele, care a murit în 2008 şi a venit special de
la Sibiu preotul şi i-a făcut slujba de înmormântare. [Slujba s-a făcut] acasă, la mama-soacră,
şi s-a consemnat în documente. Pe la biserică nu se trece, nu se ţine [slujbă]. Mortul este
acasă, vine preotul, slujeşte şi apoi se duce la cimitir. Mama-soacră a murit acasă, a fost luată
cu rudele şi dusă la cimitir, unde i s-a făcut slujbă, în faţa capelei, numai în limba germană, şi
apoi a fost înmormântată. Pe cruce scrie: geboren – născut şi gestorben – decedat. [Doliu], de
obicei nu [se ţine], nu se mai poartă negru, sunt smeriţi, sunt spăşiţi, cel mult o săptămână.
Dacă este vreun botez sau vreo căsătorie, de asemenea, toată comunitatea participă. Se
îmbracă frumos, se încolonează şi participă la sărbătoare, la felicitări, masă şi dans. Dar atât,
era o comunitate dedicată muncii şi nu prea aveau timp.
Ultimul botez a avut loc acum vreo 15 ani. Au trăit chiar în această curte, dar au
emigrat în ‘80. Şi copiii, care atunci au plecat, s-au căsătorit şi au ţinut să vină din Germania,
de la Stuttgart, ca să-şi boteze copilul în biserică, în curtea în care au copilărit.
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Copilul se botează mic, dar se confirmă la 14 ani. Nu e botezul ca la ortodocşi, este
stropit cu apă şi atât. Dar apoi, la 14 ani, are loc confirmarea, examen de limba germană, i se
pun întrebări de către preot, de către membrii comunităţii. Este liber consimţită, este acceptată,
trebuie şi să meriţi să fii luteran.”
„Fata aşa a hotărât ea, s-a confirmat la 14 ani şi a vrut să fie luterană. Soţia mea, socrii
mei şi fratele soacrei mele, cu care locuiam aici, împreună, în casa parohială şi în curtea
bisericii luterane, erau luterani. Eu eram în minoritate, eram singurul român şi ortodox. Fiica
mea are nume pur oltenesc, o cheamă Anica şi Prodescu, şi căsătorită şi-a păstrat numele de
Prodescu, dar este de religie evanghelică, este luterană.”
Obiceiuri la sărbători: „Se făcea la Paşti o pască. O făcea mama-soacră, o făcea în
casă, în familie, şi mai ales bunica soţiei mele, oma, cum se spune. Întotdeauna aveau băutură,
îi zicea şi fratele soacrei mele şi bunicul, medicament. Fierbeau, făceau ţuica de prune, şi o
fierbeau întotdeauna de două ori şi fruntea, cum se zice la noi la olteni, o puneau deoparte şi
scriau medicament pe ea. Şi întotdeauna o beau, în cantităţi rezonabile şi limitate, la
sărbătoare, de Paşti sau de Crăciun.”
Tăierea porcului: „De Crăciun tăiau porc, dar exact cum ne cere Uniunea Europeană!
Eu am fost surprins, fiind oltean, când m-am căsătorit şi-am venit în casa socrilor, să constat
că nu era ca la noi la olteni, să-l minţi cu nişte porumb să vină… nu, totul era foarte liniştit,
nici nu simţea porcul că moare. Trebuia să se facă în aşa fel ca animalul să nu sufere. Pe când
oltenii îl luau, îl trânteau, îl măcelăreau.”
Cântece tradiţionale: „De sărbători sau la nunţi se dansa polca, dans de origine austriacă.
Sunt şi celebrele cântece de Crăciun, a înnobilat cu harul lui Elvis Presley Silent Night şi se cântă
întotdeauna de Crăciun, dar e melodia din 1818 a lui Franz Gruber, Stille Nacht, pe care o vedeţi
în Evangelische Gesangbuch. Şi O du Frohliche şi celelalte sunt melodii luterane.”
Împărtăşirea înaintea sărbătorii Crăciunului: „Întotdeauna se face slujba de
împărtăşanie înainte de Crăciun şi se împărtăşesc, vine cu pocalul de vin şi cu bucăţică de
pâine, pe care le primeşte fiecare enoriaş din mâna preotului.”
Sărbătoarea recoltei: „La slujba din octombrie, la sărbătoarea recoltei, se pun pe masă
de la ştiuleţi de porumb până la prune, mere, toate roadele pământului, şi preotul mulţumeşte
divinităţii pentru toate acestea.”
BISERICA ROMANO-CATOLICĂ DIN CRAIOVA
Biserica romano-catolică „Toţi Sfinţii – Sf. Anton” din Craiova a fost construită în anul
1844 şi se află pe strada Mihai Viteazul nr. 10, fiind monument istoric. La cutremurul din 4
martie 1977, i-a căzut turla. A fost refăcută după proiectul arhitectului Viorel Voia.
Comunitatea romano-catolică s-a înfiinţat încă din anul 1827. În fapt, aşa cum ne-a
relatat istoricul Toma Rădulescu, a existat o comunitate catolică veche în spaţiul Olteniei, din
care făceau parte şi bulgarii catolici, care, cu timpul, au fost asimilaţi, aceştia având şi un
episcop de rit catolic.
La biserica catolică vin descendenţii italienilor, polonezilor şi germani, mulţi dintre ei
făcând parte din familii mixte, de confesiune catolică şi ortodoxă.
În incinta complexului religios se află şi filiala Forumului Democrat German din
Craiova.
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Există trei instituţii de învăţământ susţinute de Biserica Romano-Catolică, în care se
studiază limbile italiană şi germană: Grădiniţa catolică din Craiova, Şcoala primară catolică
din Craiova şi Şcoala postliceală sanitară „Sfântul Iosif” din Craiova139.

Biserica „Toţi Şfinţii” –
”Sf. Anton” (str. Mihai
Viteazul nr. 10, Craiova)

Crucea din Aquilea, placă
indicând existenţa grădiniţei
germane şi placă
comemorativă austriacă
(în onoarea lui
Johann Oberding)

Monument al comunităţii
italiene amplasat în anul
2002, pe care scrie: „A
TUTTI GLI ITALIANI
CHE IN QUESTA TERRA
HANNO TROVATO LA
SECUNDA PATRIA”

Pomenirea morţilor: „La catolici, o dată la an, se face un recviem, se pomeneşte mortul
acolo. De exemplu, mi-au murit părinţii acum 30 şi ceva de ani, le-am făcut şapte ani requiem.
Când se împlineşte anul, face din an în an. Luni seara am avut recviem, marţi, dimineaţa şi
seara recviem, miercuri – azi-dimineaţă, am avut recviem, mâine-seară avem recviem. La 5
jumătate începe slujba şi o jumătate de oră ţine.
Ziua morţilor se face, la noi la catolici, pe întâi şi doi noiembrie, şi atunci e sărbătoarea
tuturor, pentru toţi morţii. Nu se împart, nu se face adunare, nu se dă pe stradă. Pe întâi şi doi
noiembrie, atunci se face pentru toţi morţii, pe tot gogoloiu globului, merge preotul în cimitir,
se sfinţesc toate mormintele, şi la biserică slujbă pentru toţi decedaţii.”140
CIMITIRUL CATOLIC
Cimitirul catolic şi cel evanghelic din Craiova se află pe strada Bucovăţ nr. 98 şi
aparţine Arhiepiscopiei Romano-Catolice. Şi aceste cimitire sunt amestecate confesional, fiind
înmormântaţi aici atât catolici, cât şi evanghelici şi ortodocşi. Intrarea românilor în familiile
mixte italiene, poloneze, germane, austriece se observă pe pietrele funerare. Fiind vorba de
comunităţi reduse numeric, chiar dacă au avut religii diferite, începând cu perioada interbelică
multe familii de origine străină devin mixte prin căsătoria descendenţilor cu români.
„În 1829, după Războiul Ruso-Turc, s-au adunat craniile soldaţilor din sudul regiunii şi
s-au depozitat acolo. A fost [moşia] unui general [Eismund], a dat vreo 50 de hectare, tot
cimitirul de acum, a donat terenul. S-a făcut acel mausoleu din mijloc, cu crucifixul acela de
fier, ridicat atunci. [Apoi] s-a donat terenul Bisericii Romano-Catolice, sunt 200 de ani de
când este în Craiova.”141
139

Cf. prof. Monica Wojcicki, în Raportul sesiunii de discuţii pe tema ,,Educaţia interculturală” din 25
martie 2010, Craiova, România.
140
Lucian Dorovschi şi Ludovic Dorovschi (administrator al cimitirului), intervievaţi la 24 martie 2015.
141
Lucian Dorovschi, născut în anul 1948. „Tatăl meu, ofiţer [polonez, putea] să stea în raionul
Romanaţi, aici la noi, doar dacă înfia un copil. Şi aşa m-au înfiat de la Sadova, de la căminul de copii.
Mi-a dat educaţie catolică, mi-a dat de toate, sunt organist de 56 de ani la biserica catolică. Şcoală am
făcut 7 clase plus 3 profesionale.” A fost administrator al cimitirului catolic din Craiova.
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Monument soldaţilor ruşi
din războiul din 1828-1829

Cruce rusă cu semiluna
la bază

Inscripţie de pe osuar

La intrarea în cimitir, în partea dreaptă este amplasată statuia constructorului italian
Giovanni Battista Peressutti (1880-1953). Născut în localitatea Pintano al Tagliamento
(provincia Friuli-Veneţia Giulia), având diplomă de inginer constructor, a fost amic cu
arhitectul Petre Antonescu, cu care a şi colaborat la realizarea unor mari construcţii.
Stabilindu-se în anul 1908 în Craiova, a realizat edificii importante ale Craiovei, cum sunt
Prefectura/Palatul Administrativ, Primăria, Facultatea de Agronomie ş.a. O stradă din Craiova
îi poartă numele.

Statuia constructorului
italian Giovanni Battista
Peressutti

Monumentul funerar al
doctorului Charles Laugier

Fotografia doctorului
Charles Laugier

În partea stângă se află mormântul familiei Laugier, venită din Marsilia. Cel mai
important reprezentant al ei a fost Charles Laugier (1875-1930). Născut în comuna Cernele
din jud. Dolj, a obţinut diploma în medicină în anul 1898, devenind medic primar al judeţului
Dolj şi inspector sanitar pentru regiunea Oltenia. A avut o contribuţie uriaşă la combaterea
unor epidemii, în fondarea unor aşezăminte medicale, în educaţia sanitară şi în etnografia
medicală românească. A condus revista Arhivele Olteniei. Liceul Sanitar (şcoala sanitară) din
Craiova îi poartă numele.
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Monument funerar –
familia italiană Feruglio

Monument funerar - familia
maghiară Makovetz

Monument funerar familia cehă Volf

Altor naţionalităţi (italieni, austrieci, germani, maghiari, cehi, mai de curând şi romi) le
este semnalată prezenţa în spaţiul craiovean, de-a lungul timpului, prin monumentele funerare.
Memoria refugiaţilor polonezi. La 7 octombrie 2014, ambasada Poloniei a oficiat o
ceremonie care a marcat 75 de ani de la declanşarea celui de al Doilea Război Mondial, România
acceptând pe teritoriul ei refugiaţii polonezi. În cimitir se află o parcelă unde sunt înmormântaţi
câteva zeci de refugiaţi polonezi, loc în care ambasada poloneză a instalat o stelă funerară.
Memoria refugiaţilor polonezi, în frunte cu fostul preşedinte, stabiliţi în Craiova la
sfârşitul anului 1939, este marcată, aşa cum ne relata şi dl. Lucian Dorovschi, prin două plăci,
una în poloneză, alta în română, instalate în partea stângă a intrării în Muzeul de Artă din
Craiova-Palatul Jean Mihail.
„Polonezii, mai mult aviatori şi ofiţeri, 45 cred că sunt la număr, au fost găsiţi pe front,
după al Doilea Război Mondial, şi i-au înmormântat [într-o parcelă, c.n.] şi s-au făcut
mormintele polonezilor. S-a ridicat o placă acum, ambasada poloneză [a pus-o, c.n.]. Sunt o
grămadă de polonezi înmormântaţi în cimitir, care nu s-au dus în armată şi au înfiat copii şi sau stabilit în Craiova sau în Oltenia. Cum este şi tatăl meu şi sunt şi alţii. Au fost duşmani, dar
au devenit prieteni.
Pe 16 aprilie, noi am făcut o manifestare, scurtă, un fel de recviem, cum este la noi [la
catolici], la piatra poloneză, a făcut preotul o rugăciune. Şi am făcut şi la plăcile de la Muzeul
de Artă. Acolo a lucrat guvernul [civil] polonez.”142

142

Lucian Dorovschi.
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Monument funerar în
parcela refugiaţilor
polonezi

Stela funerară amplasată în
amintirea refugiaţilor de
Ambasada Poloniei (2014):
„POLSKIM UCHODŽCOM Z
LAT II WOJNY
ŚWIATOWEJ
SPOCZYWACYM NA
CMENTARZU PRZYJAZNEJ
ZIEMI RUMUŃSKIEJ
OJCZYZNA” –
„REFUGIAŢILOR
POLONEZI DIN ANII CELUI
DE-AL DOILEA RĂZBOI
MONDIAL CARE SE
ODIHNESC ÎN CIMITIRELE
PĂMÂNTULUI ROMÂNESC
PRIETEN. PATRIA”

Muzeul de Artă din Craiova,
unde se pot vedea plăcile
comemorative:
„W TIM DOMU
PRZEBYWAA JAKO
UCHODŹCA OD 5.XI. DO
24.XII.1939 IGNACY
MOŚCICKI PREZYDENT
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W LATACH
1926-1939” – „ÎN ACEST
PALAT A LOCUIT CA
REFUGIAT DE LA 5.XI.
LA 24.XII.1939 IGNACY
MOŚCICKI
PREŞEDINTELE
REPUBLICII POLONE
ÎNTRE ANII 1926-1939”

BISERICA EVANGHELICĂ LUTERANĂ
La 19 mai 1839, superintendentul Sükei, care de 25 de ani era pastor reformat în Ţara
Românească, solicita domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica aprobarea pentru construcţia
unei capele de rit protestant în Craiova, prezentând şi o listă nominală cu 250 de persoane de
confesiune evanghelică143.

Biserica evanghelică
luterană

Clopotul bisericii

Detaliu de pe faţada
bisericii

Biserica evanghelică luterană, aflată lângă Palatul Jean Mihail (Muzeul de Artă), Calea
Unirii nr. 13, a fost construită între anii 1870 şi 1872, fiind considerată astăzi monument de
arhitectură.

143

T.G. Bulat, „Din istoricul protestantismului în Ţara Românească”, în Arhivele Olteniei, anul VI, nr.
29-30, 1927, p. 40, 59-60.
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Istoricul comunităţii luterane germane, în relatarea profesorului de istorie Cristinel
Prodescu din Craiova:
„Comunitatea luterană din Craiova s-a stabilit aici în timpul ocupaţiei austriece, după
războiul din 1714-1718, încheiat cu Pacea de la Passarowitz. Şi au început să vină nemţii aici.
Erau oameni simpli, în mare parte meşteşugari, cu predilecţie zidari. Şi au format o comunitate
care le-a permis în 1839 să întemeieze biserica luterană (Evangelische Kirche), biserică de rit
augustan. Am primit acest loc din centrul oraşului, unde au făcut o casă de rugăciuni, care din
1872 a devenit această biserică luterană. Mai ales în perioada interbelică a avut o mare
dezvoltare, erau aproximativ 1.000 de luterani, cu şcoală şi limbă germană, cu grădiniţă în limba
germană, cu bibliotecă, toate în actualul aşezământ. Peste drum era o casă, dar din 1977, la
cutremur, comuniştii au profitat, au demolat-o şi ne-au expropriat. [Şcoala şi grădiniţa au
funcţionat] în toată perioada, de la 1872 până la 1948 când, comuniştii au preluat inclusiv
clădirea. A mai fost o scurtă perioadă doar grădiniţă, fără şcoală. Biserica [a funcţionat] din 1839
până în ziua de astăzi. Actualul edificiu e din 1872.
[În zilele de astăzi] vine preotul de la Sibiu sau chiar din Germania sau de la
consistoriul de la Sebeş – Alba, de la Petroşani sau de la Braşov, o dată pe lună, de obicei în
prima duminică din lună. [Aici veneau] numai germani, saşi.
Comunitatea este în disoluţie. În acte suntem 22, dar este o minciună, nu mă feresc de
asta, pentru că noi ne trecem, de exemplu şi cel care vă vorbeşte, sunt român, sunt ortodox, dar
soţia mea este săsoaică, soţia şi fiica mea sunt luterane. Suntem familii mixte şi ne trecem în
acte [bisericeşti] pentru a avea peste 20 de membri ca să ne vină preotul. Şi fiica mea, care e
deja stabilită de 20 de ani la Bucureşti, dar face parte din comunitatea noastră, din enoriaşi.
Aşa mai avem şi cel puţin 20 de persoane în acte, care sunt în Germania de multă vreme, dar
figurează la noi. Efectiv, la slujbă mai mult de 15 persoane nu avem niciodată. [Particip la
slujbă], da. Eine Übung für Deutsche sprache – un excelent exerciţiu de limbă germană!
Datorită familiei [merg]. Ortodox sunt şi ortodox o să mor! Există toleranţă, există îngăduinţă,
interculturalitate, pluralitate şi toate celelalte în privinţa asta. Şi ca mine mai sunt doi soţi de
nemţoaice.”

„Ein fefte Burg ist unfer
Gott”/„O cetate fericită este
Dumnezeul nostru”

Orga din anul 1872

Registrul de evidenţă –
secolul XX – începutul
secolului XXI

Orga bisericii: „Orga este aici de când s-a înfiinţat biserica, din 1872. Este autohtonă, e
din Transilvania, timp de un secol şi jumătate a fost în stare de funcţionare. Întotdeauna, la
slujbă, se cântă la ea, pentru că aceste cântece se interpretează la orgă, noi cântăm după carte,
ea alături de preot. Avem însă şi orgă nouă, pentru că este o doamnă profesoară de la Liceul de
Artă, colegă cu mine, şi o rog să vină pentru că din comunitate nu mai este nimeni [care să
cânte la orgă]. Doamna este româncă ortodoxă, dar îi face mare plăcere să cânte, fiind profesor
chiar de orgă, a studiat la Conservator orgă.”
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CIMITIRUL EVANGHELIC
Cimitirul evanghelic se învecinează cu cimitirul eroilor germani şi cu cel catolic,
făcând iniţial parte din aceeaşi parcelă de teren. Cimitirul evanghelic este tot în administrarea
bisericii luterane, ca şi cimitirul eroilor germani.
Primele morminte datează de prin 1824, aşa cum arată inscripţiile funerare. „Familia
Burkhardt este cea care a întemeiat cimitirul. Aici este partea veche, în partea stângă a aleii
[centrale]. Ei sunt din 1824, şi cea din spate din 1926, deci toată familia. Aici este şi o cruce
foarte veche, din 1868.” 144
De asemenea, se poate vedea pe cruci cum, după perioada interbelică, familiile române
au intrat, prin căsătorie, în familiile evanghelice, confesiunea nefiind un motiv de netrecut.
„S-au împărţit, o parte din germani au rămas la catolici şi cealaltă luterană, evanghelici. A
apărut diferenţa confesională. Noi aparţinem de Sibiu, de biserica evanghelică de la Sibiu. Am avut
colaborare pentru eroii germani şi cu Biserica Neagră de la Braşov, când am restaurat eroii germani
cu armata română şi cu armata din Germania. Cimitirul şi-a păstrat cât de cât identitatea. Dispărând
în timp enoriaşii germani sau căsătorindu-se cu familii din România şi din Craiova (mixte), atunci
cimitirul a devenit mixt. Noi, ţinând cont de faptul acesta, dacă familia are rude şi neamuri
[înmormântate aici] şi solicită un loc, atunci îl servim, pentru că face parte ca enoriaş al acestui
cimitir şi contribuabil. Nu refuzăm niciun român care aparţine familiei respective.”145

Monumente funerare ale familiei Burkhardt

Cruce din anul 1868

„Cimitirul este mixt [confesional, luteran şi ortodox] şi datorită faptului că trebuie să
existăm. Au emigrat în Germania, sunt foarte puţini [nemţi]. Este singura sursă de venit acei
20 de lei pe an, doi lei pe lună, pe care-i dau pentru cimitir. Interesul bisericii, merge lumina –
trebuie plătită, apa trebuie plătită, groparul trebuie plătit… Şi din aceşti 20 de lei de mormânt,
dacă nemţii au emigrat şi l-au părăsit, [au fost primiţi] şi ortodocşi.”146

144

Mirela Leu, n. 1963, administrator al cimitirului evanghelic din Craiova, interviu din 2 iulie 2015.
Mirela Leu, interviu din 2 iulie 2015.
146
Cristinel Prodescu.
145
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Monument funerar: Ana
Moga, născută Roth
(1883-1914), şi Dumitru
Moga (1874-1936)

Monument funerar impozant
(al unui conte) aflat la
intrarea în cimitirul
evanghelic

Pe monumente se poate
vedea intrarea românilor
în familiile germane prin
căsătorie

Între cimitirul catolic şi cel evanghelic se află parcela dedicată eroilor germani.
Chiar dacă germanii şi românii au fost adversari în Primul Război Mondial, memoria
soldaţilor germani este păstrată prin parcela din cimitirul evanghelic.
„În timpul Primului Război Mondial, tot aşa, s-au adunat osemintele membrilor, în
stânga este cimitirul nemţesc. Culmea ironiei, lângă nemţi avem şi un român şi nişte
italieni.”147 „Avem şi soldaţi din Primul Război Mondial, germani şi maghiari. A venit frontul
şi a luat cu el cetăţeni de toate naţionalităţile, dar majoritatea sunt unguri aici. I-au îngropat
aici pe cei din Primul Război, i-au identificat şi i-au făcut cruce la fiecare. S-a făcut acel
monument istoric ca simbol. Toată suprafaţa a fost cedată de Primăria Craiovei, nu aparţine
nici unei biserici, dar a fost cedată în patrimoniul bisericilor ca să o gestioneze şi, fiind şi
enoriaşi de etnie polonă, italiană şi germane, au zis da.”148

Intrarea în cimitirul
eroilor germani

Monumentul funerar al
eroilor din Primul Război
Mondial

Cruci – eroii germani
şi maghiari

Rămăşiţele a 160 de eroi germani căzuţi în al Doilea Război Mondial, îngropaţi în
partea din faţă a cimitirului, au fost deshumate în luna mai a acestui an de către reprezentanţii
fundaţiei Uniunea Populară Germană pentru îngrijirea Mormintelor de Război (VDK).
Acestea au fost transportate la cimitirul Eternitatea din Iaşi, pentru a fi reînhumate într-un
amplasament special.
147
148

Lucian Dorovschi.
Mirela Leu.
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ROMII
S-a scris mult în privinţa originii şi a formării într-un teritoriu istoric al romilor, cele
mai credibile ipoteze istorico-lingvistice apreciind că aceştia au plecat din India. Migrarea lor
ar fi avut loc cu aproximativ un mileniu în urmă. Unele teorii îi prezintă ca robi ai bizantinilor,
altele ca robi ai tătarilor. Apariţia lor în spaţiul românesc este destul de târzie, începând cu
secolul al XIV-lea.
Într-o teză de doctorat susţinută de Mihaela Daniela Preda la Facultatea de Geografie
din Bucureşti şi publicată în anul 2010, Etnia rromă din Oltenia între tradiţie şi modernitate.
Geografie umană (Editura Universităţii din Bucureşti), autoarea concluzionează în legătură cu
apariţia romilor în spaţiul românesc: „răspândirea lor a fost posibilă datorită valurilor de migraţii, consecinţă directă a unui stil de viaţă nomad, deplasare ce nu a avut o direcţie şi un scop
anterior determinate, fiind puternic influenţată de factorii sociali, politici şi economici ai
vremii, fiind dificil de determinat la ora actuală cauzele declanşării exacte.”149
În documentele vremii se consemnează că sălaşele de robi erau înstrăinate odată cu
moşiile de care aparţineau. Instituţia robiei este anterioară sosirii romilor, tătarii fiind atestaţi
ca robi în ţările române. De asemenea, romii apar în situaţia de robi şi în alte ţinuturi balcanice
învecinate, dar nu se poate preciza dacă ei au ajuns în Imperiul Bizantin ca robi sau ca
populaţii nomade.
Robia trebuie văzută ca exploatare a forţei de muncă, romii fiind folosiţi pentru diverse
meşteşuguri, precum prelucrarea metalelor şi a lemnului, dar şi în agricultură. Nomadismul a
reprezentat, în perioada medievală, o caracteristică a unor grupuri de romi, care se deplasau
căutând locuri prielnice unde să-şi ducă traiul. Există şi o parte negativă a nomadismului, în
sensul că romii erau percepuţi ca străini, fapt ce a dus la un proces de respingere din partea
comunităţilor sedentare.
În Transilvania şi Banat, în secolele XVII-XVIII au existat legi care au combătut
nomadismul, înregistrându-se sedentarizarea unor populaţii nomade, dar şi scăderea numărului
de suflete în cadrul acestor comunităţi de romi, din cauza părăsirii acestor teritorii150. Numărul
mare de romi din Moldova şi Ţara Românească poate conduce şi la ideea că în aceste teritorii
romii au putut să aibă o viaţă favorabilă şi în destulă siguranţă, pentru desfăşurarea ocupaţiilor
şi a meşteşugurilor specifice, fiind mai puţin oprimaţi.
Acest lucru este sesizat şi de Ion Chelcea: „Între aspectele curioase pe care le stârnesc
ţiganii în contact cu poporul român e şi cel al aderenţei lor faţă de mediul social românesc.
Desigur că aderenţa ţiganilor la mediul românesc poate fi şi un câştig dobândit în raport cu
timpul. Una dintre cele mai vechi entităţi etnice din ţara noastră e şi populaţia ţigănească.
Poate că şi din această pricină, ataşamentul ţiganului faţă de mediul de viaţă românesc e
excepţional.”151
În Moldova şi Ţara Românească, Mihail Kogălniceanu şi Ion Câmpineanu au militat
pentru desfiinţarea robiei, primele legi apărând în anii 1843-1844152. Dezrobirea romilor a fost
însă un proces care s-a întins pe parcursul întregului secol al XIX-lea.
Populaţia romă, declarată la recensămintele oficiale, în regiunea Olteniei, a fost: 26.094
de persoane (1930), 4.631 (1956), 3.899 (1966), pentru ca în 1977, 1992, 2002153 să se
înregistreze o creştere accentuată, ajungând la 63.899 de persoane în anul 2011. În anii de
149

Mihaela Daniela Preda, Etnia rromă din Oltenia între tradiţie şi modernitate. Geografie umană,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 15.
150
Mihaela Daniela Preda, op.cit., p. 17-18.
151
Ion Chelcea, Ţiganii din România, Editura Institutului Central de Statistică, Bucureşti, 1944, p. 17.
152
Mihaela Daniela Preda, op.cit., p. 19.
153
Mihaela Daniela Preda, op.cit., p. 26.
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după cel de-al Doilea Război Mondial, până în deceniul al VIII-lea, populaţia romă, din
diverse motive, a evitat să-şi afirme apartenenţa etnică (există probabil şi cazuri când romii au
fost trecuţi la majoritari). După 1990, mai ales după 2007, apare ca important şi factorul
migraţie în rândul populaţiei rome, către ţările europene.
Denumirile neamurilor de romi sunt în concordanţă cu ocupaţia acestora: fierari,
căldărari, cărămidari, ursari, lăutari ş.a. Există însă şi alte denumiri, ca tismănari, vătraşi,
cocalari, lăieţi ş.a.
„La baza apariţiei termenului de neam în cadrul populaţiei de rromi a stat întotdeauna
practicarea meseriei tradiţionale, manifestarea diferitelor meşteşuguri având ca repercusiune
directă organizarea în neamuri. Situaţia nu este singulară, în istorie întâlnindu-se adesea acest
gen de organizare de tip breaslă sau castă, specifică grupurilor sociale de tip închis sau semideschis, acestea, ca şi în cazul neamurilor, fiind delimitate de originea comună, de practicarea
profesiei sau privilegiile manifestate doar în cazul membrilor.”154
Încadrarea romilor se face şi din punctul de vedere al sedentarizării sau al
nomadismului. Există categorii de romi pe care ocupaţia i-a făcut să se stabilească în anumite
localităţi, devenind sedentari. Între aceştia, de-a lungul secolelor, intervenind căsătorii mixte,
s-au apropiat de români din punctul de vedere al concepţiei despre viaţă şi al integrării sociale,
exemplu fiind romii tismănari – mănăstireşti sau vătraşi (aparţinând în trecut mănăstirilor sau
boierilor), numiţi vătraşi întrucât „au o vatră de casă a lor – proprie – indicându-se prin aceasta
caracterul lor de aşezare statornică”155. În timp, şi ţiganii boiereşti, sedentari, care depindeau
juridic de un boier, au devenit vătraşi, dobândind proprietăţi. Întrucât în multe situaţii aceştia
nu acceptă să fie numiţi romi, există o întrebare legitimă: în ce procente sunt romi sau români,
cum se autoidentifică şi la ce categorie etnică pot fi incluşi? Există legitimitate în a-i include
legal şi/sau etnografic la grupul romilor?
Romii din România sunt reprezentaţi în Parlamentul României de deputatul Nicolae
Păun, din partea Asociaţiei Partida Romilor „Pro-Europa”.
Despre situaţia romilor din Oltenia, în special din Craiova, în trecut şi în prezent, ca şi
despre obiceiurile şi tradiţiile acestora am discutat cu Romeo Tiberiade, consilier pentru romi
în Primăria Municipiului Craiova, preşedintele asociaţiei Partida Romilor – filiala Craiova,
născut în anul 1965 în Craiova, absolvent al Facultăţii de Drept şi Administraţie Publică.
Cadrul asociativ al romilor din Craiova: „În Craiova există asociaţii neguvernamentale
care s-au înfiinţat în urmă cu 12-13 ani, există o instituţie a secretariatului de guvern, care se
numeşte Agenţia Naţională pentru Romi, care are filială la Craiova, asociaţia Partida Romilor.
Unele dintre organizaţiile neguvernamentale s-au implicat în ceea ce înseamnă proiecte
educaţionale. Din păcate, proiectele importante la nivel naţional, cum sunt programele
strategice, nu le-a câştigat niciodată o organizaţie neguvernamentală, pentru că există ceva pe
care eu nu pot să-l definesc, nu pot să ştiu de ce nu se câştigă. Dar, ca să putem realiza astfel
de proiecte, am reuşit să facem un parteneriat cu alte organizaţii ale românilor, care sunt mai
puternice, şi astfel am reuşit şi noi să fim implicaţi în unul sau mai multe proiecte. Din punctul
meu de vedere, ar fi o chestiune extrem de frumoasă, benefică, dacă comunităţile de romi, în
special romii tradiţionali, cum sunt costorarii, ursarii, căldărarii, care-şi păstrează portul,
obiceiurile, tradiţiile şi limba, şi-ar păstra aceste obiceiuri şi legi nescrise, cum este
«judecata», cu condiţia să existe mai multă educaţie. Există foarte mare lipsă de educaţie în
comunităţile de romi, din păcate. Dar, cu ajutorul unor organizaţii neguvernamentale, am
reuşit să facem mai multe în ceea ce priveşte partea educaţională: un proiect de «after school»,
unul pentru a doua şansă. «After school», dacă te duci în comunităţile de romi să le spui ce
înseamnă, este bine. Nu trebuie doar să le vorbeşti despre «after school», pentru că aceasta
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înseamnă în traducere un fel de meditaţie, şcoală după şcoală, şi la ţigani este foarte bine să
foloseşti cuvinte mai apropiate de popor, cuvinte din popor, şi să nu intri cu ei într-o discuţie
în care să foloseşti cuvinte mecanice, ştiinţifice. Ei, din respect, te ascultă, dar nu înţeleg
nimic.”
Denumirile de rom / ţigan nu sunt văzute ca opozabile sau reprobabile (în cazul celei de
ţigan) decât în cazul când aceasta din urmă are caracter peiorativ. În ultimii ani s-a adoptat, în
rândul comunităţilor de romi, denumirea „rom”, utilizându-se însă des şi cea de ţigan.
„Eu aş fi mândru dacă mi s-ar spune, de fiecare dată, dar depinde aici după accentul sau
după tonul pe care-l foloseşti, să-mi spună cineva că eu sunt ţigan. Nu-mi convine dacă mă
faci ţigan în sensul urât, negativ, al cuvântului. Eu sunt ţigan şi sunt mândru că sunt ţigan
pentru că atât timp cât n-am dat în cap nimănui şi am învăţat şi am intrat la şcoală, şi copiii
mei la fel, au făcut o şcoală, sunt mândru că sunt din comunitatea romă. Niciodată n-am spus
că sunt decât român înainte de a fi ţigan, pentru că noi ne-am născut din moşi-strămoşi în
România şi, dacă ne-am născut aici, suntem tot români de etnie romă. Contează în ce context
[se foloseşte apelativul ţigan]. Dacă-i spui: «Bă, ţigane!», atunci este deranjant, şi eu mă supăr
dacă m-ai face aşa; sau cum folosesc cuvinte jignitoare la adresa unui cetăţean român de etnie
romă, cum ar fi: «Ţigancă împuţită!», «Borâtule!», «Cioară vopsită!» şi fel de fel de cuvinte
care ne aduc jigniri. La autorităţi nu ştiu dacă există chestiuni de discriminare. Dar, mai
degrabă, să ştiţi că românii au făcut, din câte am observat eu, astfel de referiri cu privire la
discriminarea romilor pentru că aşa este lumea, nu au neapărat ceva cu noi, sunt câteva
persoane care, din punctul meu de vedere, cred că sunt bolnavi. Dacă eşti român şi ai ceva cu
mine că sunt ţigan, înseamnă că s-au întâmplat unul din două lucruri: ori eu ţi-am făcut un rău
sau un ţigan ţi-a făcut un rău sau minoritatea romă ţi-a făcut un rău, şi eu nu cred aşa ceva, sau
pur şi simplu din senin îţi vine să ai ură pe mine.”
Clasificarea grupurilor de romi: „Ţiganii din Oltenia… din cercetările colegilor mei şi
ale mele, din organizaţia pe care o reprezint, am constatat că există mai multe neamuri. Etnia
romă este una singură şi ea se clasifică în mai multe neamuri, cum ar fi: căldărarii, ţiganii de
vatră, ursarii, costorarii, rudarii, lăutarii, florarii, tismănarii şi mulţi alţii. Toate neamurile
astea, bresle dacă vreţi, ca să fie pe înţelesul tuturor, se deosebesc după port, obiceiuri şi
accent. Limba e aceeaşi şi o vorbim peste tot, indiferent că e un ţigan spaniol sau unul italian
sau american, e aceeaşi limbă.
Costorarii se deosebesc după îmbrăcămintea lor tradiţională, sunt ţiganii cu femeile
care poartă bănuţi în păr, în codiţele împletite.
Căldărarii confecţionează căldări şi mai multe vase, de acolo li se trage numele. Ei
sunt şi ţigani tradiţionali, la care femeile au fustele colorate.
Ţiganii de vatră sunt ţiganii care şi-au făcut o vatră, un foc. Şatra lor înseamnă vatra,
adică şi-au găsit un loc şi s-au stabilit acolo, s-au cimentat familiile în zona respectivă, şi ei
sunt ţigani de vatră.
La ursari este o chestiune mai controversată pentru că mulţi sociologi şi istorici,
profesori, cândva m-au contrazis la ceea ce le-am spus. Dar, cu părere de rău, după câţiva ani
de la discuţia avută cu ei au constatat că am avut dreptate şi au venit şi mi-au spus că am avut
dreptate. Ursarii, înainte de a fi ursari, ei erau cocalari. Aţi văzut că de foarte multe ori, în
sensul negativ al cuvântului, românii folosesc: «Băi, cocalarule!» Ursarul şi-a căpătat acest
nume în urmă cu o sută şi ceva de ani. Au fost acel neam care îmblânzea animalele. Au reuşit
să îmblânzească urşi şi, prin îmblânzirea lor, îşi câştigau existenţa prin anumite jocuri cu ursul
şi trecerea ursului peste bărbat şi bărbatul îl încăleca, pentru vindecare, pentru fel de fel de
mătănii. Apoi au transformat toate astea, fiind şi vraci, aşa spuneau ei, s-au transformat în
nişte circari, adică îmblânzitori de tigri, şi îi dădeau peste cap pe săracii urşi, şi-şi câştigau
existenţa prin aceste mici spectacole. Înainte de a fi ursari ei erau cocalari. Ce înseamnă
cocalar? Acest cuvânt vine din cuvântul ţigănesc cocal. Cocal înseamnă «os», iar dacă
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vorbeşti la plural, mai multe oase înseamnă cocalari, osari. Cocalarii, înainte de a fi ursari,
înainte de a îmblânzi ursul, ei erau oamenii care identificau cadavrele animalelor, oasele lor
care se uscaseră datorită anilor. Din oasele respective confecţionau diverse podoabe, pieptene,
fel de fel de nasturi, prelucrau osul. Şi osarii ăştia, tradus în limba română, înseamnă cocalari.
Acum 150 de ani au îmblânzit ursul şi au luat denumirea de ursari. Astăzi, o mare parte dintre
ei sunt lăutari, ursari lăutari.
Lăutarii sunt de două feluri: lăutarii care vin din tismănari şi lăutarii ursari.
Lăutarii care se trag din neamul tismănarilor sunt oameni care mai degrabă s-au
integrat, şi-au pierdut limba majoritatea dintre ei, se deosebesc prin muzica şi măiestria lor. Ei
nu sunt numai lăutari care cântă dintr-un instrument, sunt şi lăutari vocali. În zilele noastre,
lăutarii s-au transformat, după mulţi ani, în muzicanţi şi muzicieni, mari muzicieni. Din punctul
meu de vedere, şi verificarea pe care am făcut-o, datele mele îmi arată că în filarmonicile de stat
din România se află peste 20-30% de cetăţeni de etnie romă care cântă.
Tismănarii înseamnă o parte dintr-un neam care vine de la mănăstirea Tismana. Acolo
mai este şi zona Tismăneni. Cei care au fost cu mulţi ani în urmă, nu ştiu exact, şi ţigani şi
români au fost în cetăţile bisericeşti, adică guvernaţi de biserică. Ei [aparţineau] de Tismana.
Şi tismănarii există doar în zona Olteniei.
Florarii sunt un neam care se deosebesc printr-un fel al lor de a şti să păstreze floarea
fără să se ofilească, mai multe zile, ca să poată să o comercializeze. O mare parte dintre florari
şi-au pierdut limba, puţini dintre ei îşi mai păstrează astăzi limba.
Fierarii sunt cei care confecţionează, din diverse feluri de metal, porţi, balustrade,
potcoave, scaune, mese.
Cărămidarii sunt cei care confecţionează cărămizi dintr-un pământ special; numai ei
ştiu să aleagă zona respectivă. Cărămida pe care ei au confecţionat-o de-a lungul sutelor de ani
a fost o cărămidă bună.
Rudarii, să trecem la denumirea acestui neam, sunt acei oameni care confecţionează fel
de fel de podoabe şi de lucruri artizanale din lemn. Sunt cei care fac linguri, mese, sunt
cioplitori în lemn.
Acestea sunt neamurile din Oltenia. La nivel naţional sunt 28 de neamuri.
Cei care se ocupă de colectarea deşeurilor, peturilor, sunt extraşi din neamul
tismănarilor. Nu o să vezi un ţigan tradiţional să facă aşa ceva. Ţiganii ăştia nu sunt ţigani
tradiţionali. Ţiganii tradiţionali sunt cei care-şi păstrează tradiţia – limba, portul şi obiceiul. Pe
când lăutarul, în afară de muzică, nu este nicio deosebire între el şi român. Din păcate, marea
majoritate a lăutarilor nu se mai declară ţigani.”
Despre migraţie: „Migraţia romilor este foarte mare la nivel de Oltenia. Din toate
comunităţile de romi sunt foarte mulţi plecaţi în străinătate. Diferenţa dintre ei şi români este
că dacă un român ajunge în afara graniţelor şi are un job şi jobul respectiv e mult mai bine
plătit decât în România, cred că 95% nu se mai întorc. Sunt căsătoriţi, merg acolo sau se
căsătoresc acolo. Pe când ţiganii muncesc, fac bani şi vin înapoi. Banii îi cheltuiesc în ţară.”
Discriminarea romilor: „Majoritatea ţiganilor, aici au un handicap, faptul că, fiind mai
coloraţi, se deosebesc din mers şi din viteză şi, dacă vreunul a săvârşit infracţiuni, dacă
cerşesc, sunt mai uşor vizibili, şi se asimilează şi cel care a fost corect cu cel care a fost
incorect. Faptul că poartă aceeaşi haină şi aceeaşi fustă îi bagă în aceeaşi oală. Şi eu vă dau
exemplul meu: ţiganca mea, soţia mea, poartă fustă lungă, tradiţională, pentru că şi la noi,
ţiganii de vatră, se poartă. Avem foarte multe jigniri din partea românilor. Personal, chiar dacă
reprezint o instituţie publică de stat, şi anume consilier la primărie, am fost refuzat, împreună
cu soţia mea, să intrăm în restaurant, baruri, la ştrand. În primul rând că suntem ţigani şi după
îmbrăcăminte.”
Despre îmbrăcăminte: „E o croitoreasă care le face pentru comunitate, în general
croitoreasa este de etnie romă, dar văd că acum, mai nou, româncele au învăţat să facă fustele
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astea şi au început să confecţioneze pentru comunităţile de romi, fuste. Dar înainte ţigăncile îşi
făceau propriul lor costum cu mâna, cu acul.”
Un obicei „social-juridic” al romilor este judecata ţigănească sau sfatul ţiganilor:
„judecata ţigănească este un procedeu prin care se încearcă să se elimine conflictele ivite între
noi. Din acest organism pot face parte între cinci şi zece judecători, aleşi cu acceptul ambelor
părţi, în funcţie de gravitatea faptelor. Bineînţeles că respectivul „sfat”, prin deciziile luate, nu
se poate situa în afara legii”156, declara unul dintre liderii romilor din Craiova unui ziarist, în
anul 2008.
La rândul său, Romeo Tiberiade ne explică această tradiţie: „La o discuţie pe care am
avut-o cu domnul [profesor Dumitru] Otovescu, un om deosebit, care are o experienţă foarte
vastă în probleme de etnografie, chiar dacă este sociolog, acesta spunea, şi are dreptate, să zic
aşa, cam 80%, că mai degrabă judecata ţigănească este un sfat al bătrânilor: analizează,
cercetează, concluzionează, apoi dă un verdict. Dumnealui spunea că este o mediere. Este o
mediere până la un punct. Pentru că mediatorul sau medierea este o mediere şi atât. Numai că
această judecată, de care spun eu că este doar un sfat al bătrânilor, are şi verdict. Şi atunci,
dacă are şi verdict, înseamnă un fel de judecată. Numai că noi nu judecăm pe nimeni, ci doar
analizăm dacă este vinovat sau nu, aducem în faţa publicului respectiv din etnia romă soluţia
ca să nu mai repete greşeala. Completul de judecată sau de bătrâni nu are un număr par sau
impar, nu este obligatoriu. Este format din minim trei persoane şi poate să ajungă şi la 15
persoane, depinde cât de gravă este abaterea pe care bătrânii o analizează. De menţionat este
un lucru benefic pentru comunităţile de romi: de-a lungul sutelor de ani s-a păstrat această lege
de judecată ţigănească. Judecata respectivă se bazează pe logică, pe discuţiile purtate şi pe
mărturii, după care judecătorii se retrag într-o zonă secretă, într-o cameră, analizează şi fac un
fel de reconstituire sau reaşezare a discuţiei. Se ajunge la o concluzie şi fiecare îşi dă cu
părerea. Se ajunge la o concluzie care trebuie să fie benefică atât pentru ei, cât şi pentru
comunitate. Sunt cazuri când se ajunge la divorţ, sunt cazuri când urmează să se facă un
scandal între două clanuri sau familii, pentru că unul dintre ei a bătut pe altul din neamul X;
vine judecata ţigănească şi analizează şi ajung la o concluzie care aduce pacea în ţigănie.
Ţigănie pentru mine înseamnă comunitate şi este în sensul bun al cuvântului. Ţigănia pentru
noi este un cuvânt sacru şi când spui cuiva: «Eu sunt ţigan din ţigănie», atunci e o valoare, e
cum ai spune că «Eu sunt român şi sunt din România», când te întâlneşti cu un străin. Aşa este
şi pentru noi. Spre exemplu, la divorţ, divorţul durează cu hotărâre judecătorească definitivă şi
irevocabilă între trei ore şi trei zile, depinde de gravitate, de neam, de familie, de avere. Dacă
femeia a greşit, s-a prostit cu X, atunci comunitatea, completul de judecată îi ridică toate
drepturile. În secunda în care s-a dat verdictul, şi-a pierdut casă, masă, avere şi inclusiv copiii.
Deci rămâne fără nimic. Acum rămâne la latitudinea bărbatului: dacă o acceptă aşa cum este
ea, se trece peste toate şi se merge înainte. Dar comunitatea nu mai vede familia respectivă
bine. Deci judecata este foarte importantă în comunităţile de romi!”
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Dumitru Tatian, interviu luat de Constantin Preda, 19 februarie 2008, în ziarul Expresul de Sud.
Conform acestuia, în judeţul Dolj erau 70.000 de ţigani, Craiova având aproximativ 40.000; în cartierul
Faţa Luncii, cu străzile Bucovăţ, Drumul Jiului, Strungari, Hanul Roşu, Stânjeneilor, Căluşari ş.a. erau
2.500 de ţigani.
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Tineri dansatori romi

Religia romilor din Oltenia. „Religia depinde de zona geografică. În zona Olteniei sunt
mai mult ortodocşi. După Revoluţie, oamenii s-au mai orientat şi către alte confesiuni. S-au
făcut martorii lui Iehova, penticostali, adventişti, dar în general sunt ortodocşi. În alte zone ale
României sunt şi catolici, [de exemplu] în Ardeal.”
Despre „regele” ţiganilor: „Pe data de 8 septembrie, de Sfânta Maria, spre Sibiu, se
strâng toţi căldărarii din România. Nu este o sărbătoare care se respectă, ei mai degrabă s-au
obişnuit să populeze zona. Cu mulţi ani în urmă, familia Cioabă a poposit cu căruţele acolo.
La ei în familie, la Cioabă, au fost trei regi. Ei şi-au făcut o coroană, primul Ion Cioabă se
chema, şi s-a autointitulat, cu ocazia Sfintei Mării, când se strângeau toţi, şi [au zis, c.n.]:
«Toată lumea asta a venit pentru mine!». A fost o minciună. A profitat de ocazia că ţiganii sau strâns acolo în număr mare. Şi-a pus o coroană şi a rămas cu numele ăsta. După ce a murit,
a venit şi copilul lui, a murit şi celălalt Cioabă… au început să facă o reconstituire, pe unde a
călcat, de dorinţa şi de dragul lui. «Uite, suntem cu tăticu, cu bunicu…». Până acum şapte, opt
ani erau numai dintr-un neam, acum din toate neamurile [se duc]”.
Organizarea nomazilor: „Şatra înseamnă mai multe căruţe, cu toţi membrii familiei.
Într-o şatră sunt minim trei căruţe. Bulibaşa este conducătorul şatrei.”
Prosperitatea familiei – imaginea puterii şi prosperităţii familiale: „Puterea unei familii
stă în copii. Cine are mai mulţi copii înseamnă că e o forţă şi noi dacă avem copii înseamnă că
suntem puternici. În comunităţile tradiţionale de romi nu înseamnă că dacă ai bani ai şi putere.
Dacă ai copii mulţi şi din copiii tăi să se nască alţi copii, atunci înseamnă o putere şi o forţă a
familiei.” Sau: „Fiecare familie care participă la o ceremonie religioasă sau la o nuntă, puterea
lor se arată prin aurul care-l poartă pe ei. Femeia trebuie să aibă salbă, bărbaţii la fel. Eu nu
mai practic aşa ceva, mă uit pe aurul meu, mă uit ce inele tâmpite aveam şi îmi vine să râd
singur. Era lucrul acesta primitiv, e lipsă de educaţie.”
Obiceiuri la naştere: „La naşterea unui copil, dacă este de sex masculin, se respectă
foarte mult, se face o petrecere. Contează foarte mult dacă este băiat. În urmă cu peste 30 de
ani, eu am prins momentul când se trăia în şatră, am trăit în căruţe şi mergeam cu căruţele;
atunci când se năştea un băieţel, acolo pe câmp, femeia mai bătrână, femeia şefului de şatră,
cum ar fi bulibaşa, cu încă trei, patru femei, asistau. Se puneau căruţele în cerc, se făcea
umbră, se făcea foc la mijloc. Noi, bărbaţii, ne retrăgeam să nu vedem, că nu aveam voie să
vedem cum naşte. Femeile stăteau acolo, scoteau copilul, îi tăiau buricul cu un briceag,
bătrâna tăia buricul. Întotdeauna, în şatrele noastre ţigăneşti, exista o lumânare topită, tămâie,
cenuşă şi cu toate astea şi cu nişte plante ale lor se făcea un fel de medicament şi se punea întro mică cârpă, ca într-o batistă, şi se punea pe buric. Sărurile respective cred că aveau un efect
extraordinar şi izola acolo, închidea rana la buric. Buricul se lega într-o cârpă şi se păstra.
Când se năştea un băieţel, se striga imediat că este băiat. Unul din membrii tineri, de 15-18
ani, încăleca pe un cal, pleca la primul sat şi aducea rachiu. Cumpăra la ţoi şi cumpăra mai
multe ţoiuri. Şi stăteau acolo, obligatoriu, trei zile şi trei nopţi, nu mai plecau din şatra
respectivă, cu condiţia să nu rămână şatra lângă fântână părăsită sau lângă răscruci, aducea
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rău. Întotdeauna poposeau, când mai avea puţin tânăra până la naştere, încercau să grăbească
mersul cailor, să se apropie de poalele muntelui, marginea pădurii, unde este un râu sau un loc,
să poată să stea acolo. Nu mai există şatre acum.”
Năşia: „La noi nu trebuie la botez să-l cheme pe copil ca pe naş, nu e o regulă. Naşul se
alege după bunul plac şi se gândesc că în viitor naşul trebuie să stea cu tine la masa, să
petreacă, să se mărească ţarcul, adică familia, neamul, şi se respectă naşul.”
Numele copilului: „Numele la copil, de obicei se dă după cineva important din familie.
De regulă, la foarte mulţi, de exemplu fiul meu cel mare a pus numele celui dintâi pe numele
meu [deci numele bunicului, c.n.]. E o ciudăţenie şi cu chestia asta [de a da nume exotice,
c.n.], au fel de fel de nume, ştiinţifice, din filme, nume de actori. Unii ar vrea să se numească
copiii lor Schwarzenegger, dar în certificate nu scrie aşa şi nu folosesc numele corect. Pe unul
îl cheamă Admirator, de la «a admira», şi noi spunem Acmirator, cu «c», pentru că am fost
primitivi atunci. Pe altul îl cheamă Senofon, eu cred că nu există numele ăsta, mai degrabă
Xilofon sau Xenofon. Mai are un frate care se numeşte Filozof, iar majoritatea ţiganilor,
pentru că aici este lipsă de educaţie şi de scriere şi de citire, în loc de Filozof îi spun Filofob.”
Obiceiuri de nuntă. Stabilirea soţilor de către părinţi: „În comunităţile de romi
tradiţionale se păstrează obiceiurile. Unele sunt foarte bune, cu altele eu nu sunt de acord, cum
este căsătoria timpurie. Căsătoria la romi este propusă de părinţi. La neamul de căldărari,
căsătoria se face la o vârstă fragedă, poate să fie şi de 10 ani, 11 ani. Din punctul meu de
vedere, consider că nu este un lucru frumos, corect şi sănătos. Se respectă foarte mult decizia
părinţilor, chiar dacă persoana, tânărul sau tânăra, nu este de acord. Nu are încotro, este
obligat, aşa cum eşti obligat ca în fiecare zi să mergi la serviciu şi să semnezi condica. Aşa
este şi căsătoria, este obligată [fata], n-ai încotro, plângi, te zbaţi, dar te căsătoreşti şi, în timp,
datorită conjuncturii vieţii, te îndrăgosteşti de persoana cu care stai acolo şi invers, se
îndrăgostesc şi-şi fac copii, [îşi trăiesc] viaţa şi se respectă.”
Furatul fetei: „Mai este un alt gen în căsătorie în comunităţile de romi, atunci când se
fură fata. Se fură fata în situaţia în care ei sunt siguri că părinţii fetei nu acceptă, dacă merg cu
plosca sau cu o sticlă. Dacă nu acceptă [părinţii fetei] şi decât să rămână de ruşinea satului şi a
comunităţii, mai degrabă o fură. Atunci intervin judecata bătrânească şi legile nescrise, nu are
nimeni voie să se mai bage la fata respectivă, chiar dacă familia fetei nu acceptă pe moment. O
lună, două, trei, un an poate să treacă. Chiar dacă fata nu mai vrea să-l ia pe cel care a furat-o,
n-o mai acceptă nimeni şi până la urmă este constrânsă de împrejurări, de cutuma asta, să-l ia
pe acesta.”
Peţitul. „Se merge prima oară fără sticlă, fără alai, fără muzică. Merge doar soţul şi
soţia, şi merge la persoana la care trebuie să ceară fata şi spune: «Domne, voi sunteţi cei pe
care noi îi acceptăm, vă iubim, vă respectăm! Copilul nostru vrea să ia pe fata voastră! Noi vă
stăm în condiţii! Cât vreţi să ne cereţi? Vă vom da, vă vom face pod de aur şi vă vom da Luna
şi Soarele şi orice!» Asta este discuţia prima dată. Iar familia fetei spune: «Nu vrem!» sau
«Lasă-ne să ne mai gândim!» sau «Vrem!» Dacă în comunitatea respectivă s-a auzit că eu am
mers în peţit la fata respectivă cu soţia mea, nu mai are dreptul nimeni să mai meargă a doua
oară după mine, pentru că atunci are ceva cu mine cel ce s-a dus peste mine. Chiar dacă
celălalt acceptă sau nu acceptă, nu mai are voie să meargă altul, doar dacă mă retrag eu.”
Obiceiuri la înmormântare: „Ţiganii au o parte sensibilă, sunt foarte fricoşi când sunt
în pragul morţii. Nu vor să recunoască că ei vor muri şi au teama asta să nu creadă că mor şi
astfel tac, rabdă.”
Doliul: „Se ţine mai mult, este acelaşi ritual ca la români. La femeile noastre de la ţară,
bătrânele noastre, se ţine doliu ani de zile, prin îmbrăcăminte. Nu au voie să se mai uite la
televizor, nu au voie să mai aibă bucurii, n-au voie să mai joace, să mai danseze, să mai
glumească… Se autoizolează şi se obligă să mai facă anumite lucruri.”
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Cavouri ale romilor în
cimitirul catolic din
Craiova. În acest cimitir
cavourile sunt rare (treipatru) la reprezentanţii
celorlalte etnii

Cavou de rom în cimitirul
catolic. În partea stângă este
fixată o placă de marmură pe
care este trecută o lecţie de
viaţă, aşa cum vedem în
fotografia din dreapta

„Atenţie cititorule
Prietenului spune-i ce-ai
mîncat nu-i spune necazu
sau durerea ta căci mai
devreme sau mai tîrziu vei
regreta. Eşti prieten bun cu
mine atîta timp cît nu mă
depăşeşti. Atenţie că se
termină totul”

Sărbători calendaristice. Obiceiuri la Paşti: „Cineva care se consideră norocos în
familie, băiatul cel mare sau cel mijlociu sau mama sau bunicul, care este mai norocos şi
aduce spor în casă, el trebuie să aducă paşti de la biserică. Şi acasă dă la toţi dimineaţa, nu
seara, nu noaptea. Şi la majoritatea romilor din Oltenia este un ritual: când mănânci paştele,
decupezi din pământ o brazdă cu iarbă şi o pui în curte, pui piciorul drept pe ea, ciocneşti ouăle, dai să guste puţin din vin, după care dai să mănânce pâinea citită, adică paştele, şi o luăm
de la copilul cel mai important, până la cel mai mic.”
Obiceiuri la Anul Nou: „Cea mai importantă zi este seara schimbării Anului Nou,
pentru că atunci se schimbă anul şi trecem într-un alt an şi atunci trebuie să fim toţi prezenţi în
casă. Niciodată ora 12, e lege nescrisă, nu ne prinde în casă, trebuie să ne prindă afară şi ieşim
afară. Se spune că dacă te prinde în casă, nu e bine.
În seara de Revelion trebuie să te prindă Anul Nou îmbrăcat în haine noi şi frumos, dar
obligatoriu să fii spălat.”
Sfântul Vasile: „[Se ridică copilul la grindă] da, astea sunt legi din popor şi noi le-am
respectat pentru că am trăit cu românii şi am învăţat de la români.”
Mărţişorul: „Mărţişorul la noi este un obicei românesc, noi, de regulă, nu punem
mărţişoare în piept, punem la mână un şnur alb cu roşu.”
Alte credinţe şi obiceiuri:
Ghicitul: [Cu ghicitul se ocupă] „ţiganii tradiţionali, de vatră, căldărari şi ursari. Din
câte am văzut, de douăzeci şi ceva de ani, de treizeci de ani, acest har de a ghici, de a prezice,
este o moştenire. Trebuie să recunoaştem că sunt şi foarte mulţi impostori, dar eu, personal,
am văzut ţigani în vârstă care îţi spuneau viitorul şi eu chiar mă speriam. Îmi spuneau lucruri
care mie mi s-au arătat, le-am văzut. Sunt oameni care au un har al lor.”
Vindecatul: „Am trăit momente când ţigănci, din anumite plante, te vindecă. Le ştiu din
familie, din bătrâni.”
Descântatul: „Descântatul este o chestie reală, se practică şi astăzi. Şi eu mă feresc să
nu fiu deocheat. Persoana care deoache, el nu ştie că a deocheat, că are puterea asta negativă.
Sunt foarte mulţi oameni care pot să deoache şi cade asupra ta o boală, care se manifestă prin
mai multe feluri: adormire, durere de cap, durere de stomac, sunt diverse feluri de dureri şi de
boli. Chestiunea asta nu poate să o [rezolve] decât o ţigancă bătrână, şi atunci începe să cânte,
să vorbească acolo, nu ştiu ce vorbeşte. Oamenii care deoache nu au niciun semn. Se spune că
cel care are ochii albaştri deoache. De aceea, se scuipă pe un copil, pe o maşină frumoasă, pe
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un cal: «Ptiu, să nu fie deocheat!» [Împotriva deochiului se pune] fundiţă roşie, la oricine. La
animalele deocheate, tot la fel, bătrânii noştri aruncau nişte apă pe cai, nu prea aveau ţiganii
alte animale.”
Ospitalitate şi solidaritate comunitară: „Ospitalitatea la ţigani, şi în special la ţiganii
tradiţionali, costorari, ursari, căldărari, de vatră … sunt foarte ospitalieri, sunt foarte receptivi
atunci când eşti în comunitatea lor şi se miră cum să te respecte, mai ales că nu faci parte din
etnia lor. Ei vor să-ţi dea cel mai mare respect. Dacă participi la botezul, la petrecerea lor, la
nunta lor, ei încearcă să-ţi pună numele în valoare, se obligă ei între ei ca cel care a venit la
nuntă sau la petrecere să fie foarte respectat de către toţi nuntaşii sau de cei care fac parte din
petrecere. Dacă se întâmplă să intri în comunitate, te-ai rătăcit, te-ai pierdut şi ceri un sprijin,
ceri un ajutor, vei fi băgat în seamă şi foarte respectat şi până în momentul în care îţi va găsi o
soluţie. Nu este deloc adevărat că te va fura, te va bate sau să ţi se întâmple ceva. E o chestie
greşită, inventată de anumiţi ziarişti. Dacă a apucat un ţigan tradiţional să te ia lângă el, nu mai
are voie nimeni, poate să vină şi poliţia, poate să vină oricine, nu te lasă să mori. Dacă te vede
la rău, oriunde s-ar afla un ţigan şi vede pe cineva, nu contează că e român, că e italian, îl vede
că e bătut, că e maltratat de cineva, ei intervin. Nu le este frică de foc, de poliţie, în astfel de
situaţii. Dacă o casă ia foc, toţi ţiganii sar şi există solidaritate între ei şi se ajută. Au fost
momente când, eu acum locuiesc într-un cartier de români, şi a luat foc casa unui vecin,
celălalt vecin spunea: «Vai, săracu, i-a luat foc casa! Ce o face el acum!» La noi nu există aşa
ceva, sărim în foc, ne ducem, ne riscăm viaţa, nu ştim ce se întâmplă, dar intrăm să salvăm
persoana sau casa respectivă. În momentul în care moare cineva, există un deces în
comunitate, tot în semn de prietenie şi de solidaritate faţă de neamul respectiv, chiar dacă între
două familii există o ceartă, a fost soldată cu violenţă, cu bătăi, şi peste timp s-a întâmplat să
fie un mort în comunitate, ei lasă de-o parte răutatea, duşmănia, şi stau la priveghi. După ce se
termină ceremonia respectivă, fiecare se retrage la casa lui, dar este de menţionat că, după ce
se îngroapă, după înmormântare, ei mai rămân câteva zile cu familia îndoliată, să nu-i lase
singuri. Se interesează în secret dacă familia care are decesul are bani, mijloace de
înmormântare. Dacă nu au, se face chetă sau unul dintre ţigani dă nişte bani cu împrumut şi se
ajută. Nu se dau bani cu dobândă, cu camătă, în nicio situaţie când este vorba de spital, de
înmormântare sau de închisoare.”
RUDARII
Etnogeneza rudarilor reprezintă încă o enigmă, fiind un abuz includerea lor în cadrul
populaţiei rome157.
C.S. Nicolăescu-Plopşor contestă apartenenţa rudarilor la etnia ţigănească, afirmând că:
„În cercetările noastre însă ne-am izbit de la început de o deosebire totală între ţigani şi rudari.
În primul rând: sacrificiul pomenit mai sus [curbanul] nu-l au niciunii dintre ţigani. Apoi,
rudarii nu ştiu ţigăneşte; limba vorbită de ei e cea românească; am auzit că unii sunt veniţi din
Serbia şi că pe lângă limba românească mai ştiu şi sârbeşte. Faptul nu trebuie trecut cu
vederea, fiindcă dintre ţigani, numai din cei de vatră, aşezaţi de la dezrobire între Români, au
început a uita limba; dar ţiganii nomazi şi cei angajaţi la moşii, ţiganii de sălaş, nu şi-au uitato. Dacă rudarii ar fi fost ţigani, în felul cum trudesc ei în cete izolate, cu bordeiele lor în
păduri, ar fi fost exclus să-şi piardă limba.
Rudarii nu au organizaţie şi obiceiuri juridice ca ţiganii, fiecare sălaş având un vătaf –
pe vremuri numit voievod, jude sau bulibaşă – care conduce ceata şi judecă pricinile dintre ei,
organizaţie ce se constată prin documente ce datează încă din vremurile în care au apărut la
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La recensământul din anul 2011, cei care s-au identificat ca rudari au fost adunaţi la grupul romilor.
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noi. Nu au obiceiuri asemănătoare la nuntă, cum ar fi cumpăratul fetei; nu cunosc locuinţa de
pânză – cortul –, nu lucrează fierul, nu au talent muzical, şi altele. Ei lucrează numai lemnul şi
nu putem fi lămuriţi cum rudarii nu se mai ocupă cu extragerea aurului, cum pomenesc autorii
mai sus citaţi. Cei cari se ocupă cu lucrarea lemnului ne sunt pomeniţi de documente şi de
scrieri, cu numele de lingurari.
Întrebaţi dacă sunt ţigani, răspund că nu. Şi, ceea ce e curios, susţin că sunt „Rumâni
vechi”, având o tradiţie generală că se trag din daci. Unii români îi cred ţigani, dar fac o
mare deosebire între ei şi ceilalţi. Alţii zic că sunt rudari, nu sunt ţigani. Ţiganii însă spun
despre ei că nu sunt ţigani, sunt „râmâni”. Unul chiar mi-a spus o poveste asupra originii
ţiganilor, ce interesează doar prin faptul că neagă originea ţigănească a rudarilor.
Că moşii lor ar fi fost robi nu-şi aduce nimeni aminte, tipul ţigănesc nu-l întâlneşti la ei
decât arareori şi atunci e vorba de încrucişare. Felul de trai asemănător al unora şi al altora a
avut această urmare, şi nu poate rămâne nicio îndoială că sunt încrucişaţi cu ţiganii.”158
De asemenea, comentând aprecierile lui Th. Filipescu despre rudari caravlahi din
Serbia, conform căruia aceştia au păstrat caracterele româneşti, fiind „mişcaţi până la lacrimi”
când sunt numiţi ţigani, Ion Chelcea făcea următoarele considerente: „Cercetarea rudarilor din
Ţara Oltului m-a dus la aceleaşi constatări. Nu cunosc de fel altă limbă decât cea românească
şi se deosebesc din multe puncte de vedere de ceilalţi ţigani. Ei, datorită felului lor de viaţă,
retras – continuu în apropierea pădurilor – şi-au imprimat un caracter cu totul aparte. Blajini,
muncitori, corecţi, în comparaţie cu ceilalţi ţigani, ei formează un adevărat semn de întrebare
între ţiganii de la noi. Aşa se face că unii dintre învăţaţi ezită chiar a-i trece în rândul
ţiganilor.”159
„Culoarea pielii – scria Th. Filipescu – nu e unicul semn prin care s-ar putea deduce
originea unei populaţiuni.”160 Referindu-se la aceiaşi caravlahi, Ilie Gherghel, căruia mai apoi
îi acorda un oarecare credit şi Ion Chelcea, afirma: „cu toată dorinţa mea de a întâlni în ei
români curaţi şi nu numai o populaţiune ce vorbeşte limba românească, să mărturisim că aceşti
caravlahi au mai multă înfăţişare ca ţigani corciţi decât de români.”161 Ideea amestecului între
români şi ţigani este pomenită şi de C.S. Nicolăescu-Plopşor, care notează şi faptul că aceştia
refuză a fi identificaţi ca ţigani, afirmându-şi descendenţa din vechii daci.
În studiile mai noi, cum este cel al lui Ion Calotă162, rudarii sunt asimilaţi populaţiei
rome/ţigăneşti. „Ţigani ca origine etnică, rudarii au vorbit, desigur, ţigăneşte înainte de a fi
adoptat limba română. Abandonarea limbii ţigăneşti s-a petrecut în zona Munţilor Apuseni,
unde această categorie de ţigani, rudarii, a fost obligată să muncească în calitate de robi. Aici
s-a petrecut romanizarea ţiganilor rudari, prin intermediul aurarilor români, de la care ei au
învăţat atât meseria de aurari, cât şi limba română, aşa cum se vorbea ea atunci în această parte
a ţării.”
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C.S. Nicolăescu-Plopşor, „Gurbanele”, în Arhivele Olteniei, anul I, nr. 1, 1922, p. 37-38. De
asemenea, respondenţii din cercetările realizate de noi la rudarii din zona Varna (Bulgaria), în localităţile
Dolni Ciflik şi Staro Oriahovo, în vara anului 2011, afirmau că sunt rudari români, refuzând asocierea cu
etnia romă, unii dintre ei chiar declarându-se de etnie română la recensămintele bulgare. (vezi Emil
Ţîrcomnicu (coord.), Rudarii românofoni din Bulgaria. Volumul III, Regiunea Varna, Bucureşti, Editura
Etnologică, 2012, p. 14-15).
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Ion Chelcea, op.cit., p. 42.
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Th. Filipescu, Coloniile Române din Bosnia, C. Göbl, Bucureşti, 1906, p. 239.
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Ilie Gherghel, Prin câmpii şi plaiuri străbune, ed. a II-a, Bucureşti, 1930, p. 14, apud. Ion Chelcea,
op.cit., p. 46
Ilie Gherghel, Prin câmpii şi plaiuri străbune, ed. a II-a, Bucureşti, 1930, p. 14, apud. Ion Chelcea,
op.cit., p. 46
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Ion Calotă, „Elemente sud-dunărene în graiul rudarilor din Oltenia”, în Dacoromania, 1996-1997,
Cluj-Napoca, p. 47.
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În concluziile unui studiu, Angela Costescu163 consideră că: „importanţa acordată
trăsăturii biologice, anume culoarea pielii, este un prim element care justifică tendinţa de a-i
identifica pe rudari cu romii. Această tendinţă generează un întreg proces de discriminare,
reflectat în preocuparea românilor de a menţine distanţa socială faţă de rudari. Din pricina
vehiculării unor clişee arhicunoscute (au pielea închisă la culoare, deci sunt ţigani, iar, dacă
sunt ţigani, trebuie evitaţi), şansele de mobilitate socială în rândul acestei comunităţi de rudari
sunt reduse.”
Studiu de caz – Grigore Andriţoiu164, rudar din Argetoaia, vânzător de produse de lemn
în Piaţa Centrală din Craiova: „Rudarii sunt o naţiune… e o diferenţă între ţigani, nu sunt
ţigani, sunt o naţiune între români… deci tot români, dar mai corcitură cum ar veni vorba.
Sunt foarte mulţi [în Argetoaia], la noi este comunitatea mare de rudari, să fie peste 600 de
persoane. [E o comunitate] foarte unită. La noi sunt şi penticostali de religie, [sunt] şi
ortodocşi 165. Eu sunt ortodox. Noi suntem înconjuraţi de păduri, suntem un sat care chiar
suntem băgaţi în[tr-o regiune împădurită]. Mai sunt în zona Calafatului, spre Bechet… Noi am
venit strămutaţi din Bulgaria, cum am înţeles, de acolo ne tragem de baştină, Cadrilaterul, cum
auzeam şi de la bunicii mei [posibil confuzie, referindu-se la o migrare din sudul Dunării, în
urmă cu secole, sau la o migrare din Cadrilater, la cedarea din 1940, ceea ce este puţin
probabil, c.n.]. Rudari [se consideră toţi, c.n.], noi nu ştim limba ţigănească, noi vorbim
româna, dar puţin pocită faţă de [români]. Noi nu ne considerăm aşa ceva [ţigani, c.n.], pentru
că nu ştim limba ţigănească.” [Chiar se supără dacă sunt numiţi ţigani, afirmă interlocutorul].
„Înainte erau bătrânii care se mai ţineau de tradiţii. Acum se pierd, nu mai ştii că e
rudar cu român. Nu se mai ţine cont de etnia noastră. [Consideră că rudarii sunt un neam
separat, observaţia noastră]. [Am văzut că la recensământ îi adună pe rudari la romi. Nu e
greşit?]. E foarte greşit! E o etnie fără romi, fără ceilalţi, cum sunt costorarii, cum sunt
căldărarii, cum sunt mai multe etnii. [Există o poveste că rudarii se trag din daci?]. Am auzito, din traci. Am auzit şi eu aşa ceva.”
De asemenea, aprofundând subiectul referitor la apartenenţa rudarilor la comunitatea
romilor, cu dl. Romeo Tiberiade, reprezentantul romilor din Partida Romilor şi consilier la
Primăria Craiovei, acesta a făcut următoarele consideraţii: „Rudarii, sută la sută, nu se declară
ţigani. Rudarii, ca o părere personală şi, repet, după cercetările făcute de colegii mei la
organizaţia noastră, am scos în evidenţă şi faptul că, chiar dacă voi deranja mulţi români cu
ceea ce spun acum, cercetările noastre arată că aceşti rudari, acest neam de rudari, au fost
cândva, cu sute de ani în urmă, români, dar au fost cea mai urâtă parte a românilor şi românii sau dezis de această categorie şi i-au asimilat cu ţiganii. I-au trecut în partea cealaltă a părţii urâte,
adică în partea urâtă, a ţiganului. Şi atunci ei nu mai sunt nici români, nu sunt nici ţigani. Dar
pentru că au trecut în partea cealaltă şi i-au asimilat cu noi, ei sunt ţigani rudari. Din punctul meu
de vedere ei nu sunt ţigani! Şi tocmai pentru că sută la sută niciunul dintre ei nu cunoaşte limba
ţigănească! Pe când la lăutari, o parte vorbesc, alţii nu, la florari la fel. Rudarii n-au vorbit
niciodată ţigăneşte. Din toate explicaţiile bătrânilor pe care i-am intervievat, am vorbit cu ei, am
luat legătură cu ei şi cu rudari din toate zonele României, niciodată n-a existat cel puţin o
declaraţie a cuiva că stră-străbunicii lor au vorbit ţigăneşte.” 166
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Angela Costescu, „Marginalizare socială în cazul unei comunităţi de rudari din judeţul Gorj,
România”, în Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, nr. 5, 2013, pp. 547-559.
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Grigore Andriţoiu, n. 1966, rudar din comuna Argetoaia, 10 clase, ocupaţia – prelucrarea lemnului,
intervievat la 11 august 2015.
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Ocupaţiile rudarilor: „[Lucrăm] lemn. O să se cam piardă datina asta, în primul rând
copiii nu lucrează, nici nu vor să audă de aşa ceva. Nu e plătită! Ca să ajungi cu ea la piaţă,
aicea, trebuie... Facem scaune, măsuţe, linguri, tocătoare, absolut tot ce se poate lucra în lemn.
Nu [se câştigă], să zic aşa, să rămân cu bani curaţi, fără impozite… zece milioane [1 000 de lei
pe lună]. Lemnul îl cumpărăm. Lingura se face din plută, salcie, fag, tei, prun, dar a cam
dispărut lemnul de prun. Soţia mai face, părinţii nu mai sunt, copiii nu lucrează. Nu este
câştig! Mergem la bâlciuri, la târguri, peste tot. [Facem] linguri cu coadă lungă, spumiere – se
foloseşte la gemuri, se strecoară prin el să curgă untura sau zeama –, linguri, furculiţe, cuţite
de vinete, pisălog de usturoi sau mojar, mestecău de mămăliguţă, slăvine pentru butoaie sau
canele, palate pentru amestecat, polonice, sită de făină, de mălai, fuior – cum era nainte când
se torcea lâna, mai mult [ca] artizanat [se cumpără].”

Grigore Andriţoiu, rudar
din Argetoaia, la standul
său din Piaţa Centrală

Linguri din lemn

Obiecte artizanale realizate
din lemn

În continuare, prezentăm câteva obiceiuri descrise de Grigore Andriţoiu:
Obiceiul curbanului: „Corbanul nu se găseşte la nimeni [altcineva]. Se pune mielu pe
frigare şi se [petrece] cu toată familia, cu prietenii. Ce-am consumat, restul se îngroapă, pentru
sănătate se face. La o sărbătoare [se face], Sfântu Gheorghe de exemplu sau când vrem pentru
sănătate. În primu rând nu se… cu probleme, cu soţia… trebuie să fii curat trei zile înainte.
Te-ai spălat, [eşti] curat… Se pune mielu pe frigare, se prepare, se trece cu prietenii, cu
familia. Se spune: «Dumnezeu să ne dea sănătate!», cum ai face o rugăciune. Majoritatea face
în ziua aia [corbanul, fiecare în familia lui]. Dar tradiţia asta a cam dispărut. Ultima oară,
acum doi ani [am făcut]. Nu se-mparte. Familia, prietenii şi invitaţii care-i avem [petrec].”
Obiceiuri la sărbătorile de iarnă: „[Cu colindatul] s-a mers, mai mult [din]
comunitatea [de rudari se făceau cete separate, dar mergeam] la toţi, indiferent [de etnie], nu
contează, cu Pluguşorul, Sorcova, Steaua…”. „[În ajunul Crăciunului] şi acum mai face
nevasta mea, se ducea dimineaţa, de exemplu, pe stradă, lua o crenguţă di colo, găseşte un pai
colo, stă în faţa sobei şi, cum spune ea: «Pui, pui, pui!», de bunătatea căşii, de sănătate.” „Se
ţine cont la noi [cine vine în dimineaţa de Crăciun primul în gospodărie, c.n.], ca să fie
sănătate.” „[În noaptea de Crăciun] ţineam focul continuu, să nu se stingă focul la noi.”
Obiceiuri de nuntă. Peţitul şi năşia: „[La mine] s-au înţeles părinţii. Se înţelegeau şi pe
bunăstarea familială, pe avere şi după familie. Eu am fost de acord, şaptesprezece ani [aveam]
şi fata şaisprezece. S-a făcut peţit, [am mers cu părinţii], cum să nu! [La peţit] spunem direct
[ce dorim], fiindcă trebuie să fie de acord! Masa acolo, primitor e fiecare! [Trebuia să aibă fata
zestre?]. Da. Se mai şi cumpărau înainte fetele, dar nu se spunea. [Urma] direct nunta, să fie
prielnic ambelor familii. Am făcut nunta la patru luni de zile. Acasă [am făcut]. [Au venit]
familia, prietenii… [Există deosebiri între nunţile româneşti şi rudăreşti?] Nu, pentru că fiind tot
aceiaşi… Merg la biserică, masa se pune, dar se dă, deci tot, tot… Acum naşii îi alegi. Înainte se
păstra naşul, din bătrâni a fost. Şi acum copiii ţin naşul, ţin de tradiţia asta. Se ţine cont de
rudenie, de neamuri şi de a treia spiţă…”.
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FORUMUL INTERETNIC DOLJ
O ÎNCERCARE DE COOPERARE ASOCIATIVĂ
În Craiova a existat o formă de asociere a organizaţiilor reprezentative pentru minorităţile
etnice. Această formă de cooperare asociativă a rezistat un deceniu. Ion Pârşcoveanu167 ne-a
relatat despre activitatea Forumului Interetnic Dolj următoarele:
„După 1990 am fost singurul judeţ în care am format, dar din păcate n-a rezistat decât
până prin 2000 şi ceva, Forumul Interetnic Dolj, în care erau adunate toate comunităţile etnice,
inclusiv, era aşa de bine făcut, încât erau cooptaţi atât români, cât şi cei din Consiliul Judeţean
şi Consiliul Municipal care se ocupau cu [departamentul de] cultură. N-am reuşit să-l
înregistrăm la judecătorie şi de aceea s-a destrămat. Consiliul Judeţean ne mai ajuta la diverse
activităţi, cum este 18 decembrie – ziua minorităţilor, cu o sală, nişte expoziţii ale noastre…
Primăria nu a dat însă un spaţiu unde să putem înregistra această organizaţie. Preşedintele se
rotea de la toate etniile, iar dacă erau doi membri, cum am fost noi [grecii], la etapa cealaltă nu
mai luam eu, lua celălalt [conducerea].
Sufletul acestei idei au fost două persoane care, din păcate, au dispărut: domnul
[Albert] Zimbler, de la evrei, şi domnul [Alexandru Firescu], care era român, dar era un bun
jurnalist, pensionar, scriitor, cu o bogată activitate. Are şi o carte, Craiova, mon amour [scrisă
împreună cu Constantin Gheorghiu, publicată la Editura Scrisul Românesc în anul 2009],
apărută cu un an înainte de a pleca la Sibiu, unde, din păcate, a murit la doi ani. I-am spus:
«Domn profesor, dumneavoastră sunteţi craiovean, vă rupeţi!». «Nu, eu mă duc la fata mea!»
şi, din păcate, dragostea asta de Craiova, probabil, l-a măcinat… Zic şi eu, aşa. Dânsul ştia
foarte multe despre Craiova şi despre minorităţi, a scos un ziar numit Excelsior, în care apărea,
să zic aşa, la două-trei luni câte o ediţie în care se publica despre fiecare minoritate. Dânsul a
murit, eu am mai încercat împreună cu colegul de la Băileşti să mai ţin organizaţia… Şi romii
ne-au sprijinit financiar o perioadă, dar Dacian a murit… S-au împărţit şi romii în mai multe
tabere. N-am reuşit să o înregistrăm la tribunal şi ideea asta a murit. Eu am fost multă vreme
director executiv al acestei federaţii şi de aceea cunosc activitatea ei.” Reuniunile Forumului
Interetnic Dolj aveau loc, periodic, în sediul Inspectoratului pentru Cultură Dolj, devenit, din
2001, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional (ministerul de
profil, în teritoriu).
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SCHIŢĂ ETNOGRAFICĂ A MINORITĂŢILOR DIN OLTENIA –
TIPURI DE AŞEZARE, OCUPAŢII, ARHITECTURĂ, GESTIONAREA
SPAŢIILOR GOSPODĂREŞTI, COSTUMUL POPULAR
Muzeograf CORNEL BĂLOSU
I. Comunităţile etnice ale Olteniei (localizare spaţială)
Oltenia a fost şi este o răscruce teritorială. De aceea, perindările etnice au fost
frecvente. Dunărea n-a putut să oprească „schimburile”, trecerile de populaţie şi de-o parte şi
de cealaltă, şi nici altfel de transmisii; ne referim la cele culturale, desigur.
Oricum, deplasările peste Dunărea olteană (cu dublu sens), au fost greu de surprins şi
înregistrat; ele, conform informaţiilor istorice, încep să fie consemnate sporadic încă din
secolele XVI şi XVII. Un control mai riguros al acestor „peregrinări” are trimitere temporală
la începutul secolului al XIX-lea.
În acest context, orice hartă a emigrărilor şi imigrărilor, precum şi etnia „trecătorilor”
este una aleatorie. Nu credem întru totul nici măcar în statisticile oficiale recente, pentru că
este nevoie de re...cercetări concrete.
Dar, demersul nostru nu este interesat în special de această situaţie ci, mai ales, de
stabilirea şi topografierea unor comunităţi (mai mult sau mai puţin compacte) ale etnicilor
convieţuitori în Oltenia în perioada actuală.
De la aceste consideraţii, fără a avea pretenţia totalităţii, numim localităţile (în special
rurale) care au avut şi încă au comunităţi etnice minoritare (compacte, sau, cel puţin, în număr
mare, disipate).
În judeţul Dolj
Comunitate de italieni de sorginte friulană în comuna Cernele (fostul sat Italieni, acum
Izvor);
Comunitate de bulgari şi macedoneni în Băileşti;
Comunitate de romi în Sadova, Piscu Vechi, Sălcuţa, Tencănău, Cerăt, Murgaşi,
Rojiştea, Craiova, Filiaşi;
În Craiova trăiesc familii de greci, bulgari, sârbi, albanezi, armeni, evrei, unguri,
italieni, germani, turci, macedoneni;
În judeţul Vâlcea
Comunităţi de rudari la Vaideeni, Băbeni, Bujoreni; se ocupau şi încă se ocupă cu
prelucrarea lemnului; romi la Brezoi, care au lucrat în industria lemnului.
La Brezoi, în perioada interbelică, au lucrat zeci de familii de italieni în industria
lemnului. Nu avem informaţii cum că ar fi rămas în localitate (a se vedea cartea lui Petre,
Bardaşu, Brezoi, 100 de ani de la exploatarea forestieră: 1873-1973, Rm. Vâlcea, f. an.)
În Rm. Vâlcea mai sunt familii de etnici slavi, dar şi de italieni, germani, maghiari,
evrei şi romi (de tipologii diferite).
Rudarii au avut comunităţi şi în Ţara Loviştei, la Valea lui Stan şi Brezoi; în ultima
vreme, numărul lor a scăzut din cauza lipsei materialului esenţial al muncii lor: salcia, plopul,
teiul.
În judeţul Gorj
Sunt consemnaţi rudari în localităţile Brădiceni (sat Buduhala), Godineşti (sat Pârâu),
localitatea Borăscu (fabrica de linguri şi fuse).
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Romi (ţigani) căldărari la Budieni, Obreja şi cartierul „Meteor” din Târgu-Jiu (N.B. În
ultimii 20 de ani şi-au schimbat meseriile).
Romii lăieţi sunt atestaţi şi trăiesc şi în prezent la Cărbuneşti şi în jurul oraşului.
În oraşul Târgu-Jiu, locuiesc familii de etnici greci, turci, germani, sârbi, maghiari,
italieni, turci, romi.
Judeţul Mehedinţi
Comunitatea de sârbi la Sviniţa (comună formată în proporţie de 90% din sârbi);
Comunităţile de cehi de la Eibenthal, Sfânta Elena, Bigar, Gârnic, Ravenska, Sfânta
Elisabeta etc.;
Comunităţile de romi de la Strehaia;
În Turnu Severin vieţuiesc, de asemenea, familii de cehi, evrei, italieni, turci, germani,
romi, maghiari.
Judeţul Olt (Romanaţi)
Comunitate de romi căldărari la Drăgăneşti-Olt;
În oraşul Slatina familii de romi, maghiari, bulgari, sârbi, italieni, evrei, macedoneni.
Simţim nevoia să precizăm că, în afara etniei rome, care are comunităţi compacte în
toate judeţele, în rest, Oltenia nu are aşezări etnice majoritare; cu două excepţii: Satul
Eibenthal (comuna Dubova - Mehedinţi) cu aproximativ 280 de locuitori de origine cehă şi
comuna Sviniţa cu 900 de locuitori de etnie sârbă.
II. Charles Laugier şi „Sănătatea în Dolj” (cuprinderi şi oarece lămuriri cu privire
la etniile bulgară, sârbă, macedoneană, albaneză etc.)
Charles Laugier se năştea la 21 ianuarie 1875 în Cernele, sat de lângă Craiova. A fost
un specialist activ, cu siguranţă susţinut de o foarte bună echipă de profesionişti, fără de care
nu ar fi putut să întreprindă şi să finalizaze o lucrare cum este „Sănătatea în Dolj”.
Centrul Creaţiei Populare Dolj a făcut un efort modest (în aparenţă), dar esenţial pentru
a relansa o lucrare cuprinzătoare şi relevantă asupra unei tăieturi culturale, sociale,
etnografice, folclorice etc. dintr-o zonă şi de stabilitate, dar şi de interferenţă cu
lumile...balcanice!, şi nu numai cu ele.
Cartea este una alcătuită schematic şi mult prea metodică pentru gustul modern. Dar,
odată citită, îţi dai seama de valoarea ei ştiinţifică şi socio-culturală, mai ales. Doctorul este
meticulos şi riguros ca un...neamţ, dar, uneori, slujbaşii mai uită să completeze anumite rubrici
sau nu vor să o facă.
Oricum, informaţiile pe care le putem folosi din această lucrare sunt de interes pentru
că, pe baza lor, putem face comparaţii şi trage concluzii. În general, rubricile chestionarelor
pregătite pentru localităţile (comunele Doljului) cuprind întrebări istorice, sociale, etnografice,
demografice etc. Suficiente pentru a-ţi da seama de „situaţia” satelor doljene la începutul
secolului al XIX-lea (cartea apărea în 1910).
Şi aflăm, astfel, că la Bechet, în anul 1909, „pe lângă elementul etnic autohton, se
găsesc mulţi bulgari sau încrucişaţi”. Şi mai aflăm că şi aceştia, „bulgarii” şi „încrucişaţii”,
fuseseră împroprietăriţi precum „mijlocaşii cu câte 7 pogoane şi 19 prăjini şi câte 498 de
stânjeni pătraţi pentru loc de casă”; pălmaşii „cu câte 4 pogoane şi câte 15 prăjini, şi câte 498
stânjeni pătraţi (pentru) loc de casă” (Laugier, 2010, p. 163).
Legea în baza căreia se făceau aceste împroprietăriri apărea în 1879 şi consonează de
fapt şi cu interesul imigranţilor pentru România şi Oltenia, în special.
Şi în Almăj, comună aproape de Işalniţa, sunt menţionaţi bulgari şi sârbi. Nu este
precizat numărul lor, dar aflăm că aici se întrebuinţează maşini agricole pe pământul de bună
calitate; locuitorii munceau cam 5-6 pogoane, creşteau porci, vite de muncă, păsări,
dar...cultivau şi zarzavaturi, culturi în care, ştim bine, specialişti erau bulgarii sau românii care
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se reîntorceau din Bulgaria ori, în general, din Balcani. Este clar că lumea, cel puţin etnic, era
încurcată.
La Băileşti, scrie doctorul Laugier sau un alt funcţionar al Domniei sale, sau al
primăriei, declară următoarele: „Populaţiunea comunei Băileşti se compune din două
elemente, din români şi din aşa-zişii sârbi (de origine bulgară) (sic!) Aceste două elemente
formează două mahalale deosebite: băileştenii propriu-zişi (români) şi mahalaua sârbilor, ce
populează, mai mult partea de nord a comunei. Aceste elemente multă vreme au fost separate
prin legăturile lor de familie şi numai de câţiva ani aceste legături de rudenie şi alianţă au
putut să se stabilească între ei. Elementul sârb (bulgar) de origină a fost adus pentru
agricultură” (p. 154) (am păstrat ortografia originală a textului, aşa cum au făcut şi redactorii
care au republicat cartea; n.a.).
Textul pe care l-am reprodus este important pentru a percepe confuziile care au existat
şi încă mai există între... a fi sârb şi... a fi bulgar. Aceste confuzii surprinse, de altfel, şi de
istorici, sunt lesne de lămurit. Este însă posibil ca după 1910, în timpul Primului Război
Mondial, şi după, să fi fost imigranţi la Băileşti, şi de alte etnii.
Comuna Breasta, la începutul secolului al XIX-lea avea şi ea „un mic număr de străini:
nemţi, unguri, italieni, sârbi, bulgari şi turci (p. 191); în general imigranţii s-au aşezat fie în
Craiova, fie în zonele limitrofe. Este clar că aceste stabiliri au fost în funcţie de ocupaţiile
celor care veneau în Oltenia, de calificările şi specializările lor.
Confuziile şi neclarităţile legate de tipologia etnică se regăsesc şi în Caraula:
„Elementul predominant este cel daco-roman, se regăsesc însă slavi (sârbi) stabiliţi din
vechime. Încrucişerile sunt însă aşa de frecvente încât cu greu se mai poate stabili vreo
distincţiune”. (p. 201)
Să reţinem că ne aflăm la început de secol (între 1905-1910) şi deja fenomenul
asimilării era cât se poate de clar şi natural.
În acea vreme, sătenii din Caraula, fie români, fie bulgari (sau români întorşi din
Timoc) lucrau toţi pământul; nu aveau altă sursă de subzistenţă. Cultivau 2-3 hectare de
pământ arabil cu grâu şi porumb, în special. La 1900, în Caraula, erau 600 de locuinţe între
care „150 case de zid şi 450 case de pământ bătut” (201).
Nu ştim cu precizie câte case erau de „rumâni” şi câte de bulgari, de sârbi sau de
macedoneni... .
Situaţia nu este prea mult diferită nici la Călăraşi. În ce priveşte tipul etnic, în afara
populaţiei autohtone, adică în afara daco-romanilor, cum îi numeşte Ch. Laugier pe români, în
comună vieţuiesc „ca, de altfel, pe tot litoralul Dunării, atât ca obiceiuri, cât şi ca expresiuni în
vorbire şi conformaţia craniului, o influenţă a elementului bulgar şi sârb” (p.12).
Ocupaţiile de căpetenie erau inclusiv pentru etniile conlocuitoare cultivarea
pământului, apoi viticultura, pomicultura şi creşterea vitelor. Se pare că bulgarii şi sârbii erau
şi meseriaşi, mai ales zidari şi văruitori de case (p. 212).
La Cârcea, sunt consemnate doar câteva tipuri etnice de origine slavă. Şi la Cernăteşti,
doctorul Laugier face o descriere antropologică a locuitorilor: ...„talia mijlocie. Capul sub
dolicocefal, oasele molare şi maxilare inferioare pronunţate, dinţii regulaţi...fruntea înaltă şi
bombată...etc” (p. 128), dar doctorul se sfiieşte să afirme despre locuitori care le este originea
etnică. Aici ar putea fi şi alte comentarii. Dar nu este cazul.
În ceea ce priveşte localitatea Cernele, Laugier precizează că aici locuitorii se ocupă
parţial cu agricultura, dar că mai au şi alte meserii precum „zidăria, fierăria, dulgheria,
cojocăritul, cizmăria etc.”, ceea ce ne face să credem că aceşti meseriaşi erau de fapt de
origine italiană şi care trăiau pe moşia Domnişoarei Eliza Opran, care-i şi aduse pe italienii din
Friuli pe pământurile Dumneaei (vom reveni asupra subiectului).
La Ciutura, Ch. Laugier notează câteva observaţii care ni se par a fi foarte importante:
scrie doctorul că populaţia comunei este „o amestecătură...bulgari care, în decursul vremii, s84

au românizat, pierzându-şi atât limba, cât şi obiceiurile şi contopindu-se cu ţăranii români”
(p. 243). Procesul acesta de asimilare este specific de altfel nordului Dunării; este observat în
majoritatea comunelor de pe Valea Dunării, acolo unde etnicii de origine slavă (bulgari, sârbi,
macedoneni) nu au avut comunităţi mari şi compacte.
Locuitorii din Desa, continuă Ch. Laugier, după limbă şi obiceiuri sunt de origine dacoromană, dar... „au suferit influenţa elementului vecin bulgar”. Din păcate doctorul nu
precizează care ar fi aceste preluări, aculturaţii etc. (p. 201). La Dobridor situaţia se schimbă,
precizându-se că aici se întâlnesc numeroase elemente străine... „bulgari, dar mai ales sârbi”
(p. 267).
Filiaşul avea – la recensământul din 1908 – „3021 de suflete”, în majoritate români, dar
şi... „străini de diferite naţionalităţi”, comentează succint autorul, iar la Hunia se resimt
influenţale slave. Şi în Işalniţa, între cei 2705 de locuitori apar şi sârbi, bulgari, nemţi şi
italieni. La Malu Mare, Murgaşi, Pieleşti, Pleşoiu, sunt consemnate şi... „elemente slave” sau
chiar ungro-mongoli (!!!)
Primele menţionări ale ţiganilor apar la Rojiştea; scrie doctorul: „majoritatea populaţiei
din comuna Rojiştea, sunt ţigani, foşti robi pe moşia cluceresei Maria Coţofeanca. Ţigani
lăutari se regăsesc şi la Rudari, dar care ...”trăiesc separat”. Foarte ciudat însă ni s-a părut că în
carte nu este consemnată şi comunitatea de romi de la Sadova şi nici cea a macedonenilor din
Urzicuţa. La Tunari, în schimb, lucrurile sunt clare: „...într-o parte a comunei locuitorii sunt de
origine slavă, iar restul latini. Parte din sârbi, mai ales cei bătrâni vorbesc şi astăzi sârbeşte”
(p. 467). (Să fi fost sârbă, bulgară sau macedoneană?!!! n.n.)
Da, cartea lui Ch. Laugier ne oferă informaţii multe şi diverse din perspectivă
etnografică. Va trebui totuşi să punctăm, în acest context, că nu toate aceste detalii sunt
indelebil sigure şi precise. Ne gândim şi că nu toate chestionarele au fost completate de
strălucitul doctor. Şi, totuşi, transmiterile documentare în monografie sunt de maximă
importanţă şi nu pot fi neglijate, mai ales că nu avem foarte multe documente şi lămuriri
etnografice de la începutul secolului pentru Oltenia.
Comunităţile de cehi de la Eibenthal şi din judeţul Mehedinţi
Cehii din Eibenthal şi-au înfiinţat aşezarea în 1827, aduşi de austro-ungari pentru a sta
de strajă la graniţă. Acum, se ajunge greu în sat, unde trăiesc 300 de etnici cehi. Satul, care
aparţine de Dubova, este izolat; de trei ori pe săptămână, pemii din Eibenthal primesc pâine de
la vecinii lor sârbi din Sviniţa, care se află la depărtare de aproape 20 de km. Spaţiul geografic
al satului este atât de frumos că încremeneşti, dar în acelaşi timp îţi pui şi foarte multe
întrebări despre felul cum s-au descurcat şi cum au trăit aici aceşti oameni într-o asemenea
izolare. Răspunsurile ni le-a dat, pentru început, delegaţia pemilor de la Eibenthal, care au
venit la Craiova ca să se prezinte şi să-şi comunice direct, natural, modest, identitatea şi felul
lor de a fi. Apoi ne-a lămurit Augustina Postpisil, pe care am vizitat-o şi, cu acest prilej, am
văzut şi muzeul satului alcătuit cu dragoste, respect pentru tot ce aparţine, material şi spiritual,
tradiţiei comunităţii şi, aşa cum spuneam, specificităţii etnice.
La începutul secolului al XIX-lea, când au trecut Dunărea cu plutele, pemii au defrişat
pădurea şi si-au construit case din lemn. Apoi, după un incendiu, au coborât spre Dunăre, unde
sunt aşezaţi şi acum.
Loturile de pământ le au pe partea dreaptă, în plaţuri în susul satului. Nu au avut şi nici
nu au mult pământ: 1-3 ha pe care le-au cultivat cu cartofi (în special), cu porumb şi cereale,
grâu şi orz, mai ales.
A fost o vreme îndelungată când bărbaţii s-au ocupat cu mineritul de la Baia Nouă.
Scoteau antracit de calitate superioară. Mina a fost închisă în 2006 şi, după această dată, foarte
mulţi pemi au plecat în Cehia; în special tinerii.
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Şi acum, la Eibenthal se practică o agricultură de subzistenţă, ca şi înainte, altminteri.
Cartofii pentru consum, apoi porumbul şi celelalte cereale pentru animale (porci, vite) şi
păsări.
Satul are şi câteva familii de români, dar şi câteva mixte. Românii din Eibenthal au
venit aici pentru a munci în mina de antracit. Dar, ne spune Augustina, „căsătoriile mixte au
fost acceptate întotdeauna şi n-au fost probleme. A depins, desigur, şi de familii, pentru că
bogaţii nu prea se-ncuscresc cu săracii” .
În general, în Eibenthal, ocupaţia principală a fost mineritul. Femeile se ocupau de
îngrijirea gospodăriei, de agricultură şi de creşterea copiilor. Satul n-a fost prea bogat. Sunt
câteva fotografii din perioada interbelică unde vedem că aproape toţi copiii mergeau la şcoală
desculţi. De fapt, şi prima şcoală de aici avea o singură sală de clasă. Mai târziu, a fost construită o şcoală cu mai multe clase. Dacă pemul mergea la mină, iar soţia făcea agricultură şi
îngrijea de gospodărie, copiii, chiar de la vârste fragede (7-8 ani), mergeau cu vitele şi aveau şi
ei grijă de fraţii mai mici.
Nu ştim şi nici informatorii nu ne-au lămurit cum arăta primul sat de la Eibenthal; case
de lemn, cred, cu 1-2 camere şi cu adăposturile pentru animale. După ce satul a ars, s-a
schimbat şi rânduiala. Acum satul este unul liniar, aşezat pe marginea şoselei, între poala
muntelui şi pârâu.
Chiar şi aşa, putem să aflăm că locuinţa tradiţională tip Eibenthal a fost construită din
piatră legată cu lut şi cu mortar de var şi nisip. Muzeul localităţii este adăpostit de o asemenea
casă cu acoperişul în două ape şi cu două încăperi şi o cămară: prima încăpere – în care
dormeau părinţii – era, totodată şi bucătărie. Cea de-a doua, mai spaţioasă, era camera
copiilor. În bucătărie încălzitul şi gătitul erau asigurate de o sobă cu plită; în cealaltă cameră,
se afla o sobă de cărămidă. Am putea să spunem că aşezarea şi arhitectura satului nu trimite la
Banatul Sârbesc, tipologic vorbind, aşa cum, cert, se vede la Sviniţa. Este adevărat că, în
ultimii 30-40 de ani, multe case tradiţionale au fost înlocuite cu altele noi. Aşa s-a întâmplat şi
în celelalte comunităţi ceheşti din Sf. Elena, Gârnic, Bigar, Ravensca, Sf. Elisabeta.
Gospodăria tradiţională din Eibenthal mai cuprinde grajdul pentru animale şi fânarul,
coteţele pentru porci şi păsări.
Dar pemii, au trebuit să fie tot timpul parcimonioşi cu spaţiul. Au folosit cu economie
şi inteligenţă fiecare metru pătrat de loc. Toate casele aveau beci şi, de asemenea, un loc unde
se depozitau obiectele casnice mai mari şi cele meşteşugăreşti; ne referim la stopa, un fel de
piuă din lemn, apoi butoaiele pentru varză, recipiente din lemn (dintr-un singur trunchi de
copac – buduroaie – în româneşte), maselniţa, adică putinei, pe româneşte, holovrat (maşina
de tors), sul-urile (putineiele pentru brânză) etc.
În gospodăria pemilor, ordinea era esenţială, nici nu s-ar fi putut altfel, pentru că spaţiul
gospodăresc era insuficient.
Şi mai povestea Augustina Postpisil că, în copilăria ei, îi era foarte drag să meargă la
frigiderul de lemn din beci unde-şi păstrau proviziile alimentare. Acolo erau depozitate şi toate
utilajele din casă.
Costumul tradiţional era făcut din pânză cumpărată. Cel de fată nu era diferit de cel de
femeie măritată. Costumul de la Eibenthal se compunea din jupon din fustă, şorţ, bluză şi
vestă. Pemii din Eibenthal afirmă că costumele populare ale cehilor din Sf. Elena, Gârnic,
Bigar, Ravensca sunt mai frumoase decât cele din Eibenthal. Localităţile amintite au rămas
originare şi şi-au păstrat portul, şi-au conservat limba pe care o vorbesc cu sfinţenie; este
adevărat că este vorba de un limbaj care trimite la 100 de ani în urmă, adică la o limbă care...a
rămas pe loc.
La fel, costumul are două tipologii: adică un costum obişnuit, în culori diferite, domină
albastrul cu albul în combinaţie cu cărămiziul, cu liliachiul combinat cu şorţ alb, roşu, bleu, cu
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buline sau flori. Acest costum era unul sărbătoresc şi sacru şi se purta Duminica, la biserică, la
întâlnirea cu cehii, adică în momente festive, la joc, în cadrul altor manifestări ale comunităţii.
Celălalt costum se foloseşte mai ales de tinerele fete la joc, la petreceri, la nunţi şi de
femeile proaspăt căsătorite. În timpul liturghiei şi după, fetele şi femeile folosesc un costum
sobru, închis până la gât, şi poartă de asemenea legături de cap specifice.
Dintre piesele componente amintim cămaşa de mătase albă cu dantelă la mâneci, cu
nasturi, fusta cu dantelă de culoare albă peste care se pune fusta principală, care poate să fie
înflorată şi apretată. În picioare se purtau sandale şi pantofi. Bărbaţii au un costum simplu,
format din pantaloni negri (de postav), cămaşă albă, cravată şi pălărie cu cocardă; în picioare
se poartă pantofi, bocanci; fetele poartă pantofi.
A fost o perioadă, prin anii ‘70-’80, când la Eibenthal au fost interzise costumele
populare ceheşti, dar şi limba cehă. Şi au apărut, astfel, în special la copii o mixtură, adică un
costum hibrid ceho-român.
Ţesăturile din casele ceheşti de la Eibenthal au fost, de regulă, româneşti, carpete,
mochete, covoare şi în stilul tradiţional mehedinţean. De regulă, cehii pun pe pat cearşafuri
brodate albe şi perne tot brodate.
Se pare că bunicile poartă şi acum cămăşi de pânză numite „îngerul păzitor”, mai mult
pentru protejarea corpului. Se pare, de asemenea, că şi copii la şcoală purtau un fel de costume
hibride ceho-româneşti (interesant!).
În ceea ce priveşte riturile de trecere erau câteva reguli: căsătoria să nu se facă în neam
până la al treilea verişor. Este această hotărâre mai în condiţiile unei comunităţi autarhice.
La înmormântări nu se boceşte; neamurile pemilor ţin până la a cincea generaţie.
Nu se fac pomeni, dar se plăteşte liturghia; se dau cât mai multe liturghii: 2,3,5,10. În
ritualul nostru, ne spune Augustina Postpisil, locuitorii din Eibenthal vorbesc o limbă cehă de
acum 100-120 de ani; nivelul ei este arhaic şi regional. Toate comunităţile cehe din Mehedinţi
vorbesc această limbă veche, fără inovaţii: Sfânta Elena, Sfânta Elisabeta, Gârnic, Ravensca,
Eibenthal, Şomiţa.
Problemele politice cele mai mari le-au avut în vremea comunistă, atunci când copiilor,
la şcoală, li s-a interzis să vorbească limba cehă, iar costumele populare ale ansamblului
folcloric erau...corcite, mai mult româneşti.
Spaţiul umanizat, civilizat, era cel al satului, următoarele limite erau hotarele loturilor
agricole şi păşunile. Pădurea devenea apoi spaţiul nesigur, neguros, uneori agresiv, cu toate că,
oameni de la munte fiind, pemii au conceput pădurea ca pe un topos al întrajutorării. De aici
îşi luau lemne de foc şi materialele de construcţie. Adaptarea la mediu a fost exemplară. Nici
nu se putea altfel. Se pare că Eibenthal este satul în care nu se fură; nu se încuie uşile şi îşi
agaţă plasele pentru pâine la poartă şi cu...banii în ele. Pâinea vine de la Sviniţa, o aduce Ioan
Giurşa. Şoferul ia banii şi lasă pâinea...; Aşa DA.
Comunitatea sârbească de la Sviniţa
Această aşezare este unul dintre locurile în care m-aş întoarce de fiecare dată. Mai ales
că drumul de la malul Dunării până urci pe dealul unde este aşezat satul este unul de pură şi
sălbatică frumuseţe, misterioasă şi tainică dar şi cu foarte multe semne de istorie şi civilizaţie.
După cum se ştie Sviniţa a fost mutată pe actualul loc în anul 1970. Îmi dau seama care
au fost tribulaţiile şi durerile sufleteşti ale acestei transmutări. Ce poate simţi un om atunci
când îşi vede casa, locul său sentimental, pentru unii viaţă, taină şi rodul muncii, tot rodul
muncii, atunci când o inundă apele. Şi nu orice ape, ci tocmai Dunărea care le era, le este
dragă sviniţenilor.
În 1970, odată cu construirea barajului de la Porţile de Fier I, apele s-au înălţat cu 17
metri „şi au inundat vechiul sat aproape în întregime”; aşa povestesc sec, bărbătesc, autorii
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monografiei „Fenomenul Sviniţa”, Ilie Sălceanu, profesor şi arheolog, precum şi actualul
primar al comunei, masterandul în ştiinţe economice, Nicolae Curici.
Biserica satului, care era pe un loc destul de înalt, a fost... dinamitată. Din toată Sviniţa
au mai rămas doar câteva case şi... cimitirul. Cel puţin strămoşii n-au fost deranjaţi din
veşnicul lor somn.
Din vechiul sat se mai păstrează, din fericire, casa părintească a profesorului Alexandru
Curici. Casa a fost construită în stilul vechi al sviniţenilor, din piatră. Altfel, satul de sub ape
avea aspectul arhitectural tradiţional al Banatului sârbesc. Dar şi acum noua aşezare şi-a
păstrat acelaşi aspect şi încă mai trimite nostalgic la vechea şi minunata localitate.
Ne spune şi afirmă primarul Nicolae Curici că, de fapt, satul vechi păstra şi
autenticitatea bănăţeană, dar fusese influenţat sistematic de rigoarea austriacă.
Acum, aşezarea este a unui tip de sat adunat, dar foarte interesante sunt şi gospodăriile
montane, sălaşele. Timpul nu ne-a permis să descindem şi să urcăm muntele pentru a vedea
aceste tipuri de locuire şi de umanizare a muntelui. Într-o cartogramă întocmită de Dumitru
Chiriac apar 6 sălaşe pe terasele înalte şi foarte puţine pe terasa montană. Ele se găsesc în
zonele Ieleşeva şi Livadiţa.
Pe o altă hartă austro-ungară din 1910, sunt figurate 63 de sălaşe, ceea ce înseamnă că
civilizaţia şi modul de existenţă în Sviniţa era şi încă sunt complexe şi nuanţate.
Şi acum, gospodăriile de sălaşe svinicene „sunt compuse din terenuri agricole
amplasate în zone defrişate cu aspect de grădini, în care se cultivă plante compatibile cu
altitudinea, unele cereale şi chiar legume. Aceste gospodării se mai compun din livezi cu pomi
fructiferi, păşuni, fâneţe, vii şi stupi. Gospodarii aveau acces la morile de apă. Chiar şi în
prezent, la sălaş, cresc oi, capre, vaci şi vite de tracţiune” (Sălceanu, Curici, 2014, p. 36).
Este foarte clar că s-a stabilit o relaţie stabilă şi profundă între om şi spaţiu, mai ales că
această comunitate de sârbi (slavi) a descins aici în secolul al XIII-lea, poate chiar mai
devreme; istoricii spun că în secolele XI şi XII aici au fost imigraţii continue ale bogomililor
de pe Valea Vardarului şi că, de fapt, locuirea acestor munţi a fost continuă. Svinicenii spun
despre ei că vorbesc cea mai veche limbă sârbă, arhaică.
Ocupaţiile locuitorilor acestei aşezări au fost dintre cele mai diverse şi toate în acord şi
consonanţă cu mediul. Stilul de vieţuire a fost unul închis, autarhic. Dar comunitatea a putut
sau a ştiut să-şi regleze şi să-şi rezolve toate nevoile, începând de la locuire şi până la cele
sfinte. Autarhici fiind, şi-au păstrat credinţa pe stilul vechi. Calendarul lor bisericesc este şi
acum cel iulian, aşa cum de fapt este şi al sârbilor de pe malul celălalt al Dunării.
Svinicenii sunt oameni hotărâţi şi dârzi, fermi în ce spun şi ce fac. Nu lasă nici un
metru de pământ nemuncit şi totul este făcut cu multă rânduială.
Când satul era mai jos, lângă Dunăre, s-au ocupat şi cu pescuitul, apoi şi-au continuat
viaţa lucrând pământul, crescând vaci, vite, porci, păsări, apoi plantând şi îngrijind viţa de vie,
livezile, iar acum, chiar foarte bine, fructifică clima blândă a văii şi cultivă smochini.
Plantaţiile de smochini însumează aproape „6000 de arbuşti şi se extind pe suprafeţe situate
de-a lungul Dunării, unde clima este mai blândă...Pe lângă dulceaţa (de smochine), svinicenii
mai prepară gem de smochine, ţuică şi vin de smochine” (Sălceanu, Curici, p. 253).
Dintotdeauna svinicenii au ştiut, cum afirmam deja, să folosească benefic mediul.
Totdeauna în sat au fost meşteri specializaţi: dulgheri, tâmplari, zidari, rotari, vărari (încă se
mai văd urmele vărăriilor), apoi fierari dintre cei mai buni, potcovari, brutari, cofetari şi… mai
ales gospodari. La urma urmei, şi ...gospodărirea este tot o profesie. Iar, dacă o faci bine, ai tot
ce-ţi trebuie; chiar dacă eşti în vârful muntelui.
Şi, pentru că lumea începe să se schimbe, sviniţenii au redescoperit turismul. Nici nu
era greu pentru că toposurile pe care le stăpânesc sunt mirifice.
În comuna Sviniţa, peste 90% din populaţie este de etnie sârbă. Şi etnia face eforturi săşi conserve identitatea. Şi a reuşit până acum. Şi-au păstrat calendarul, limba aceea arhaică,
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obiceiurile pe rit vechi. Mai mult, au înfiinţat un muzeu etnografic demn de laudă, dar şi un
ansamblu folcloric, DUNAV, format din tineri. Ce frumos! Era normal să vadă lumea
costumul popular sârbesc, cântecele şi dansurile specifice.
Revenind la costumul popular, putem spune că portul popular al sârbilor din Clisura
Dunării s-a păstrat foarte bine, trimiţând prin croi şi decoruri la formele sale vechi.
Costumul este format din bluză (oplecak) – ţesătură de bumbac sau de borangic, din
fustă (sucnja) – lână toarsă în război, decorată floral sau cu elemente geometrizate de culoare
verde, nuanţe de roşu, maro până la negru.
Costumul feminin mai conţine pieptarul (grundjac) decorat cu fir de mătase, cămaşa
care se poartă iarna peste bluză, şorţul purtat peste fustă, juponul, canite – brâul, opincile
(opante) şi ciorapii (ciarape).
În general, casa sviniţenilor aparţine spaţiului balcanic. Firesc. Casa tradiţională avea
două sau trei încăperi. Locuinţele erau înalte şi cu acoperiş în două sau patru ape. În general,
interioarele erau simple, cu ţesături de lână şi bumbac, cu chilimuri (covoare) decorate cu motive
dintre cele mai diverse. Erau preferate culorile tari, intense. Din casă nu lipsea icoana ortodoxă,
dar nici obiectele de aramă, uneori de argint (sfeşnice). Sfinţii cei mai iubiţi şi prăznuiţi sunt încă
Nicolae, Ion, Gheorghe. Sârbii din Sviniţa practică şi ei hora de pomană cam în aceleaşi forme
cu cele româneşti de pe Valea Dunării, din Oltenia (Poiana Mare, Desa, Ciuperceni, Salcia etc.).
Să nu uităm însă că hora de pomană se practică în aproape tot Banatul.
Rromii între diversitate şi mister
Este foarte greu să identifici un model identitar al rromilor folosind tipologii şi alte
consideraţii imuabile. O încercare de acest gen ar fi, oricum, un eşec. Dacă nu eşti atent la
nuanţe şi nu faci relaţii între ele, sau nu eşti atent la conjuncturile socio-culturale adiacente,
rişti, de asemenea, să greşeşti, să scapi esenţialul; adică în locul unui tablou vei avea o eboşă,
fără niciun rost şi fără valoare. Avem senzaţia, uneori, că toţi îi cunoaştem pe rromi, am stat
lângă ei, am vorbit cu ei, am cumpărat câte ceva de la ei, o căldare de aramă, un scăunel cu trei
picioare sau o sită, un inel de argint, sau...un cazan de ţuică. Ei, rromii, au făcut parte din viaţa
noastră şi vor face în continuare.
Când eram copil, prietenul meu cel mai bun era Virgil, care era rrom. Tatăl lui cânta la
vioară; lumea îi zicea Neagu. Virgil şi toată familia lui stau la marginea satului, într-o casă de
chirpici. Într-o vară, tata l-a angajat să păzească bostanul nostru împreună cu mine, desigur. Şi
ne-am înţeles foarte bine; dar, când mama venea cu coşul de mâncare, Virgil era primul;
mânca pe rupte; îmi păstra doar nişte resturi. Eu mă distram, pentru că pepenii erau deja în
pârg şi aveam ce mânca. Îi spuneam lui Virgil Medearu: eu, băiatule, mă vitaminizez,...tu
umflă-te cu ciorbă şi varză călită...!
Nu poţi să scrii despre rromi fără să-i înţelegi. Să le înţelegi firea, greutăţile sociale,
perceperea lor în lume de-a lungul istoriei, tot ce-au suferit şi plătit cu viaţa şi cu suferinţă.
Dar, cred că este cazul să ne referim în continuare la chestiuni etnografice concrete.
Rromii au avut meserii dintre cele mai diverse.
Foarte puţini români erau fierari prin satele Olteniei.
Şi, fără fierar în sat, erai legat de mâini şi de picioare. Cine să-ţi potcovească calul,
boul, cine să-ţi schimbe şina la car, cine să-ţi repare şişletele, dacă nu Tandin, Budescu, ai lu’
Păpănău, cine să-ţi facă o seceră sau o coasă, dacă nu ai lu’ Barabulea...!?
Da, poate, am exagerat puţin cu o introducere cam lungă, care, de fapt, voia, de facto,
să confirme afirmaţia iniţială; aceea că în Oltenia nu a fost sat fără un ţigan fierar, cel puţin în
Câmpia Olteană, poate şi spre munte.
Mai mult decât atât, documente mai vechi din Oltenia şi Muntenia atestă că, întradevăr, „în fiecare sat pe cuprinsul ţării lucrau curent un fierar şi un potcovar...” Surse de
aceeaşi natură mai impun constatarea că fierarii şi potcovarii de la curţile domneşti, de pe
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moşiile boiereşti şi mânăstireşti...”erau, în bună parte, robi ţigani şi că inventarul fierăriilor lor
consta, în general, din foale (foi), nicovale, ciocane şi cleşti” (Iordache, 1996, p. 334). Dar
inventarul unui atelier de fierărie cuprinde o mulţime de unelte dintre care enumerăm doar
câteva: ciocan de mână, ciocan de sunet, ciocan daltă, ciocan cap de cui, ciocan de găurit,
ciocan-dorn...cleşte de foc, cleşte papagal, cleşte gură de lup, dălţi pentru potcoave, diferite
dornuri, sfredele, burghie, bomfaiere, piliere etc.
Produsele fierarilor ţigani erau şi ele de o mare diversitate şi funcţionalitate: obiecte de
uz casnic şi gospodăresc: încuietori, ivăre, zăvoare, chei, balamale, clanţe, lacăte, verigi,
grătare şi tigăi, cleşte pentru jar, capre (mâţe) pentru vatră, făraşe, opaiţe, amnare, vătraie,
andrele, cârlige, topoare, cazmale...etc.
Dar nu numai fierarii făureau, ci şi căldărarii, lumânărarii, ţiganii care făceau obiecte
din os (se mai numeau şi cocalari); căldărarii se mai numeau şi kikavani. Să nu-i uităm pe
cărămidari, pe spoitori (cositori), pe penari, ursari, argintari etc.
S-au scris, în ultima vreme, lucrări importante despre rromi, despre viaţa, ocupaţiile,
mentalitatea, despre limba sau limbile rromilor, despre obiceiurile şi spiritualitatea lor, în
general etc. Toate aceste enunţuri ar merita capitole aparte. Spaţiul nu ne permite. Să nu uităm
însă de lăutarii rromi, care ne-au păstrat bună vreme folclorul şi ne-au ...muzicalizat nunţile,
botezurile şi toate chermezele.
Să nu-i uităm, de asemenea, pe rudarii din toată Oltenia care vreme de secole ne-au
lucrat şi oferit întregul inventar casnic: albii, copăi, găvane, linguri, troci, cauce, fuse, suveici,
solniţe etc.
O familie de lemnari din Băbeni, Vâlcea
Meşterul Iordan Lepădatu din Băbeni a învăţat meseria de cioplitor în familie, de la
tatăl dumnealui, care, la rându-i, învăţase tot din familie. Era copil când a început să deprindă
meşteşugul. Altfel, avea şi de la cine să înveţe, de la tată, de la bunic, dar şi de la alţi meşteri.
Asta pentru că Băbeniul era, în preajma anilor şaizeci, cel mai important centru de rudari, unde
lemnul era lucrat de zeci, poate o sută de ani.
Iordan a început să lucreze serios pe la 14 ani. În satul Valea Mare, erau în jur de
cincizeci de familii de lemnari. Se făceau mai ales troace, linguri, fuse, dar şi piese mai mari,
albiile. Produsele le vindeau prin părţile Ardealului, la Sibiu, mai mult, sau pe Valea Oltului.
Uneori, lemnarii mergeau pe jos zeci de kilometri prin sate. Iordan îşi aminteşte că tatăl său
pleca din sat, cu trenul, până la Câineni, şi de acolo, pe jos, prin sate, până la Sibiu.
Viţa Lepădatu, soţia lui Iordan, a lucrat şi ea lemnul de mică. Îşi aminteşte că părinţii
mergeau la târguri şi la bâlciurile anuale mari de la Roşiori, Turnu Măgurele, Bolintin,
Alexandria. Meşterii lemnari băteau în special drumurile Teleormanului şi Ilfovului. Făceau
troc. Dădeau albii, troace, găvane şi primeau făină şi boabe, în special.
O luau şi pe drumurile Bărăganului, pe ruta Vişina. Lemnarii îşi pregăteau căruţele, le
făceau orliţă (puneau coviltir). Căruţele, fiind destul de mici, nu puteau să cuprindă mai mult
de zece albii. Aşa că se prelungeau loitrele cu pari şi se făcea acoperiş din pături. În căruţă se
aranja şi locul de dormit.
Spre Sfântul Dumitru, mergeau la târgurile mari şi îşi vindeau produsele la schimb cu
cereale şi alte produse necesare pentru iarnă. Ne povesteşte Viţa Lepădatu că schimburile se
făceau şi cu băutură, ţuică şi vin. Se primeau însă şi ouă sau păsări, alteori purcei. Viţa îşi
aminteşte că şi ea a făcut un drum memorabil la Olăneşti, într-un sat pe lângă Bucureşti.
Secretele meseriei
Iordan Lepădatu lucrează cu toată familia, adică, soţia, cei doi copii, Gheorghe şi
Constantin, plus nurorile. În echipă, fiecare are specializarea sa expresă, dar fiecare cunoaşte,
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ca principiu, întreg fluxul „de producţie”. Şi, chiar dacă Gheorghe are şcoala absolvită de
sculptor, liderul şi meşterul acceptat al echipei este Iordan.
Confecţionarea obiectului propriu-zis începe cu selectarea şi secţionarea buşteanului de
plop, de salcie sau tei. Bucata de lemn este pregătită special pentru tesluit, operaţie care se
face cu o unealtă în formă de semilună. După tesluire, lemnul este modelat cu barda – se dă
forma pe spatele obiectului cât se poate. După bărduire, se trece la tuns cu cuţitul; se iau
brazdele, adică se finisează. După aceste operaţii, obiectul trebuie lăsat la uscat, la umbră, nu
la soare. Lemnul se lucrează cel mai bine atunci când este verde, dar trebuie lăsat la uscat,
obligatoriu, între fazele de lucru, de cel puţin două ori. După ce lemnul s-a uscat, probă ce se
face prin pipăire, se trece la scobit cu scoaba pe interior. După scobire, piesa trebuie iar lăsată
la uscat, după care se dă iar la cuţit, pentru obţinerea formei finale.
În sfârşit, se trece la finisaj, care se face cu şmirghel de 120, 150 sau 170 în funcţie de
granulaţie.
Ultima operaţie este decorarea. În familia Lepădatu, meşteri întru decorat sunt Cristi şi
Gigi, alintaţii băieţi ai lui Iordan. Decorarea se face cu un cuţit cu vârful în „V”.
Toate sculele lemnarilor din Băbeni sunt lucrate de fierarul Ion Boţogan. Ne referim la
secure, bardă, teslă, cuţit, cuţitoaie, scoabă, bisturiu.
Tipologia vaselor tradiţionale lucrate la Băbeni
Albia mare pentru spălat
Albia pentru porc
Albia pentru vin – molda
Troaca (băiţa) pentru copil
Troaca de legănat
Troaca de frământat
Copaia de cernut
Găvanul pentru salată
Găvanul pentru friptură
Găvanul pentru bătut usturoi
Găvanul de urzici şi alte vegetale
Găvanul de mâncat
Troaca de mâncat, copaia de stână – era scobită pe interior cu o deschidere de 50-60
cm. La un capăt era un orificiu unde se punea sarea. În interiorul troacei se punea găvanul cu
mâncare. Era ca un fel de tavă.
Lingura de mâncat, din lemn de jugastru, prun sau salcie – foarte frumos decorată
Caucul de scos mâncarea din oală sau din tuci
Caucul de apă
Fuse vopsite în culori naturale (din frunze şi boabe de boz, din frunză de nuc, din
rădăcină de păpădie etc.)
Suveici
Solniţe
În ultimii 20 de ani, meşterii prelucrează în special obiecte mai puţin funcţionale şi mai
mult estetice.
Comunitatea bulgară de la Băileşti
La Băileşti, bulgarii s-au aşezat întru trai pe o uliţă, care se numea a sârbilor şi care, de
fapt erau...bulgari care populau partea de nord a aşezării. Domnul doctor Charles Laugier
adaugă că românii şi bulgarii din localitate (aşa-zişi sârbi), „au fost separaţi prin legăturile lor
de familie şi numai de câţiva ani aceste legături de rudenie şi alianţă au putut să se stabilească
între ei”. Şi mai comentează Laugier: „Elementul sârb (bulgari de origină) a fost adus pentru
agricultură” (p. 154).
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De fapt, pentru ce fel de agricultură, într-o ţară chiar agricolă?!!! Cred că este vorba
despre grădinărit şi cultivarea zarzavaturilor şi chiar a florilor. Se pare că, într-adevăr, la
începutul secolului al XX-lea, în Băileşti vieţuiau aproape 60-70 de familii bulgăreşti. Şi,
totuşi, un istoric, cercetător şi muzeograf din Băileşti, mai precis Constantin Câşlaru, care a
scris sistematic despre istoriile dunărene, despre trecerile continue între cele două maluri, care
a publicat monografii importante ale aşezărilor din nordul oltenesc al Dunării, susţine, pe urma
lui Ch. Laugier, că trebuie să fim mai atenţi cu privire la originea locuitorilor din Oltenia
riverană. Profesorul Câşlaru, în monografia localităţii Urzicuţa, publică şi catagrafia comunei
din anul 1831. Este foarte clar că, într-adevăr, sunt foarte mulţi slavi, bulgari şi sârbi. Nu sunt
pomeniţi macedonenii, pentru că erau sub o altă stăpânire.
Comunităţile de macedoneni de la Urzicuţa şi macedonenii din Oltenia
La Urzicuţa, Dolj, trăiesc peste 100 de macedoneni declaraţi, ce fac parte din Asociaţia
Macedonenilor din România. Este sigur că, în localitatea amintită, încă de la mijlocul
secolului al XIX-lea se auzeau limbi slave; dar nu numai macedoneană. Este foarte greu să te
pronunţi în această privinţă, câtă vreme oamenii nu mai vorbesc curent limba etnică. Dar
macedonenii au fost laborioşi, au scris şi îngrijit cărţi care să le demonstreaze identitatea. Au
scris despre obiceiuri şi datini, despre mâncărurile tradiţionale, despre costumul popular şi au
transcris documente care le atestă originea.
Astfel, în anul 1902, intrau prin Calafat, cu aprobările necesare, 20 de muncitori
agricoli din Macedonia, pentru a lucra ca agricultori, pe moşia lui Scarlat Ferechive, care era
situată în localitatea Caraula, Dolj. Dar tot documentele ne spun că aceşti lucrători erau, de
fapt, sezonieri (vezi E. Mirea, 2013, p.26).
Documentele nenumărate confirmă treceri continue peste Dunăre ale macedonenilor şi
aşezarea lor în Oltenia riverană sau chiar spre centrul ei. Macedonenii veneau în special din
Imperiul Otoman. În marea lor majoritate, depeşele înaintate de macedoneni instituţiilor
româneşti sunt cereri ale refugiaţiilor de a se stabili definitiv în comunele şi aşezările olteneşti,
în care ei de fapt chiar trăiau şi convieţuiau paşnic cu localnicii cu mult înaintea solicitării de
stabilire oficială.
La un moment dat, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, sunt nevoite să evite anumite
neînţelegeri şi divergenţe diplomatice. Bătrâna Europă era frământată de nenumărate conflicte,
de revendicări şi restabiliri ale graniţelor de după căderea Imperiului Otoman. Diplomaţiile
erau în alertă, dar în... necuprindere continuă.
Sunt zeci de cazuri de macedoneni care vor să se stabilească în Oltenia. Unii au nume
slave, alţii au nume româneşti sadea. Spre exemplu, Gabril Blagi, care trăia de multă vreme în
Mierea Birnici (satul în care se năştea şi tatăl Mariei Tănase), îi trimite prefectului Dol-Jiului,
pe data de 14 septembrie 1900, o rugăminte scrisă, aceea de a i se clarifica situaţia şi de a-i
acorda drepturile de „devotat” român, stabilit şi căsătorit legal cu o româncă. De precizat că
dumnealui, Gavril Blagi, avea deja de la 1900 un băiat de 16 ani şi o fetişcană de 8 ani, motiv
pentru care (şi) primarul, N. Mihai, îl consideră drept „supus român, alegător al comunei şi
bun tată de familie” (vezi E. Mirea, lucrare în manuscris, p. 60). Toate aceste documente de
arhivă sunt de fapt pagini de viaţă, de dorinţă a unor minoritari de a se stabili într-un loc şi de
a munci şi a se rândui.
Macedonenii din Oltenia au fost în special ...brutari, olari şi zidari, cofetari, dulgheri,
agricultori etc.
Italienii din Italieni (Atârnaţi)
Istoria nu este suficientă pentru a înţelege o emigraţie. Ea, istoria, este o încercare de a
înţelege şi de a supune ştiinţific un timp cu toate frumuseţile şi marasmele lui. Emigraţia
înseamnă în primul rând viaţă, empatie, revoltă, toate la un loc.
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Italienii care au venit în sudul Olteniei, mai precis la Craiova şi împrejurimi, erau
friulani. Prima descindere a lor se întâmpla pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Dar
importantele imigraţii se întâmplau după 1880. Lângă Craiova, la Atârnaţi, „talienii” s-au
aşezat pe moşia Domnişoarei Eliza Opran. Am văzut-o pe domnişoara Eliza în câteva tablouri,
păstrate cu grijă de familia Zgubin din Işalniţa.
Din Atârnaţi, satul a devenit (toponimic) „Italieni”. Trăiau aici cam 40 de familii, care
lucrau pe moşia Opran. Ceva mai târziu, bărbaţii şi-au dat seama că sunt meseriaşi, adică
zidari pricepuţi şi harnici. Au cam renunţat la agricultură şi au construit case şi în Craiova, dar
şi în împrejurimi, la Cernele, Işalniţa, Şimnic, Almăj, Bucovăţ, Breasta. Femeile s-au ocupat
în continuare de agricultură, dar şi-au plantat livezi, vii şi mici grădini de zarzavat.
În Işalniţa mai sunt descendenţi din familiile Zgubin, Rizzi şi Nardin. Sunt ortodocşi. În
Atârnaţi au rămas mai multe familii care au reuşit să-şi ridice o biserică. Au fost şi au rămas
catolici. I-am cunoscut pe Tolo şi pe Berto, fiul său, cei care au construit casa părinţilor mei, prin
anii 60-65. Eram copil, dar, cum se ştie, amintirile din copilărie se păstrează mai bine. Tolo era
înalt, ciolănos, aprig şi ţâfnos în aparenţă. Dar era un meseriaş de soi, un maestru. Şi, cum spuneam deja, Tolo şi Berto au ridicat zeci de case şi în Işalniţa şi în toate satele din jurul Craiovei.
Consultând actele normative, adoptate în perioada post-belică, am constatat că, în zona
Işalniţa, nu a fost consemnat niciodată vreun cătun cu numele Italieni. Că în zonă au locuit
cetăţeni provenind din Italia este indubitabil, dar oficial, pe hartă şi în actele normative, nu a
existat, aici, vreun sat cu numele Italieni. Denumirea circula, desigur, oral, în rândul localnicilor,
denumind ,,cartierul” în care aceştia îşi găsiseră vatră. În schimb, tot în apropiere de Craiova –
dar pe şoseaua Bucovăţ-Lazu-Terpeziţa-Pleniţa-Cetate – a fiinţat satul Italieni, pendinte de
comuna Sărbătoarea (centru de comună până în 1968, când a fost absorbită de Bucovăţ).
Născut în casa bunicilor dinspre mamă, la Sărbătoarea, Dan Lupescu îşi aminteşte că,
în anii copilăriei şi ai şcolii primare, urmate în satul învecinat, Leamna de Sus –, la Italieni
mai trăiau doar 11 (unsprezece) familii. În anii 1977-1980, aici, în Italieni, mai erau locuite
doar două case. Una dintre ele avea să devină sediul uneia dintre fermele I.A.S. Craiova,
supravieţuind astfel (casa) până în zarea anilor 1990.
Subliniem că, în anii 1910-1913, celebrul primar Nicolae Romanescu antamase
construirea Palatului Administrativ (Prefectura de acum), proiectat de arhitectul Petre
Antonescu şi transpus la scara 1/1 a realităţii de constructorul italian Giovanni Batista
Peressutti, care a adus – din Italia – câteva sute de meşteri italieni. Cea mai mare parte a
acestora au întemeiat, la 7-8 km de centrul Cetăţii Băniei, satul Italieni, pe şoseaua BucovăţLazu. În urmă cu 80-85 de ani, aici locuiau circa 200 sute de italieni, în 42 de case plasate la
şosea, plus altele opt – pe o uliţă adiacentă. Problema cea mai dificilă cu care s-au confruntat
localnicii a fost lipsa de apă potabilă. Dan Lupescu îşi aduce aminte că fântâna de la capătul
vestic al satului Sărbătoarea (spre tarlalele cu vii) era săpată la peste 80 de metri adâncime.
Preşedintele Asociaţiei Italienilor din Dolj, ec. Mircea Feruglio (coleg de clasă, la
,,Fraţii Buzeşti”, cu Dan Lupescu, din clasa a V-a până într-a IX-a), preciza, cu ani în urmă,
unei agenţii de presă că, din cauza lipsei de apă, cei din Italieni au fost nevoiţi să se mute:
,,Neputându-se soluţiona problema apei, s-au împrăştiat la Izvorul Rece sau la Işalniţa. Mulţi
dintre ei au venit în Craiova”.
De reţinut: după 1989, la Craiova a fost reînfiinţat Consulatul onorific al Ambasadei
Italiei la Bucureşti, condus de doamna Demetrescu. Clădirea de pe Calea Unirii (km 0 al
Craiovei), în care a funcţionat Casa de Cultură a Municipiului şi Universitatea Populară, ca şi
edificiul învecinat (în care se mutase Muzeul Colecţiilor şi care acum este sediul central al
UniCreditBank) au revenit în proprietatea comunităţii italiene, care (re)construise şi Biserica
,,Sf. Anton” (Catolică), din proximitate – precizează Dan Lupescu, directorul revistei
,,Lamura”.
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STUDIU INTERDISCIPLINAR:
PROFILUL SOCIOCULTURAL AL MINORITĂŢILOR DIN OLTENIA
Prof.univ. dr. DUMITRU OTOVESCU
Conf. univ. dr. ALEXANDRINA MIHAELA POPESCU
Conf. univ. dr. RĂZVAN NICOLAE STAN
1.Conţinutul şi structura planului de cercetare interdisciplinară
1.1. Metodologia generală de elaborare a studiului
1. Denumirea studiului: Profilul sociocultural al minorităţilor din Oltenia.
2. Scopul realizării acestuia: Identificarea sistemului de valori specifice minorităţilor
şi promovarea acestora în spaţiul cultural al Olteniei prin diverse mijloace de comunicare
publică.
3. Populaţia investigată: minorităţile etnice aflate pe teritoriul celor cinci judeţe ale
Regiunii Oltenia: Dolj, Gorj, Vîlcea, Olt, Mehedinţi. O atenţie specială va fi acordată
cunoaşterii comunităţii de rromi, deoarece aceasta este cea mai numeroasă şi se află răspândită
în toate judeţele menţionate.
4. Unităţile de cercetare avute în vedere: membri şi lideri ai comunităţilor etnice şi
persoane în vârstă de 18 şi peste, de ambele sexe din respectivele grupări minoritare, care au
un rol relevant pentru tema studiată.
5. Mărimea eşantionului: 390 persoane de etnie romă, la care s-au adăugat 25 de greci şi
25 maghiari (având reşedinţa în mediul urban şi rural).
6. Metode de cercetare selectate:
a) Metoda analizei statistice;
b) Metoda anchetei de opinie pe bază de chestionar (administrat şi autoadministrat);
c) Metoda comparativă;
d) Metoda tipologică;
e) Metoda istorică;
f) Metoda observaţiei.
7. Tehnicile de recoltare a datelor (utilizate selectiv, în funcţie de circumstanţele
concrete ale recoltării informaţiilor):
- tabele statistice şi corelaţii de date statistice;
- chestionarul sociologic;
- interviul semi-structurat.
1.2. Obiective generale şi specifice ale cercetării cantitative
Obiective generale:
Acestea derivă din obiectivele fundamentale ale proiectului şi sunt în concordanţă cu
scopurile urmărite prin realizarea cercetării de teren:
1. Identificarea minorităţilor etnice din Oltenia şi stabilirea distribuţiei teritoriale a
acestora, conform datelor statistice oficiale;
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2. Cunoaşterea profilului social şi cultural al minorităţilor etnice din Oltenia, pe baza
informaţiilor de teren recoltate.
Obiective particulare
Ca obiective specifice, ne-am propus următoarele:
1. Să dezvăluim ponderea minorităţilor etnice în raport cu populaţia totală, pe medii
sociale (urban-rural), pe grupe de vârstă etc.;
2. Să evidenţiem gradul de integrare socială a grupurilor minoritare în ansamblul
populaţiei dintr-o comunitate teritorială sau alta;
3. Să apreciem capacitatea de autoreproducere şi evoluţia demografică a grupurilor
minoritare;
4. Să evaluăm nivelul de trai al populaţiei minoritare.
1.3. Ipoteze ale cercetării cantitative
1. Majoritatea populaţiei din comunităţile etnice este concentrată în localităţile urbane;
2. Cu cât este mai mare numărul celor care se căsătoresc cu parteneri din aceeaşi etnie,
cu atât creşte şi capacitatea de autoreproducere a respectivei minorităţi;
3. Utilizarea limbii materne în viaţa familială şi în relaţiile cu cei de aceeaşi etnie
reprezintă un factor hotărâtor al perpetuării conştiinţei minoritare;
4. Dacă tradiţiile etnice şi alte valori spirituale sunt respectate de majoritatea
membrilor dintr-o comunitate, atunci se asigură păstrarea identităţii socioculturale a fiecărei
grupări etnice;
5. Cu cât nivelul de instrucţie şi educaţie al oamenilor este mai ridicat, cu atât şi
deschiderea lor spre societatea şi cultura naţională este mai accentuată.
1.4. Elaborarea instrumentului de cercetare – chestionarul sociologic
Acesta cuprinde următoarele categorii de întrebări, libere şi cu răspunsuri preformulate:
- Întrebări referitoare la structura sociodemografică a populaţiei evaluate (vârsta,
sexul, starea civilă, nr. de copii, profesia, ocupaţia, nivelul de studii etc.);
- Întrebări care privesc legăturile individului cu propria etnie (aprecierea numărului
de membri, a categoriilor de vârstă, a relaţiilor de prietenie şi comunicare cu ceilalţi membri
din comunitatea etnică etc.);
- Întrebări care privesc viaţa în aceeaşi colectivitate (cu ocazia unor sărbători
petrecute în comun, manifestarea solidarităţii de grup prin acordarea ajutorului la nevoie,
încheierea de căsătorii endogame etc.);
- Întrebări relevante pentru determinarea identităţii socioculturale a minorităţilor
etnice (utilizarea limbii materne în viaţa familială şi comunitară, conştiinţa apartenenţei etnice
şi aprecierea propriei identităţi, respectarea tradiţiilor, invocarea unor valori culturale proprii
etniei, conştientizarea şi afirmarea unor trăsături specifice ale etniei etc.);
- Întrebări privind calitatea vieţii (comparativ cu anul anterior şi în raport de viitor,
comparativ cu cetăţenii din aceeaşi localitate, categoriile de venituri etc.);
- Întrebări referitoare la valorile sociale (muncă, bani etc.);
- Întrebări referitoare la rolurile în viaţa familială (ale soţului, soţiei, copiilor etc.);
- Întrebări despre natura relaţiilor cu românii din localitate (evaluare, discriminare etc.)
1.5. Fişa de eşantionare a cercetării (structurată pe zona Olteniei)
S-a procedat la o eşantionare probabilistă multistratificată, ţinând cont de ponderea
populaţiei fiecărui judeţ în ansamblul locuitorilor Regiunii Oltenia şi de structura etnică a
locuitorilor. Cercetarea a fost de ordin cantitativ.
În continuare, prezentăm structura eşantionului şi distribuţia chestionarelor pe judeţe,
pe localităţi şi pe medii sociale (urban/rural).
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Eşantionare probabilistă multistratificată
Marja de eroare =/-1,9% la un interval de încredere de 95% (p=0,05)
Număr total de chestionare 390
Distribuţie chestionare:
Judeţul
Dolj
Gorj
Mehedinţi

Număr chestionare
Total
Urban
Rural
152
55
97
53
30
23
71
17
54

Olt
Vâlcea

64
50

42
28

22
22

Total

390

172

218

Localitate
Urban
Rural
Craiova
Sadova
Tg Jiu
Scoarţa
Tr.
Tâmna
Severin
Slatina
Stoeneşti
Rm
Câineni
Vâlcea

Întrucât orice instrument de cercetare directă a mediului social implică o verificare
prealabilă a instrumentelor sau tehnicilor de recoltare a datelor, am recurs la completarea a 40
de chestionare.
Această operaţie a fost indispensabilă în procesul de definitivare a întrebărilor (cu
răspunsuri libere şi preformulate) cuprinse în chestionar.
Completarea chestionarelor s-a făcut prin contact direct cu subiecţii anchetaţi, la
domiciliul acestora.
Astfel, s-au aplicat 20 de chestionare în rândul populaţiei rome din oraşul Balş (judeţul
Olt), 10 chestionare în Craiova şi 10 chestionare în localitatea Novaci din judeţul Gorj.
După înregistrarea observaţiilor şi a propunerilor reieşite din perioada de pretestare s-a
trecut, în luna următoare, la analiza acestora şi la definitivarea tuturor întrebărilor din
chestionarul administrat.
2. Perspectiva statistică de studiere a minorităţilor etnice
2.1. Precizări introductive
Cercetarea interdisciplinară de teren are ca suport o serie de date statistice oficiale, care
ne oferă o imagine sintetică şi de ansamblu asupra minorităţilor din Oltenia şi din România,
totodată.
Datele statistice de mai jos au fost corelate şi calculate în funcţie de obiectivele şi
finalitatea cercetării. Aceste date sunt rezultatul unor analize pe bază de indicatori
reprezentativi pentru cunoaşterea grupărilor minoritare din arealul istoric, geografic şi cultural
examinat.
Înregistrarea informaţiilor prezentate în continuare s-a făcut în urma Recensământului
Populaţiei şi al Locuinţelor, efectuat de Institutul Naţional de Statistică al României, în anul
2011, însă date publicităţii în anul 2014.
După români, cea mai mare comunitate etnică din Oltenia este reprezentată de romi,
motiv pentru care s-a efectuat o analiză statistică detaliată a răspândirii teritoriale a membrilor
acestei minorităţi (cu deosebire în funcţie de fiecare judeţ şi de mediul social urban/rural).
Deşi, aparent, regiunea Oltenia s-ar înscrie în aria regiunilor din România care au o
diversitate etnică redusă (cum se crede, bunăoară, şi despre Moldova), în realitate pe acest
teritoriu geografic, istoric şi cultural, s-au depistat locuitori care aparţin unui număr de 17
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minorităţi etnice, dintre care 13 au mai mult de 10 persoane, iar 4 au mai puţin de 10 persoane
(cele de slovaci, tătari, polonezi şi croaţi).
Cea mai numeroasă etnie este cea a romilor (63.899 membri), aceasta fiind urmată de
cea a sârbilor (1.124), apoi a maghiarilor (752), cehilor (476) şi germanilor (307). Diversitatea
etnică a populaţiei din Oltenia nu se corelează, însă, cu o pondere înaltă a populaţiilor
minoritare, acestea constituind mai puţin de 10% din totalul locuitorilor acestei regiuni, unde
factorul demografic autohton are un rol preponderent numeric.
2.2.Compoziţia etnică a populaţiei din România şi din Regiunea Oltenia
Tabel nr. 1. Compoziţia etnică la nivel naţional, regional şi judeţean
(în date absolute şi procente)
Arealul România Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
referenţial
Componenţa
etnică
Total

20121641

2075642

660544

341594

265390

436400

371714

Români

16792868

1901330

594841

321686

236908

400089

347806

Pondere
români din
populaţia
totală (%)
Romi

83.46

91.60

90.05

94.17

89.27

91.68

93.57

621573

63899

29839

6698

10919

9504

6939

3.09

3.08

4.52

1.96

4.11

2.18

1.87

1227623

752

192

134

153

66

207

Pondere
romi din
populaţia
totală (%)
Maghiari
Pondere
maghiari
din
populaţia
totală (%)
Ucraineni

6.10

0.04

0.03

0.04

0.06

0.02

0.06

50920

72

17

24

13

5

13

Germani

36042

307

60

22

151

11

63

Turci

27698

166

46

11

40

27

42

Ruşilipoveni
Sârbi

23487

47

11

11

10

7

8

18076

1124

99

17

996

6

6
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Arealul
referenţial

România

Oltenia

Dolj

Gorj

Mehedinţi

Olt

Vâlcea

Bulgari

7336

80

65

0

6

5

0

Greci

3668

129

91

8

21

0

9

Italieni

3203

160

68

28

16

19

29

Evrei

3271

79

60

0

11

0

8

Cehi

2477

476

0

10

466

0

0

Macedoneni

1264

141

134

0

0

4

3

Alte etnii

18524

433

243

48

29

53

60

Nedeclaraţi

1236810

106341

34747

12879

15624

26588

16503

Componenţa
etnică

Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/) prelucrarea datelor ne aparţine.
Notă: În regiunea Oltenia mai există şi alte etnii, însă cu un număr foarte redus de
membri, cum ar fi: tătari, slovaci, croaţi, polonezi, chinezi, armeni, ceangăi (din această cauză nu
s-a operat consemnarea numerică a respectivelor etnii, care au, fiecare, sub 10 membri).
2.3. Compoziţia etnică a populaţiei din Oltenia şi distribuţia teritorială a etniilor
pe judeţe
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabel nr. 2: Numărul şi ponderea etnicilor străini din Oltenia
Total pe regiune
Ponderea în totalul
Categoria etnică
populaţiei regiunii
Români
1901330
Romi
63899
3,36
Maghiari
752
0,039
Ucraineni
72
0,003
Germani
307
0,016
Turci
166
0.008
Ruşi-lipoveni
47
0,002
Sârbi
1124
0,059
Bulgari
80
0,004
Greci
129
0,006
Italieni
160
0,008
Evrei
79
0,004
99

13.
14.
15.
16.
17.

Cehi
476
0,025
Macedoneni
141
0,007
Alte etnii
433
0,022
Nedeclaraţi
106341
5,59
TOTAL
2.075.642
100,00
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
Conform statisticilor oficiale, primele două comunităţi etnice, semnificative din punct
de vedere numeric, sunt cele de:
- romi, în judeţele Dolj (29839 membri) şi Mehedinţi (10919)
- sârbi, în judeţele Mehedinţi (996 membri) şi Dolj (99)
- maghiari, în judeţele Vâlcea (207 membri) şi Dolj (192)
- cehi, în judeţele Mehedinţi (466 membri) şi Gorj (10)
- germani, în judeţele Mehedinţi (151 membri) şi Vâlcea (63)
- turci, în judeţele Dolj (46 membri) şi Vâlcea (42)
- italieni, în judeţele Dolj (68 membri) şi Vâlcea (29)
- macedoneni, în judeţul Dolj (134 membri)
- greci, în judeţele Dolj (91 membri) şi Mehedinţi (21)
- bulgari, în judeţul Dolj (65 membri)
- evrei, în judeţele Dolj (60 membri) şi Mehedinţi (11)
- ucrainieni, în judeţele Gorj (24 membri) şi Dolj (17)
- ruşi-lipoveni, în judeţele Dolj (11 membri) şi Gorj (11)
Harta răspândirii teritoriale a minorităţilor etnice din cele 5 judeţe ale Olteniei a
implicat dificultăţi majore de alcătuire a eşantionului, cu atât mai mult cu cât avem de-a face
cu un număr de 13 grupări etnice şi nu toate dintre acestea au membri concentraţi în anumite
localităţi pentru a fi uşor de depistat şi, în consecinţă, de intervievat.
Din aceste considerente, doar comunitatea romilor, care beneficiază de o înregistrare a
membrilor săi pe localităţi urbane şi rural, a permis efectuarea unor calcule riguroase, pe baza
cărora să poată fi concepută fişa de eşantionare, după toate cerinţele realizării unei investigaţii
sociologice de teren. Menţionăm că nici comunitatea romilor nu este îndeajuns de omogenă,
fiind fărâmiţată în numeroase structuri ocupaţionale şi identităţi socioculturale, cum ar fi
următoarele : lăutari, florari, spoitori, lingurari, aurari, gabori, căldărari, ursari, rudari,
cărămizari, vătraşi, fierari etc.
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Categoria
etnică
Români
Romi
Sârbi
Maghiari
Cehi
Germani
Turci
Italieni
Macedoneni

Tabel nr. 3: Repartiţia etnică pe judeţele Olteniei
Judeţele Olteniei
Dolj

Gorj

594.841
29.839
99
192
0
60
46
68
134

321.686
6.698
17
134
10
22
11
28
0

Mehedinţi
236.908
10.919
996
153
466
151
40
16
0

100

Olt

Vâlcea

400.089
9.504
6
66
0
11
27
19
4

347.806
6.939
6
207
0
63
42
29
3

Total
general
1.901.33.
63.899
1.124
752
476
307
166
160
141

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Greci
91
8
21
0
9
129
Bulgari
65
0
6
5
0
80
Evrei
60
0
11
0
8
79
Ucrainieni
17
24
13
5
13
72
Ruşi-lipoveni
11
11
10
7
8
47
Alte etnii
243
48
29
53
60
433
Nedeclaraţi
34.747
12.879
15.624
26.588
16.503
106.341
Total 660.544 341.594 265.390 436.400 371.714 2.075.642
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
4. Distribuţia populaţiei de romi din România pe judeţe
4.1.

La nivel naţional

Nr.
crt.

Tabel nr. 4: Distribuţia populaţiei de romi din România pe judeţe
JUDEŢUL
POPULATIA
STABILĂ
ROMI
PROCENT
PROCENT
DIN
DIN
TOTAL
POPULAŢIA TOTALUL
TOTALĂ A
DE ROMI
ŢĂRII
20121641 621573
3.09
ROMANIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ALBA
ARAD
ARGEŞ
BACĂU
BIHOR
BISTRIŢA-NĂSAUD
BOTOŞANI
BRAŞOV
BRĂILA
BUZĂU
CARAŞ-SEVERIN
CALĂRAŞI

342376
430629
612431
616168
575398
286225
412626
549217
321212
451069
295579
306691

14292
16475
16476
15284
34640
11937
4155
18519
8555
20376
7272
22939

4.17
3.83
2.69
2.48
6.02
4.17
1.01
3.37
2.66
4.52
2.46
7.48

2.30
2.65
2.65
2.46
5.57
1.92
0.67
2.98
1.38
3.28
1.17
3.69

13.

CLUJ

691106

22531

3.26

3.62

14.

CONSTANŢA

684082

8554

1.25

1.38

15.

COVASNA

210177

8267

3.93

1.33

16.

DAMBOVIŢA

518745

27355

5.27

4.40

17.

DOLJ

660544

29839

4.52

4.80

18.

GALAŢI

536167

16990

3.17

2.73

19.

GIURGIU

281422

15223

5.41

2.45

20.

GORJ

341594

6698

1.96

1.08
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

310867
5326
1.71
0.86
HARGHITA
418565
7475
1.79
1.20
HUNEDOARA
274148
14278
5.21
2.30
IALOMIŢA
772348
11288
1.46
1.82
IAŞI
388738
15634
4.02
2.52
ILFOV
478659
12211
2.55
1.96
MARAMUREŞ
265390
10919
4.11
1.76
MEHEDINŢI
550846
46947
8.52
7.55
MUREŞ
470766
6398
1.36
1.03
NEAMŢ
436400
9504
2.18
1.53
OLT
762886
17763
2.33
2.86
PRAHOVA
344360
17388
5.05
2.80
SATU MARE
224384
15004
6.69
2.41
SĂLAJ
397322
17946
4.52
2.89
SIBIU
634810
12178
1.92
1.96
SUCEAVA
380123
8198
2.16
1.32
TELEORMAN
683540
14525
2.12
2.34
TIMIŞ
213083
3423
1.61
0.55
TULCEA
395499
5913
1.50
0.95
VASLUI
371714
6939
1.87
1.12
VÂLCEA
340310
11966
3.52
1.93
VRANCEA
1883425
23973
1.27
3.86
MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
4.2. La nivelul Regiunii Oltenia
a) Distribuţia populaţiei de romi din judeţul Dolj pe medii sociale (rural/urban)
Nr.
I. MEDIUL URBAN
POPULAŢIA
crt.
STABILĂ
Romi
PROCENT
TOTAL
DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
1.
ROMANIA
20121641
621573
3.09
2.
DOLJ
660544
29839
4.52
3.
MEDIUL URBAN
344037
10733
3.12
4.
MUNICIPIUL CRAIOVA
269506
5291
1.96
5.
MUNICIPIUL BĂILEŞTI
17437
1629
9.34
6.
MUNICIPIUL CALAFAT
17336
887
5.12
7.
ORAŞ BECHET
3657
1193
32.62
8.
ORAŞ DĂBULENI
12182
158
1.30
9.
ORAŞ FILIAŞI
16900
759
4.49
10.
ORAŞ SEGARCEA
7019
816
11.63
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa:
http://statistici.insse.ro/shop/)- prelucrarea datelor ne aparţine.
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Nr.
Crt.

II. MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

TOTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

COMUNE
AFUMAŢI
ALMĂJ
AMARĂŞTII DE JOS
AMARĂŞTII DE SUS
APELE VII
ARGETOAIA
BIRCA
BISTREŢ
BOTOŞEŞTI-PAIA
BRABOVA
BRĂDEŞTI
BRALOŞTIŢA
BRATOVOIEŞTI
BREASTA
BUCOVĂŢ
BULZEŞTI
CALARAŞI
CALOPĂR
CARAULA
CÂRCEA
CÂRNA
CARPEN
CASTRANOVA
CATANE
CELARU
CERĂT
CERNATEŞTI
CETATE
CIOROIAŞI
CIUPERCENII NOI
COŞOVENI
COŢOFENII DIN DOS
COŢOFENII DIN FAŢĂ
DANEŢI
DESA
DIOŞTI
DOBREŞTI
DOBROTEŞTI

316507
2633
1974
5520
1703
2112
4382
3689
4356
809
1550
4431
3684
3313
3906
4213
1590
5977
3723
2423
3424
1363
2375
3394
1832
4593
4226
1929
5368
1595
5274
3237
2337
1904
6257
4740
3054
2443
1733
103

19106
69
0
1223
152
8
0
754
701
3
0
23
0
4
269
0
0
0
680
738
67
171
0
48
803
71
1440
0
918
5
24
469
7
529
0
21
27
7
0

PROCENT
DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
6.04
2.62
0
22.16
8.93
0.38
0
20.44
16.09
0.37
0
0.52
0
0.12
6.89
0
0
0
18.26
30.46
1.96
12.55
0
1.41
43.83
1.55
34.07
0
17.10
0.31
0.46
14.49
0.30
27.78
0
0.44
0.88
0.29
0

Nr.
Crt.

II. MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

TOTAL
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

DRAGOTEŞTI
DRĂNIC
FARCAŞ
GALICEA MARE
GALICIUICA
GHERCEŞTI
GHIDICI
GHINDENI
GIGHERA
GÎNGIOVA
GIUBEGA
GIURGIŢA
GOGOŞU
GOICEA
GOIEŞTI
GRECEŞTI
ÎNTORSURA
IŞALNITA
IZVOARE
LEU
LIPOVU
MACEŞU DE JOS
MACEŞU DE SUS
MAGLAVIT
MALU MARE
MÎRŞANI
MELINEŞTI
MISCHII
MOŢĂŢEI
MURGAŞI
NEGOI
ORODEL
OSTROVENI
PERIŞOR
PIELEŞTI
PISCU VECHI
PLENIŢA
PLEŞOI
PODARI

2174
2738
1951
4268
1512
1690
2408
1936
3131
2478
2036
2883
723
2760
3113
1706
1508
3770
1643
4824
3313
1338
1348
4875
3780
4745
3890
1760
6935
2508
2235
2731
5062
1746
3609
2499
4686
1395
6909
104

3
20
193
4
18
0
0
0
250
251
0
222
0
0
20
0
8
76
0
7
1120
4
71
342
359
63
62
4
0
0
911
5
168
6
26
143
198
0
639

PROCENT
DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
0.14
0.73
9.89
0.09
1.19
0
0
0
7.98
10.13
0
7.70
0
0
0.64
0
0.53
2.02
0
0.15
33.81
0.30
5.27
7.02
9.50
1.33
1.59
0.23
0
0
40.76
0.18
3.32
0.34
0.72
5.72
4.23
0
9.25

Nr.
Crt.

II. MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

PROCENT
DIN
TOTAL
POPULAŢIA
TOTALĂ
79.
POIANA MARE
10740
356
3.31
80.
PREDEŞTI
1905
22
1.15
81.
RADOVAN
1432
166
11.59
82.
RAST
3343
278
8.32
83.
ROBĂNEŞTI
2395
0
0
84.
ROJIŞTE
2421
0
0
85.
SADOVA
7976
1400
17.55
86.
SĂLCUŢA
2319
827
35.66
87.
SCĂESTI
2139
0
0
88.
SEACA DE CÂMP
1965
10
0.51
89.
SEACA DE PĂDURE
1042
0
0
90.
SECU
1140
0
0
91.
SILIŞTEA CRUCII
1609
146
9.07
92.
ŞIMNICU DE SUS
4627
12
0.26
93.
ŞOPOT
1836
0
0
94.
TALPAŞ
1262
8
0.63
95.
TEASC
3253
0
0
96.
TERPEZIŢA
1673
8
0.48
97.
TESLUI
2432
58
2.38
98.
ŢUGLUI
2834
14
0.49
99.
UNIREA
3814
38
1.00
100.
URZICUŢA
3128
692
22.12
101.
VALEA STANCIULUI
5642
178
3.15
102.
VÂRTOP
1658
456
27.50
103.
VÂRVORU DE JOS
2955
6
0.20
104.
VELA
1943
0
0
105.
VERBIŢA
1342
0
0
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
b) Distribuţia populaţiei de romi din judeţul Gorj pe medii sociale (urban-rural)
NR.
POPULAŢIA
CRT
I.MEDIUL URBAN
STABILĂ
Romi
PROCENT
DIN
TOTAL
POPULAŢIA
TOTALĂ
1.
GORJ
341594
6698
1.96
2.
A. MUNICIPII ŞI ORAŞE
154514
3850
2.49
3.
MUNICIPIUL TÂRGU JIU
82504
2650
3.21
4.
MUNICIPIUL MOTRU
19079
77
0.40
105

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ORAŞ BUMBEŞTI-JIU
8932
325
3.64
ORAŞ NOVACI
5431
50
0.92
ORAŞ ROVINARI
11816
53
0.45
ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI
8034
558
6.95
ORAŞ ŢICLENI
4414
53
1.20
ORAŞ TISMANA
7035
81
1.15
ORAŞ TURCENI
7269
3
0.04
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
NR.
CRT

II.MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

TOTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

B. COMUNE
ALBENI
ALIMPEŞTI
ANINOASA
ARCANI
BAIA DE FIER
BALĂNESTI
BĂLESTI
BÂLTENI
BĂRBĂTEŞTI
BENGEŞTI-CIOCADIA
BERLEŞTI
BOLBOŞI
BORASCU
BRANEŞTI
BUMBEŞTI-PITIC
BUSTUCHIN
CÂLNIC
CĂPRENI
CĂTUNELE
CIUPERCENI
CRASNA
CRUŞEŢ
DĂNCIULESTI
DĂNEŞTI
DRĂGOTEŞTI
DRAGUŢEŞTI
FARCAŞESTI

187080
2587
1854
3914
1346
3984
2117
7404
7126
1674
3116
2149
3126
3492
2426
2105
3376
2145
2174
2551
1596
5133
3357
2269
3875
2505
4996
3289
106

2848
3
0
46
0
0
0
238
180
8
330
0
0
39
0
0
38
6
0
0
0
3
10
3
7
0
0
0

PROCENT
DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
1.52
0.12
0
1.18
0
0
0
3.21
2.53
0.48
10.59
0
0
1.12
0
0
1.13
0.28
0
0
0
0.06
0.30
0.13
0.18
0
0
0

NR.
CRT

II.MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

PROCENT
DIN
TOTAL
POPULAŢIA
TOTALĂ
29.
GLOGOVA
1889
0
0
30.
GODINEŞTI
2061
27
1.31
31.
HUREZANI
1613
0
0
32.
IONEŞTI
2252
0
0
33.
JUPÂNEŞTI
2072
3
0.14
34.
LELEŞTI
1854
0
0
35.
LICURICI
2272
0
0
36.
LOGREŞTI
2731
0
0
37.
MĂTĂSARI
5027
3
0.06
38.
MUŞETEŞTI
1985
0
0
39.
NEGOMIR
3555
0
0
40.
PADEŞ
4800
6
0.13
41.
PEŞTIŞANI
3732
45
1.21
42.
PLOPŞORU
6234
0
0
43.
POLOVRAGI
2820
404
14.33
44.
PRIGORIA
3124
0
0
45.
ROŞIA DE AMARADIA
3132
136
4.34
46.
RUNCU
5311
4
0.08
47.
SĂCELU
1542
0
0
48.
SĂMĂRINEŞTI
1739
0
0
49.
SĂULEŞTI
2110
0
0
50.
SCHELA
1674
11
0.66
51.
SCOARŢA
4844
647
13.36
52.
SLIVILEŞTI
3227
0
0
53.
STĂNEŞTI
2310
0
0
54.
STEJARI
2585
0
0
55.
STOINA
2376
0
0
56.
ŢÂNŢĂRENI
5289
487
9.21
57.
TELEŞTI
2473
156
6.31
58.
TURBUREA
4076
0
0
59.
TURCINEŞTI
2226
0
0
60.
URDARI
3024
0
0
61.
VAGIULEŞTI
2642
0
0
62.
VLADIMIR
2793
0
0
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
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Romi

c) Distribuţia populaţiei de romi din judeţul Mehedinţi pe medii sociale
(urban-rural)
NR.
POPULAŢIA
CRT
I.MEDIUL URBAN
STABILĂ
Romi
PROCENT
POPULAŢIA
TOTAL
TOTALĂ
MEHEDINTI
265390 10919
4.11
A. MUNICIPII SI ORASE
124224
2503
2.01
1.
MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN
92617
549
0.59
2.
MUNICIPIUL ORŞOVA
10441
114
1.09
3.
ORAŞ BAIA DE ARAMĂ
5349
534
9.98
4.
ORAŞ STREHAIA
10506
1171
11.15
5.
ORAŞ VANJU MARE
5311
135
2.54
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
NR.
CRT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

II.MEDIUL RURAL

B. COMUNE
BÂCLEŞ
BALA
BĂLĂCIŢA
BALTA
BALVANEŞTI
BRANIŞTEA
BREZNIŢA-MOTRU
BREZNIŢA-OCOL
BROŞTENI
BURILA MARE
BUTOIEŞTI
CĂZĂNEŞTI
CIREŞU
CORCOVA
CORLĂŢEL
CUJMIR
DARVARI
DEVESEL
DUBOVA
DUMBRAVA
EŞELNIŢA
FLOREŞTI
GÂRLA MARE

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL
141166
2070
3963
2830
1120
995
1827
1520
3859
2865
2239
3344
2303
572
5431
1366
3221
2490
3287
785
1574
2565
2603
3382

108

Romi
8416
0
32
208
0
0
0
0
40
57
22
139
0
4
262
209
44
76
285
22
0
572
0
1061

PROCENT DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
5.96
0
0.81
7.35
0
0
0
0
1.04
1.99
0.98
4.16
0
0.70
4.82
15.30
1.37
3.05
8.67
2.80
0
22.30
0
31.37

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

GODEANU
632
0
0
GOGOŞU
3799
461
12.13
GRECI
1292
0
0
GROZEŞTI
1990
5
0.25
GRUIA
3030
975
32.18
HINOVA
2849
0
0
HUŞNICIOARA
1393
0
0
ILOVAŢ
1291
0
0
ILOVIŢA
1316
0
0
ISVERNA
2145
8
0.37
IZVORU BARZII
2703
0
0
JIANA
4695
836
17.81
LIVEZILE
1678
0
0
MALOVĂŢ
2780
22
0.79
OBÂRŞIA DE CÂMP
1780
0
0
OBÂRŞIA-CLOŞANI
953
0
0
OPRIŞOR
2315
0
0
PADINA
1469
0
0
PĂTULELE
3636
12
0.33
PODENI
854
0
0
PONOARELE
2425
5
0.21
POROINA MARE
1048
0
0
PRISTOL
1457
0
0
PRUNIŞOR
2029
0
0
PUNGHINA
2936
748
25.48
ROGOVA
1359
9
0.66
SALCIA
2794
0
0
ŞIMIAN
9650
708
7.34
ŞIŞEŞTI
2959
0
0
SOVARNA
1270
0
0
STANGACEAUA
1367
0
0
SVINITA
925
8
0.86
TÂMNA
3260
551
16.90
VÂNĂTORI
1964
24
1.22
VÂNJULEŢ
1884
356
18.90
VLĂDAIA
1735
292
16.83
VOLOIAC
1694
0
0
VRATA
1599
361
22.58
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
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d) Distribuţia populaţiei de romi din judeţul Olt pe medii sociale (urban-rural)
NR.
POPULAŢIA
CRT.
I.MEDIUL URBAN
STABILĂ
Romi
PROCENT DIN
POPULAŢIA
TOTAL
TOTALĂ
OLT
436400
9504
2.18
1.
A. MUNICIPII ŞI ORASE
170554
6206
3.64
2.
MUNICIPIUL SLATINA
70293
1739
2.47
3.
MUNICIPIUL CARACAL
30954
1229
3.97
4.
ORAŞ BALŞ
18164
609
3.35
5.
ORAŞ CORABIA
16441
1046
6.36
6.
ORAŞ DRAGĂNEŞTI-OLT
10894
744
6.83
7.
ORAŞ PIATRA-OLT
6299
424
6.73
8.
ORAŞ POTCOAVA
5743
415
7.23
9.
ORAŞ SCORNICEŞTI
11766
0
0
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
NR.
CRT.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

II.MEDIUL RURAL

B. COMUNE
BĂBICIU
BALDOVINEŞTI
BÂLTENI
BĂRĂŞTI
BARZA
BOBICEŞTI
BRÂNCOVENI
BRASTAVĂŢU
BREBENI
BUCINIŞU
CĂLUI
CÂRLOGANI
CEZIENI
CILIENI
COLONEŞTI
CORBU
COTEANA
CRÂMPOIA
CUNGREA
CURTIŞOARA

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL
265846
2084
1089
1694
1793
2532
3314
2730
4830
3016
2145
1519
2329
1830
3244
2072
2458
2435
3651
2178
4192
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Romi
3298
7
0
0
0
70
4
0
70
238
8
0
0
0
0
0
318
28
0
0
38

PROCENT
POPULAŢIA
TOTALĂ
1.24
0.34
0
0
0
2.76
0.12
0
1.45
7.89
0.37
0
0
0
0
0
12.94
1.15
0
0
0.91

NR.
CRT.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

II.MEDIUL RURAL

DĂNEASA
DEVESELU
DOBREŢU
DOBROSLOVENI
DOBROTEASA
DOBRUN
DRĂGHICENI
FAGEŢELU
FĂLCOIU
FARCAŞELE
GĂNEASA
GÂRCOV
GAVĂNEŞTI
GHIMPEŢENI
GIUVARĂŞTI
GOSTAVĂŢU
GRĂDINARI
GRĂDINILE
GROJDIBODU
GURA PADINII
IANCA
IANCU JIANU
ICOANA
IPOTEŞTI
IZBICENI
IZVOARELE
LELEASCA
MARUNŢEI
MIHĂIESTI
MILCOV
MORUNGLAV
MOVILENI
NICOLAE TITULESCU
OBÂRŞIA
OBOGA
OPORELU
OPTAŞI-MĂGURA
ORLEA
OSICA DE JOS

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL
3827
3157
1227
3736
1831
1546
1828
1219
4004
4683
3775
2303
2050
1530
2381
2919
2370
1507
2857
1693
3560
4118
1917
1441
4807
3485
1640
4163
1678
1546
2545
3443
1271
2902
1777
1250
1247
2331
1567
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Romi
86
4
0
51
0
0
0
0
91
55
5
0
0
7
0
85
564
4
10
4
69
126
0
101
134
0
0
18
0
8
3
4
0
49
0
0
0
9
43

PROCENT
POPULAŢIA
TOTALĂ
2.25
0.13
0
1.37
0
0
0
0
2.27
1.17
0.13
0
0
0.46
0
2.91
23.80
0.27
0.35
0.24
1.94
3.06
0
7.01
2.79
0
0
0.43
0
0.52
0.12
0.12
0
1.69
0
0
0
0.39
2.74

NR.
CRT.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

II.MEDIUL RURAL

OSICA DE SUS
PARŞCOVENI
PERIEŢI
PLEŞOIU
POBORU
PRISEACA
RADOMIREŞTI
REDEA
ROTUNDA
RUSĂNEŞTI
SAMBUREŞTI
SÂRBII - MĂGURA
SCĂRIŞOARA
SCHITU
SEACA
ŞERBĂNEŞTI
SLĂTIOARA
ŞOPÂRLIŢA
SPINENI
SPRÂNCENATA
ŞTEFAN CEL MARE
STOENEŞTI
STOICĂNEŞTI
STREJEŞTI
STUDINA
TĂTULEŞTI
TESLUI
TIA MARE
TOPANA
TRAIAN
TUFENI
URZICA
VĂDASTRA
VĂDASTRIŢA
VÂLCELE
VALEA MARE
VĂLENI
VERGULEASA
VIŞINA

POPULAŢIA
STABILĂ
TOTAL
5215
3062
2215
3105
2034
1580
3402
3006
2841
4434
1209
2053
3002
2660
2061
2902
2585
1279
2069
2694
1808
2422
2638
3237
2985
1088
2737
4496
991
3264
3038
2283
1449
3437
2526
3829
2826
3139
2930
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Romi
123
0
0
0
0
0
5
11
5
37
3
0
130
0
4
5
25
8
18
32
22
265
11
25
0
0
3
0
0
3
0
0
5
0
0
92
43
55
0

PROCENT
POPULAŢIA
TOTALĂ
2.36
0
0
0
0
0
0.15
0.37
0.18
0.83
0.25
0
4.33
0
0.19
0.17
0.97
0.63
0.87
1.19
1.22
10.94
0.42
0.77
0
0
0.11
0
0
0.09
0
0
0.35
0
0
2.40
1.52
1.75
0

NR.
CRT.

II.MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

PROCENT
POPULAŢIA
TOTAL
TOTALĂ
99.
VIŞINA NOUA
1767
17
0.96
100.
VITOMIREŞTI
2282
0
0
101.
VLĂDILA
1925
3
0.16
102.
VOINEASA
2229
32
1.44
103.
VULPENI
2255
0
0
104.
VULTUREŞTI
2591
0
0
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
e) Distribuţia populaţiei de romi din judeţul Vîlcea pe medii sociale(urban-rural)
NR.
POPULAŢI
CRT
I.MEDIUL URBAN
A
Romi
PROCENT
STABILĂ
DIN
POPULAŢI
TOTAL
A TOTALĂ
VÂLCEA
371714
6939
1.87
A. MUNICIPII ŞI ORASE
164649
3944
2.40
1.
MUNICIPIUL RÂMNICU VÎLCEA
98776
1298
1.31
2.
MUNICIPIUL DRĂGAŞANI
17871
1041
5.83
3.
ORAŞ BĂBENI
8451
343
4.06
4.
ORAŞ BĂILE GOVORA
2449
22
0.90
5.
ORAŞ BAILE OLĂNEŞTI
4186
51
1.22
6.
ORAŞ BĂLCEŞTI
4864
101
2.08
7.
ORAŞ BERBEŞTI
4836
36
0.74
8.
ORAŞ BREZOI
6022
529
8.78
9.
ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI
7622
430
5.64
10.
ORAŞ HOREZU
6263
79
1.26
11.
ORAŞ OCNELE MARI
3309
14
0.42
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
NR.
CRT

II.MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

TOTAL
1.
2.
3.
4.
5.

B. COMUNE
ALUNU
AMĂRĂŞTI
BĂRBĂTEŞTI
BERISLĂVEŞTI
BOIŞOARA

207065
4109
1826
3318
2769
1313
113

2995
157
0
0
0
0

PROCENT DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
1.45
3.82
0
0
0
0

NR.
CRT

II.MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

Romi

TOTAL
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

BUDEŞTI
BUJORENI
BUNEŞTI
CÂINENI
CERNIŞOARA
COPĂCENI
COSTEŞTI
CREŢENI
DĂEŞTI
DĂNICEI
DICULEŞTI
DRĂGOEŞTI
FÂRTĂTEŞTI
FAUREŞTI
FRÂNCEŞTI
GALICEA
GHIOROIU
GLĂVILE
GOLEŞTI
GRĂDIŞTEA
GUŞOENI
IONEŞTI
LĂCUSTENI
LĂDEŞTI
LALOŞU
LĂPUŞATA
LIVEZI
LUNGEŞTI
MĂCIUCA
MĂDULARI
MĂLAIA
MĂLDAREŞTI
MATEEŞTI
MIHĂEŞTI
MILCOIU
MITROFANI
MUEREASCA
NICOLAE BĂLCESCU
OLANU

5694
4410
2639
2500
3782
2603
3244
2151
2899
2041
1981
1980
3976
1559
4988
3748
1822
2027
2540
2622
1535
4130
1477
2036
2478
2154
2301
3045
1797
1459
1703
1809
3096
6443
1265
945
2467
3462
2890
114

54
151
182
187
0
0
7
25
260
0
0
0
0
0
471
0
0
0
0
68
0
7
0
0
391
0
0
213
0
0
0
0
0
30
0
0
31
0
0

PROCENT DIN
POPULAŢIA
TOTALĂ
0.95
3.42
6.90
7.48
0
0
0.22
1.16
8.97
0
0
0
0
0
9.44
0
0
0
0
2.59
0
0.17
0
0
15.78
0
0
7.00
0
0
0
0
0
0.47
0
0
1.26
0
0

NR.
CRT

II.MEDIUL RURAL

POPULAŢIA
STABILĂ

PROCENT DIN
POPULAŢIA
TOTAL
TOTALĂ
45.
ORLEŞTI
3198
0
0
46.
OTEŞANI
2641
15
0.57
47.
PAUŞEŞTI
2717
0
0
48.
PAUŞEŞTI-MAGLAŞI
3992
169
4.23
49.
PERIŞANI
2326
0
0
50.
PESCEANA
1692
0
0
51.
PIETRARI
2881
0
0
52.
POPEŞTI
2972
0
0
53.
PRUNDENI
3990
15
0.38
54.
RACOVIŢA
1822
144
7.90
55.
ROEŞTI
2105
0
0
56.
ROŞIILE
2759
0
0
57.
RUNCU
980
5
0.51
58.
SALATRUCEL
1983
10
0.50
59.
SCUNDU
1861
0
0
60.
SINEŞTI
2297
0
0
61.
SIRINEASA
2404
8
0.33
62.
SLĂTIOARA
3293
0
0
63.
STĂNEŞTI
1270
0
0
64.
ŞTEFANEŞTI
3248
0
0
65.
STOENEŞTI
3409
0
0
66.
STOILEŞTI
3747
0
0
67.
STROEŞTI
2809
0
0
68.
ŞUŞANI
3291
4
0.12
69.
ŞUTEŞTI
2031
6
0.30
70.
TETOIU
2683
0
0
71.
TITESTI
898
6
0.67
72.
TOMŞANI
3729
18
0.48
73.
VAIDEENI
3946
228
5.78
74.
VALEA MARE
2610
0
0
75.
VLĂDEŞTI
2883
76
2.64
76.
VOICEŞTI
1612
52
3.23
77.
VOINEASA
1455
0
0
78.
ZĂTRENI
2498
0
0
Sursa: Baza de date TEMPO ON line (vizibilă la adresa: http://statistici.insse.ro/shop/)prelucrarea datelor ne aparţine.
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3. Perspectiva sociologică de studiere a minorităţilor etnice
3.1. Cercetarea cantitativă de teren. Ancheta de opinie pe bază de chestionar.
Rezultate ale cercetării comunităţii romilor
3.1.1. Structura demografică a populaţiei investigate
Caracterizarea populaţiei cercetate s-a realizat din perspectiva unor indicatori, referitor
la vârsta, sexul, starea civilă, profesia, ocupaţia, nivelul de instrucţie şi apartenenţa etnică.
Datele rezultate sunt prezentate în tabelele de mai jos şi ilustrate grafic.
1. Vârsta:
1. 18-25 2. 26-33 3. 34-41 4. 42-50 5. 51-60 6. 61 si peste
Vârsta
%
1.
34-41 ani
22,4
2.
18-25 ani
17,4
3.
26-33 ani
17,4
4.
42-50 ani
17,1
5.
61 ani si peste
13,0
6.
51-60 ani
12,7
Total
100,0
2. Sexul:
1. Masculin 2. Feminin
Sexul
1.
2.

%

Feminin
Masculin
Total

51,6
48,4
100,0

3. Starea civilă:
1. Căsătorit
2. Căsătorit cu copii
Starea civilă
1.
Căsătorit cu copii
2.
Necăsătorit
3.
Căsătorit
4.
Alta
5.
NR
Total

1.
2.
3.
4.

4. Ocupaţia actuală
………………......................
Ocupaţia
Casnic/Fără ocupatie
Muncitor
NR
Pensionar

3. Necăsătorit

4. Alta (care?...)
%
59,8
19,0
17,1
3,8
0,3
100,0

%
37,4
22,9
13,4
7,7
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Total

Şomer
Elev/Student
Liber profesionist
Medic, inginer, profesor
Vânzător, comericant, agent vânzări, distribuitor
Tehnician, Maistru, Funcţionar Public
Educator, Învăţător, Subofiţer, Asistent medical

5. Nivelul de instrucţie:
1. Fără şcoală
2. Primar
3. Gimnazial
5. Superior
Nivelul de instrucţie
1.
Primar
2.
Gimnazial
3.
Fără şcoala
4.
Liceal
5.
Superior
6.
Postliceal
Total

4,9
4,6
4,2
2,8
0,7
0,7
0,7
100,0

4. Liceal
%
33,6
27,2
18,0
15,2
5,7
0,3
100,0

După aplicarea chestionarului unui număr de 390 romi, care au făcut parte din
eşantionul reprezentativ pentru această etnie, de pe teritoriul celor cinci judeţe ale Olteniei, sau completat şi un număr de 25 de chestionare în rândul populaţiei de origine elenă, precum şi
un număr de 25 chestionare în grupul etnicilor maghiari. Astfel, eşantionul proiectat iniţial a
fost suplimentat numeric, ajungându-se, în final, la un număr de 440 subiecţi, care au fost
intervievaţi de operatori specializaţi.
De subliniat că eşantionul lărgit, pe baza căruia s-a făcut ancheta de opinie, a cuprins
91,8% romi, 7,9% greci şi 0,3% maghiari. În date absolute, romii alcătuiesc o comunitate de
63 899 persoane în regiunea Oltenia, grecii sunt 129 de persoane, iar maghiarii 752 persoane.
Fireşte, componenţa etnică românească este predominantă: din cei 2 075 642 locuitori ai
judeţelor Olteniei, 1 901 330 sunt români, adică în jur de 92%.
Romii au pondere de 3,9% din totalul populaţiei României şi 3,08% în totalul
populaţiei Olteniei, aproape jumătate dintre aceştia din urmă fiind domiciliaţi pe teritoriul
judeţului Dolj (29 838 persoane din 63 899 romi aflaţi în întreaga Oltenie). Prin urmare, sub
aspect numeric ei reprezintă o minoritate, care poate fi analizată din mai multe puncte de
vedere: istoric, juridic, politic, sociologic, antropologic. ”Într-o accepţie foarte largă, minorităţile sunt grupuri sociale, politice, etnice, rasiale, lingvistice, religioase, culturale ş.a. care
există într-o societate şi dispun de un număr de membri mai mic decât cel al colectivităţii din
care fac parte (colectivitatea reprezentând majoritate). În zilele noastre, minorităţile sunt
prezente în aproape toate ţările lumii, numărul acestora şi volumul membrilor componenţi
variind de la o ţară la alta”.168 Conceptul de minoritate are ”multiple înţelesuri”, iar ”o
168

A se vedea Maria-Cristina Frăsie, Minorităţile naţionale şi drepturile omului, în vol. Tratat de
sociologie generală (coord. D. Otovescu), Editura Beladi, Craiova, 2010, p. 471
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definiţie operaţională a acestuia implică existenţa unor criterii în raport de care un grup de
oameni poate fi considerat minoritar: rasa, etnia, limba, puterea politică, vârsta, religia, sexul.
Prin urmare putem vorbi de un anumit tip de minoritate”169.
Deşi se afirmă, adesea, că o minoritate de oameni devine o problemă de studiu doar
atunci când nu îi sunt respectate interesele şi drepturile legitime, aspiraţiile proprii, în realitate
cercetarea unei minorităţi sociale poate fi motivată şi de cerinţa cunoaşterii profilului sociocultural al acesteia, în scopul promovării valorilor sale specifice în contextul regional şi naţional, aşa cum ne-am asumat acest obiectiv prin lucrarea de faţă.
Culegerea informaţiilor despre grupele de vârstă ale populaţiei examinate (minorităţile de
romi, greci şi maghiari) ne indică un procent ridicat al celor de 34-41 de ani şi o pondere redusă a
grupelor de vârstă care depăşesc 50 de ani. Mai mult de 57% dintre subiecţii chestionaţi aparţin
grupelor tinere de vârstă, între 18 şi 41 de ani, în timp ce 25,7% au vârste de peste 51 de ani. Este
limpede că avem de a face cu o populaţie precumpănitor tânără, care are suficiente resurse
biologice de autoreproducere, dar şi un potenţial de muncă ridicat, ce poate fi valorificat în
activităţile economico-sociale din comunităţile de rezidenţă de pe arealul Olteniei.
Persoanele de etnie maghiară au apreciat că fac parte dintr-o comunitate formată
precumpănitor din bătrâni, etnicii romi au considerat, în proporţie de 66,9%, că aparţin unor
comunităţi cu persoane, în majoritate, de vârstă mijlocie(dar şi 23,4% au indicat că fac parte
din comunităţi alcătuite, în general, din tineri), iar etnicii greci au perceput şi evaluat etnia lor
ca fiind formată din persoane majoritar de vârstă mijlocie. Aşadar, se întâlnesc percepţii
diferite despre vârsta membrilor unei etnii sau alta, potrivit situaţiei reale şi capacităţii
personale de evaluare.
Cât priveşte sexul, din cercetarea de teren a reieşit că populaţia feminină reprezintă
51,6%, iar cea masculină 48,4%, un asemenea raport fiind întâlnit şi la nivel naţional. Aproape
60% dintre cei care aparţin etniei rome (dar şi elene şi maghiare) sunt persoane căsătorite şi cu
copii, 17% au starea civilă de căsătorite fără copii şi 19% sunt necăsătorite. Rezultă că peste
trei sferturi dintre etnicii chestionaţi sunt persoane căsătorite, această situaţie indicând o
trăsătură definitorie pentru respectiva minoritate culturală din Oltenia, şi care se corelează cu
preponderenţa grupelor de vâstă tinere.
Profesiile etnicilor romi, cu deosebire, sunt legate în mare parte de condiţia de muncitor
(22,9%). Alţi 13,4% nu au putut indica vreo apartenenţă ocupaţională, iar o altă pondere
însemnată (37,4%) se încadrează în rândul celor din categoria ”casnică/fără ocupaţie”. Ponderi
foarte reduse au profesiile care implică un nivel superior de calificare profesională – medic/inginer/profesor, acestea caracterizând doar 2,8% din totalul celor intervievaţi. De asemenea, grupul celor care formează elevii şi studenţii, deci persoane antrenate actualmente în procesul de învăţământ liceal şi superior, nu depăşeşte 4,6%, ceea ce arată o pondere îngrijorător
de mică. Nici pensionarii nu formează un grup major, procentul fiind de 7,7%, fapt explicabil
prin numărul redus al celor calificaţi şi prin desfăşurarea unor activităţi fără contract de muncă
(în baza căruia s-ar fi putut obţine dreptul de pensionare). De altfel, doar 32% dintre membrii
comunităţii rome au ocupaţii socialmente utile (muncitori, liber profesionişti, medici/ingineri/profesori, lucrători comerciali, maiştrii, tehnicieni, funcţionari publici, educatori,
învăţători, asistenţi medicali, subofiţeri).
Indicatorul ”nivelul de instrucţie” justifică situaţia de mai sus, întrucât dintre etnicii
romi, în special, doar 15,2% au studii liceale şi 5,7% au studii superioare (fără a fi toţi ocupaţi
conform nivelului de calificare). Cei mai mulţi posedă studii primare (33,6%) şi gimnaziale
(27,2%), care se asociază, de regulă, cu muncile ocazionale şi lipsa de ocupaţie ori cu un nivel
scăzut de calificare profesională. Totodată, atrage atenţia ponderea de 18% a celor ”fără
şcoală”, aceştia având şi cele mai reduse şanse de acces pe piaţa muncii, alimentând munca la
169

Ibidem, p.472
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negru, fenomenul de analfabetism în societatea românească actuală (evaluat la circa 250 000
de persoane) şi eliminând orice speranţă de a beneficia vreodată de drepturile cuvenite pentru
pensionare la limita de vârstă.
Atunci când o colectivitate, precum cea a romilor, este permanent preocupată de
asigurarea prioritară a condiţiilor materiale de existenţă (în lipsa unor venituri constante),
aceasta dezvoltă o cultură centrată pe valorile de subzistenţă şi de apărare împotriva riscului de
excluziune socială.
3.2. Percepţia relaţiilor sociale din comunitatea etnică de apartenenţă
Orice comunitate etnică se caracterizează prin anumite dimensiuni (mari, mijlocii,
mici), printr-o populaţie care cuprinde diverse categorii de vârstă (tineri, persoane de vârstă
mijlocie, persoane vârstnice), prin relaţiile între membrii respectivei etnii (cu caracter
permanent, ocazional, întâmplător), prin legături de rudenie şi prietenie, prin valori culturale a
căror împărtăşire şi manifestare colectivă, în special cu ocazia unor sărbători, îi solidarizează
pe cei care aparţin aceleiaşi etnii. Existenţa diferitelor relaţii sociale între membrii unei comunităţi etnice şi între grupurile umane care aparţin respectivei comunităţi asigură coeziunea
socială internă a acesteia, perpeturarea structurilor interne. ”Orice minoritate care duce un mod
de viaţă normal este preocupată de statutul său social, de sporirea prestigiului său în societate.
În situaţia unei subordonări de către majoritate, nevoia de recunoaştere socială a minorităţii, de
respectare a specificului său şi de preţuire a nevoilor proprii de către întreaga societate apare
ca o nevoie psihologică şi morală dominantă (la nivel individual şi de grup)”170.
Atâta timp cât există o comunicare permanentă între unităţile componente ale etniei se
creează şi o interacţiune socială a indivizilor, grupurilor, instituţiilor, care dezvoltă conştiinţa
lui ”noi”, sentimentul de apartenenţă etnică. În literatura sociologică, se consideră că interacţiunea socială poate fi atât spontană, firească (de exemplu, între rude, prieteni, colegi), cât şi
organizată, dirijată prin intermediul statusurilor şi rolurilor ocupaţionale şi profesionale pe
care le posedă oamenii în societate, la un moment dat. Faptul că un copil se naşte într-o
familie ne indică relaţiile sale de rudenie şi poziţia rolului său în cadrul acestei familii, care, la
rândul ei, aparţine unei anumite grupări etnice. El intră într-o interacţiune naturală cu părinţii,
fraţii, surorile, cu bunicii şi alte rude, altfel spus moşteneşte anumite relaţii generate de poziţia
în grupul familial, pe care le transmite mai departe.
Atunci când un adult este angajat într-un colectiv de muncă, relaţiile sale sunt
precumpănitor oficiale şi dirijate de statusul şi rolul pe care le deţine în grup, fiind determinat
să coopereze cu colegii şi cu şefii ierarhici, pe linie profesională, într-un cadru organizat şi
reglementat de legi, statute juridice etc. Prin urmare, interacţiunea socială are un caracter
organizat şi formal (pe bază de norme, valori ş.a.).
Cu cât interacţiunea socială este mai puternică într-o colectivitate etnică şi se
desfăşoară printr-un proces de educaţie permanentă, cu atât solidaritatea celor de aceeaşi
origine etnică este mai consistentă. O solidaritate puternică generează o conştiinţă de sine
puternică a grupului şi, implicit, o conştiinţă vie de apartenenţă a fiecărui membru. ”De aceea,
sentimentul solidarităţii membrilor grupurilor mici este, de regulă, mai intens şi se verifică
îndeosebi atunci când intră în relaţii tensionate şi conflictuale cu alte grupuri (este unanim
recunoscută solidaritatea romilor comparativ cu cea a românilor în situaţia unui pericol
potenţial sau real)”.171
În cele ce urmează, vom încerca să caracterizăm unele minorităţi etnice prin prisma
opiniilor şi aprecierilor celor care le compun, pentru ca, în final, să evaluăm care este gradul
de coeziune al respectivelor comunităţi: de romi, greci şi maghiari.
170
171

Ibidem, p.475
Ibidem, p,473
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6. Apartenenţa etnică:
Apartenenţa etnică
1.
Rrom
2.
Grec
3.
Maghiar
Total

%
91,8
7,9
0,3
100,0

7. Comunitatea etnică din care faceţi parte este…?
1. Mică
2. Mijlocie
3. Mare
4. Nu ştie/NR
Dimensiunea comunităţii etnice
1.
Mijlocie
2.
Mare
3.
Nu ştie/NR
4.
Mică
Total

%
51,5
28,5
12,7
7,3
100,0

8. Din câte cunoaşteţi, majoritatea membrilor acesteia este formată din…?
1. Tineri
2. De vârstă mijlocie
3. Bătrâni
%
Din câte ştiţi, aceasta este formată din...
1.
De vârstă mijlocie
68,4
2.
Tineri
21,8
3.
Bătrâni
9,5
4.
NR
0,3
Total
100,0
9. Aveţi legături cu ceilalţi membri ai comunităţii?
1. Nu
2. Da, permanent
3. Ocazional
4. Foarte rar
%
Aveţi legături cu ceilalţi membri ai comunităţii?
1.
Da, permanent
74,6
2.
Ocazional
15,9
3.
Foarte rar
5,4
4.
Nu
4,1
Total
100,0
10. Unde aveţi cei mai mulţi prieteni?
1. Printre cei din etnia mea 2. Printre români 3. Nu am deloc
Unde aveţi cei mai mulţi prieteni?
1.
Printre cei din etnia mea
2.
Printre români
3.
Nu am deloc
Total

120

%
75,9
22,8
1,3
100,0

11. Care sunt sărbătorile sau ocaziile când se întâlnesc cei mai mulţi membri ai
etniei dvs?
1.....................
2....................
3....................... 4. Nu ştie
%
Care sunt sărbătorile sau ocaziile cand se intalnesc cei mai multi
membri ai etniei dvs?
1.
Paştele
31,7
2.
Crăciunul
25,3
3.
NR
19,0
4.
Alta
17,7
5.
Ziua Naţională
3,8
6.
Sf. Maria
2,5
Total
100,0
12. Care este cea mai mare sărbătoare a etniei dvs.?
1..................................
2. Nu ştie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

Care este cea mai mare sărbătoare a etniei dvs?
Paştele
NR
Ziua Naţională
Sf. Maria
Alta
Crăciunul

%
32,6
25,9
11,7
10,8
10,8
8,2
100,0

În urma prelucrării răspunsurilor primite, a reieşit că 51,5% dintre cei chestionaţi
apreciază că fac parte dintr-o comunitate etnică de mărime mijlocie, în timp ce 28,5% au
evaluat-o ca fiind de mari dimensiuni - opinie susţinută în special de cei din etnia romă, şi care
corespunde realităţii, aşa cum o dovedesc şi argumentele de natură statistică.
Dintr-o optică psihosociologică, mărimea grupului social ne apare ca un indicator al
stării de siguranţă, pe care o are orice individ şi o defineşte prin raportare la comunitatea de
apartenenţă. Asocierea cu minoritatea nu conferă, de regulă, o stare de confort psihic, pe când
conştiinţa apartenenţei la o majoritate generează încredere de sine şi speranţa dobândirii unui
ajutor atunci când este nevoie. Alte interpretări teoretico-sociologice ne obligă ”să precizăm că
sentimentul inferiorităţii sociale nu decurge neapărat din mărimea grupului, ci din inegalitatea
produsă în procesul de distribuire a puterii («puterea diferenţială»)”172.
De asemenea, subiecţii intervievaţi percep comunitatea din care fac parte ca fiind
alcătuită, în majoritatea ei, din persoane tinere (s-au pronunţat 28,1% din totalul eşantionului)
şi de vârstă mijlocie (68,4%), aprecierea fiind întemeiată pe propria experienţă de viaţă,
precum şi pe relaţiile sociale de comunicare cu cei din aceeaşi etnie. De altfel, legăturile cu
ceilalţi membri ai comunităţii sunt definite drept ”permanente” de aproape trei sferturi
(74,6%) dintre cei interogaţi, fapt care indică o ”ţesătură” socială solidă ce caracterizează, cu
deosebire, colectivitatea romă.
172
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O contribuţie majoră la consolidarea comunităţilor etnice o au şi relaţiile de prietenie
dintre membrii acestora, care sunt mai mult decât simple contacte fizice individuale ori de
comunicare socială. În afară de familie, oamenii au nevoie şi de prieteni, adică de persoane în
care au încredere pentru a se confesa, a solicita un sfat ori a cere un ajutor. Cercetarea noastră
de teren a dezvăluit că circa 70% dintre cei chestionaţi au prieteni printre cei de aceeaşi etnie,
22,8% au mărturisit că au prieteni printre români, în timp ce 1,3% au declarat că nu au
prieteni. S-a observat că, pe măsura creşterii nivelului de instrucţie, se majorează şi ponderea
celor care au prieteni printre români. De exemplu, peste 72% dintre cei cu studii superioare au
declarat că cei mai mulţi prieteni ai lor se numără printre români şi 27,8% au indicat faptul că
aceştia fac parte din aceeaşi etnie. În schimb, peste 87% dintre cei cu studii primare, mai mult
de 74% dintre cei cu studii gimnaziale şi 93% dintre cei fără şcoală au precizat că relaţiile lor
de prietenie se derulează în cercul celor de aceeaşi etnie.
Un factor important de coagulare a spiritului comunitar îl reprezintă şi sărbătorile la
care participă membrii comunităţilor etnice. Din răspunsurile primite la întrebarea: Care sunt
sărbătorile sau ocaziile când se întâlnesc cei mai mulţi membri ai etniei dvs.?, a reieşit că
Paştele şi Crăciunul constituie prilej de reuniune pentru 57% dintre cei intervievaţi, la care se
adaugă Sfânta Maria (indicată de 10,8%) şi alte sărbători religioase şi laice (Ziua Naţională a
României – 11,7%). Din datele cercetării de teren nu a rezultat că ar exista sărbători specifice
unei etnii sau alta, aşa încât cele menţionate mai sus au un caracter general şi se înscriu în cea
mai mare parte în calendarul creştin, fiind respectate de populaţia de ansamblu a regiunii
Oltenia şi a ţării noastre (care este, într-o proporţie covârşitoare, de religie ortodoxă).
Prin urmare, sărbătorile precizate, în special religioase, au darul de a-i uni pe oameni,
cultivându-le sentimentul de apropiere, şi, implicit, de a-i integra în societate, ca grupuri
familiale şi grupuri etnice. Pe durata sărbătorilor se manifestă un spirit comunitar accentuat, o
atmosferă generală de destindere, care nu lasă loc diferenţelor de natură etnică ori mentalităţii
de ”minoritar”.
Faptul că romii, maghiarii, grecii şi alte minorităţi din Oltenia vorbesc aceeaşi limbă
naţională, că au ştiut să menţioneze o serie de scriitori clasici ai literaturii române ori că au
apreciat în mod pozitiv relaţiile cu românii, în proporţie de peste 83% din ansamblul
eşantionului, ca fiind ”de colaborare” (46,3%) şi de ”prietenie” (37%), demonstrează funcţionarea unui model de interacţiune între grupurile etnice bazat pe asimilare, pe conformarea
voluntară la valorile culturale şi tipurile de comportament social promovate la nivelul
societăţii româneşti de ansamblu. De notat, în acest context, că numai 6,2% dintre subiecţii
anchetaţi au considerat că drepturile lor în România au fost încălcate din cauza apartenenţei
etnice, în timp ce majoritatea celor interogaţi au negat faptul că ar fi fost discriminaţi (54,6%)
ori nu au putut să aprecieze (39,2%), ceea ce înseamnă că nu s-au confruntat cu situaţii de
inegalitate a şanselor în viaţa lor socială, pe considerente de factură etnică.
Corelaţii

Varsta

1. Aprecierea nivelului de prietenie în funcţie de vârstă
Tabelul nr. 1
Aveţi legături cu ceilalţi membri ai comunităţii?
Nu
Da,
Ocazional
Foarte
permanent
rar
18-25 ani
3,6%
70,9%
23,6%
1,8%
26-33 ani
81,8%
10,9%
7,3%
34-41 ani
9,9%
73,2%
11,3%
5,6%
42-50 ani
1,9%
79,2%
15,1%
3,8%
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Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

51-60 ani
61 ani şi
peste

Nivelul
de instrucţie

Ocupaţia

7,5%

72,5%
68,3%

20,0%
17,1%

14,6%

2. Tipul de prieteni în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr. 2
Unde aveţi cei mai mulţi prieteni?
Printre cei
Printre
Nu am
din etnia
români
deloc
mea
Fără şcoala
93,0%
5,3%
1,8%
Primar
87,7%
9,4%
2,8%
Gimnazial
74,4%
25,6%
Liceal
52,1%
47,9%
Superior
27,8%
72,2%
Postliceal
100,0%

3. Participarea la sarbători/ocazii în raport cu ocupaţia
Tabelul nr. 3
Care sunt sărbătorile sau ocaziile când se întalnesc cei
mai mulţi membri ai etniei dvs?
NR
CraPasSf.
Ziua
Alta
ciunul
tele
Manatioria
nala
NR
13,2
2,6% 31,6%
52,6
%
%
Muncitor
16,9
15,4% 38,5%
29,2
%
%
Liber
8,3%
8,3% 33,3%
50,0
profesionist
%
Vânzător,
100,0
comerciant,
%
agent
vânzări,
distribuitor
Tehnician,
100,0%
Maistru,
Funcţionar
Public
Educator,
100,0
învăţător,
%
Subofiţer,
Asistent
medical
Medic,
50,0% 25,0%
25,0%
inginer,
profesor
Elev/Stu7,7%
61,5%
7,7%
23,1%
dent
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100,0%
100,0%

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total

100,0
%
100,0
%
100,0
%
100,0
%

100,0
%
100,0
%

100,0
%
100,0
%

Pensionar
Şomer
Casnic/Fără ocupaţie

22,7
%
7,1%

18,2%

21,7
%

43,4%

27,3%

27,3%

4,5%

0,9%

14,3
%
5,7%

78,6%
22,6%

5,7%

100,0
%
100,0
%
100,0
%

4.Vârsta majoritară a populaţiei în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 4
Vârsta majoritară a populaţiei comunităţii în raport cu apartenenţa etnică
Din cate stiti, majoritatea membrilor acesteia
Total
este formata din ...
NR
Tineri
De vârstă
Bătrâni
mijlocie
Apartenenţa etnică Rrom
0,3%
23,4%
66,9%
9,3% 100,0%
Ma100,0% 100,0%
ghiar
Grec
4,0%
88,0%
8,0% 100,0%
5.Relaţiile cu membrii comunităţii în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 5
Relaţiile cu membrii comunităţii în raport cu apartenenţa etnică
Aveţi legături cu ceilalţi membri ai
Total
comunităţii?
Nu
Da,
OcaziFoarte
permanent
onal
rar
Apartenenţa
Rrom
4,2%
74,7%
15,2%
5,9% 100,0%
etnică
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
76,0%
24,0%
100,0%

Apartenenţa
etnică

6. Importanţa sărbătorilor în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 6
Importanţa sărbătorilor în raport cu apartenenţa etnică
Care este cea mai mare sărbătoare a etniei dvs?
Total
Nr
CrăPaştiSf.
Ziua
Alta
ciunul
le
Maria
naţionala
Rrom 28,3% 8,6%
35,5% 11,7% 4,1%
11,7% 100,0%
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
100,0%
100,0%

3.3. Evaluarea factorilor de conservare a propriei comunităţi etnice
Principalii factori sociali de perpetuare a unui grup etnic sunt, după opinia noastră,
căsătoria endogamă, vorbirea curentă a limbii proprii şi solidaritatea organică a indivizilor.
Desigur, există şi alţi factori de suport identitar, precum obiceiurile şi tradiţiile comune,
vestimentaţia, tipurile de alimentaţie, anumite valori spirituale, unele reguli morale şi de
124

administrate a justiţiei colective, însă rolul acestora nu este întotdeauna suficient de relevant la
nivel macrogrupal.
13. Cum se face căsătoria, de regulă, în etnia dvs?
1. Doar între membrii acesteia
2. Mai mult cu persoane de naţionalitate română
3. Nu este o regulă (fiecare se căsătoreşte cu cine îi place)
Cum se face căsătoria în etnia dvs.?
1.
Nu e o regulă
2.
Doar între membrii acesteia
3.
Mai mult cu români
Total

%
50,9
42,8
6,3
100,0

14. Care este limba pe care o vorbiţi frecvent în familie?
1. Limba română 2.Altă limbă (care?....)
Care este limba pe care o vorbiţi frecvent în familie?
1.
Româna
2.
Alta
Total

%
55,1
44,9
100,0

15. Dar cu persoane din aceeaşi etnie?
1. Limba română 2. Altă limbă (care?...........)
3. Şi una şi alta
Care este limba pe care o vorbiti cu persoane de aceeasi etnie?
1.
Şi una şi alta
2.
Româna
3.
Alta
4.
NR
Total

%
55,7
27,5
16,5
0,3
100,0

16. În general, membrii etniei dvs. sunt solidari, se ajută la nevoie?
1. Da
2. Nu
3. Nu se poate aprecia
În general, membrii etniei dvs. sunt solidari, se ajută la nevoie?
1.
Da
2.
Nu poate aprecia
3.
Nu
Total

%
80,1
15.2
4,7
100,0

Deşi mai bine de jumătate dintre etnicii intervievaţi (50,9%) au răspuns că nu există o
regulă în privinţa alegerii partenerului de viaţă pentru căsătorie, totuşi, aproximativ 43% au
indicat faptul că relaţia de căsătorie se încheie, de obicei, între membrii aceleaşi comunităţi
etnice, iar un procent redus, de 6,3%, s-au pronunţat că aceasta tinde a se realiza ”mai mult cu
români”.
Perpetuarea comunităţilor etnice prin căsătoriile endogame este o realitate socială, care
poate fi uşor detectată mai ales în cazul colectivităţilor de romi, unde tinerii se căsătoresc la
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vârsta adolescenţei, sub influenţa părinţilor (care ”negociază” alegerea partenerului de viaţă) şi
a cutumelor sau obiceiurilor care au consacrat o asemenea practică socială. Adoptată prin
tradiţie şi întreţinută prin autoritatea adulţilor, această normă nescrisă este impusă chiar şi la
vârsta când poate viitori soţi nu şi-au încheiat încă ciclul copilăriei, ceea ce conduce la
conservarea grupurilor etnice de romi. Întemeierea căsătoriilor doar între membrii aceleaşi
etnii este dezvăluită şi susţinută de 46,7% persoane de genul masculin şi 53,3% persoane de
genul feminin. Cu cât vârsta căsătoriei este mai scăzută, cu atât şansele de continuare a
şcolarităţii sunt mai reduse, iar, în cazul celor care au şi copii, acestea dispar aproape în
totalitate. Aşa se şi explică de ce etnia romă se caracterizează printr-un nivel înalt de abandon
şcolar şi de perpetuare a analfabetismului în rândul populaţiei tinere.
Un alt factor de întreţinere a universului de viaţă al minorităţilor etnice este asigurat de
vorbirea curentă a limbii proprii. Cercetarea de teren a evidenţiat că 45% dintre membrii
etniilor romă, greacă şi maghiară vorbesc frecvent în familie limba lor maternă, iar 55%
apelează la limba română cel mai adesea. Desigur, limba română este limba oficială, fiind
utilizată în relaţiile cu instituţiile, cu ceilalţi semeni - pe stradă, la locul de muncă etc., în
mediul social mai larg, însă folosirea precumpănitoare a acesteia ca mijloc de comunicare în
cadrul familial ne arată că există o puternică interacţiune socială între grupurile etnice şi
societatea de ansamblu, care joacă un rol integrator aproape copleşitor, mai cu seamă pe plan
educaţional şi profesional.
Datele cercetării de teren scot în relief o corelaţie evidentă între nivelul de instrucţie şi
limba vorbită frecvent în familie. Astfel, cu cât nivelul de instrucţie este mai scăzut, cu atât şi
întrebuinţarea limbii propriei etnii este mai extinsă. Peste 66% dintre cei fără de şcoală şi peste
63% dintre cei cu şcoală primară au mărturisit că vorbesc în familie limba specifică propriei
etnii. Desigur, acestea sunt persoane care aparţin minorităţii rome şi contribuie în cea mai
mare măsură la conservarea identităţii etnice, ştiut fiind faptul că minoritatea greacă şi cea
maghiară nu se caracterizează printr-un nivel scăzut de pregătire şcolară.
Cu cât nivelul de studii este mai ridicat, cu atât şi vorbirea limbii române este mai
frecventă în familiile celor care compun minorităţile etnice. Din informaţiile culese prin
ancheta de opinie, a reieşit că 85% dintre absolvenţii de liceu şi toţi cei care au absolvit studii
postliceale şi diverse forme de învăţământ superior vorbesc limba română cel mai adesea în
viaţa lor de familie, adică într-o măsură mai mare decât limba specifică etniei căreia îi aparţin.
În relaţiile cu persoanele din aceeaşi etnie, se comunică în ambele limbi de către
majoritatea celor chestionaţi (55,7%), însă întâlnim şi alte categorii de persoane care apelează
numai la limba română (27,5% ) ori numai la limba maternă (17,5%).
Ştim că, teoretic, grupurile minoritare au un sentiment mai pronunţat al solidarităţii
decât grupurile majoritare, în cadrul cărora membrii componenţi se află mai rar în ipostaza de
a fi face to face. Apropierea fizică generează interacţiunea şi contactele de ordin afectiv,
emoţional. Relaţiile sociale statornice favorizează coeziunea internă a grupurilor etnice într-o
măsură mai mare decât raporturile mediate prin anumite norme oficiale şi reguli statutare.
Pornind de la această premisă socio-culturală, am dorit să verificăm cât de plauzibilă
este această afirmaţie în cazul grupurilor investigate pe teritoriul Olteniei. Mai întâi, să amintim că sociologii definesc grupurile umane ţinând cont de trei procese caracteristice ale
acestora: cooperarea sau comunicarea membrilor, solidaritatea sau coeziunea şi conflictul.
Coeziunea exprimă ”gradul în care membrii se simt legaţi unul de altul (...). Cu cât un grup
este mai legat, cu atât creşte probabilitatea că el va fi stabil şi că membrii se vor conforma
normelor sale. Grupurile unite rezolvă problemele mai bine. În general, deci, coeziunea pare a
avea mai mare importanţă pentru grupuri.”173
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Solidaritatea este înţeleasă ca o formă de coeziune socială şi se manifestă ca solidaritate
mecanică (”asemănarea calităţilor şi activităţilor indivizilor”) şi ca solidaritate organică
(”societatea este legată prin sprijinul reciproc şi interdependenţa membrilor săi”)174. O analiză
de detaliu în această privinţă întreprinde sociologul francez Emile Durkheim, care face deosebirea între societăţile bazate pe solidaritatea mecanică (specifică, de regulă celor subdezvoltate) şi societăţilor în care predomină solidaritatea organică (asociată, în esenţă, cu societăţile
care au o puternică diviziune socială a muncii).
În contextul de faţă am căutat să aflăm cum este percepută solidaritatea celor din
aceeaşi etnie, comparativ cu ceea ce se întâmplă în cadrul social general. Părerea celor din
aceeaşi comunitate etnică a fost aflată prin adresarea următoarei întrebări: În general, membrii
etniei dvs. sunt solidari, se ajută la nevoie? S-au obţinut trei tipuri de răspunsuri, care reflectă
capacitatea de evaluare şi experienţa socială de viaţă a celor chestionaţi, după cum urmează:
- 80,1% au precizat că solidaritatea este o caracteristică a etniilor;
- 15,2% au mărturisesc că ”nu pot aprecia”;
- 4,7% au respins ideea că cei de aceeaşi etnie au fost solidari, s-ar ajuta la nevoie.
De evidenţiat că răspunsurile afirmative au fost oferite de peste 77% dintre subiecţii
fiecărei grupe de vârstă, începând cu cea de 18-25 de ani şi până la cea de 51-60 de ani, ceea
ce demonstrează că solidaritatea constituie o caracteristică fundamentală a grupurilor etnice şi,
totodată, o relaţie socială durabilă, care asigură coeziunea puternică şi continuitatea acestora în
spaţiul cultural al Olteniei.
Corelaţii
1. Limba vorbită în familie în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr. 1
Care este limba pe care o vorbiţi
frecvent în familie?
Româna
Alta
Nivelul de
instrucţie

Fără şcoală
Primar
Gimnazial
Liceal
Superior
Postliceal

33,3%
36,8%
66,7%
84,8%
100,0%
100,0%

66,7%
63,2%
33,3%
15,2%
-

2. Solidaritatea membrilor etniei în raport cu vârsta
Tabelul nr.2
În general, membrii etniei dvs. sunt solidari, se ajută
la nevoie?
NR
Da
Nu
Nu poate aprecia
Vârsta 18-25 ani
83,6%
9,1%
7,3%
26-33 ani
1,8%
81,8%
7,3%
9,1%
34-41 ani
80,3%
5,6%
14,1%
42-50 ani
77,8%
3,7%
18,5%
51-60 ani
85,0%
15,0%
61 ani şi
2,4%
70,7%
26,8%
peste
174
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Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3.Modul de realizare a căsătoriei în raport cu sexul
Tabelul nr. 3
Cum se face căsătoria în
etnia dvs.?

Doar între membrii
acesteia
Mai mult cu români
Nu e o regulă

2. Sexul
Masculin Feminin
46,7%
53,3%
50,0%
49,7%

50,0%
50,3%

4. Modalităţi de realizare a căsătoriei în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 4
Modalităţi de realizare a căsătoriei în raport cu apartenenţa etnică
Cum se face căsătoria în etnia dvs.?
Doar între
Mai mult cu
Nu e o
membrii
români
regulă
acesteia
Apartenenţa etnică Rrom
46,6%
5,9%
47,6%
Ma100,0%
ghiar
Grec
12,0%
88,0%
5. Limba folosită în familie în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 5
Limba folosită în familie în raport cu apartenenţa etnică
14. Care este limba pe care o
vorbiţi frecvent în familie?
Româna
Alta
Apartenenţa etnică
Rrom
51,0%
49,0%
Maghiar
100,0%
Grec
100,0%
-

Total
100,0%
100,0%
100,0%

Total

100,0%
100,0%
100,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%

6. Limba folosită cu persoane de aceeaşi etnie în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 6
Limba folosită cu persoane de aceeaşi etnie în raport cu apartenenţa etnică
Care este limba pe care o vorbiţi cu persoane de
Total
aceeaşi etnie?
NR
Româna
Alta
Şi una şi
alta
Apartenenţa
Rrom
0,3%
25,2%
17,2%
57,2%
100,0%
etnică
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
52,0%
8,0%
40,0%
100,0%
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7. Solidaritatea în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 7
Solidaritatea în raport cu apartenenţa etnică
În general, membrii etniei dvs. sunt solidari, se ajută
la nevoie?
NR
Da
Nu
Nu poate
aprecia
Apartenenţa
Rrom
0,3%
78,6%
5,2%
15,9%
etnică
Ma100,0%
ghiar
Grec
4,0%
96,0%
-

Total

100,0%
100,0%
100,0%

3.4. Valori reprezentative şi elemente specifice ale patrimoniului sociocultural
(constiinţa identităţii etnice)
Membrii grupului etnic se deosebesc de alţi membri ai societăţii după anumite
caracteristici culturale: limbă, religie, istorie, literatură, civilizaţie materială specifică. Toate
aceste caracteristici converg către sentimentul de identitate al membrilor ca grup specific.
Rezultatele cercetării au relevat faptul că mai mult de jumătate dintre cei chestionaţi
(57,9%) consideră că există trăsături specifice ale etniei din care fac parte, în timp ce în opinia
a 13,3 % aceste caracteristici, care dau identitate grupului lor etnic, nu există, 28,8% neavând
nicio opinie în acest sens. Cei care au răspuns pozitiv la această întrebare au indicat că se
deosebesc de celelalte etnii prin trăsături culturale specifice, exprimate în: limba maternă
(44,5%), portul (22,7%), muzica (14,3%), religia (6,8%), diferenţa până la 100% fiind dată de
modul de preparare al hranei şi altceva.
Când un individ se identifică cu un anumit grup etnic, înseamnă că se defineşte prin
trăsăturile acestuia, având ca model valorile, normele, simbolurile grupului, le acceptă şi le
interiorizează în propriul comportament şi în conştiinţa de sine.
Edouard Sapir considera că „limba este oglinda unei culturi şi că, dacă ceva este
important pentru o cultură, limba va reflecta fără îndoială acel ceva”.175
În contextul apartenenţei etnice şi al selectării limbii materne ca element distinctiv al
etniei din care fac parte, un procent semnificativ al romilor (76,6%) fac precizarea că nu citesc
deloc cărţi sau publicaţii în limba maternă, mai mult de trei sferturi dintre etnicii greci citesc,
dar mai rar, iar maghiarii deloc. În mod cert, limba este o trăsătură specifică a etniei rome, în
general, dar anumite categorii ale acestei etnii din România se află într-o fază avansată de
asimilare lingvistică.
În ceea ce priveşte legăturile cu rude sau alte persoane din ţara de origine, maghiarii în
proporţie de 100% menţin relaţii familiale cu persoane din ţara de origine, iar grecii în
proporţie de 88%.
De asemenea, rezultatele cercetării au scos în evidenţă faptul că mai mult de jumătate
dintre cei investigaţi (55,9%) îşi respectă propriile tradiţii în mare măsură, 39,3% într-o mică
măsură, iar 4,4% nu respectă deloc tradiţiile grupului etnic din care fac parte.
O altă dimensiune a conştiinţei identităţii de sine o constituie identitatea culturală,
considerată ca fiind o dimensiune inclusivă, aproape toate celelalte dimensiuni putând fi
aşezate sub umbrela ei. Identitatea culturală este “simţul sinelui” unui individ, derivat din
apartenenţa la grupul din care face parte şi care îi transmite cunoştinţe, atitudini, valori, tradiţii
şi moduri de viaţă. Comparativ cu identitatea socială, care se construieşte prin raportare la un
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anumit moment de timp, identitatea culturală este o componentă a identităţii individuale, care
implică transferul valorilor şi al informaţiilor de la o generaţie la alta.
Referitor la identificarea valorilor culturale propriei unei etnii, care o deosebeşte de alte
grupuri etnice, majoritatea subiecţilor (85%) nu a putut răspunde şi numai 15% au considerat
hărnicia, ospitalitatea, spiritul artistic şi respectul ca fiind valori care îi diferenţiază de
ceilalţi. Dacă ne referim la minoritatea romă, trebuie să avem în vedere şi nivelul cultural
redus, determinat de gradul ridicat de analfabetism, ceea ce nu le permite să facă evaluări
pertinente, din perspectivă culturală, atât faţă de minoritatea lor, cât şi faţă de alte minorităţi.
Subiecţii au fost rugaţi să menţioneze câţiva scriitori români foarte cunoscuţi. Aproape
jumătate dintre cei chestionaţi au menţionat scriitori aparţinând literaturii clasice: Ion Creangă
(21,4%), Mihai Eminescu (13,1%), Mihail Sadoveanu (8,8%), Ion Luca Caragiale (3,3%), Liviu
Rebreanu (1,6%). Numărul celor care nu au răspuns la această întrebare se corelează cu nivelul
de instrucţie (cu cât nivelul este mai scăzut cu atât este mai mare numărul celor care nu răspund).
Cu etnicitatea individul se naşte şi nu o dobândeşte pe parcursul vieţii. Certificatul de
naştere este un act pe care poate fi trecută o identitate, aceasta este una abstractă, cea reală este
cea pe care individul o dobândeşte prin socializare cu ceilalţi membri ai grupului, care îi
transmit limba, tradiţiile şi obiceiurile.
Elementul care face distincţia între identitatea naţională şi cea etnică este cel al
opţiunii. Identitatea naţională este o opţiune, individul are dreptul să opteze pentru ea, dar ea
nu decurge din identitatea etnică. Cercetarea a relevat faptul că 60,9% se consideră mai mult
romi/greci/maghiari decât români şi numai 37,8% se consideră mai mult români decât
romi/greci/maghiari, după caz. Totodată, sentimentul de apartenenţă la etnie îi fac pe 56,4%
dintre respondenţi să fie mândri, iar 3,5 % se simt “ruşinaţi” că fac parte dintr-un grup etnic.
Trebuie remarcat şi procentul semnificativ (40,1%) al celor care nu au răspuns la acest
indicator, ei neavând o opinie bine conturată. Datele de cercetare au relevat faptul că cei foarte
tineri se simt mai mult români decât identitatea pe care le-o conferă apartenenţa la grupul
etnic, pe când cei cu vârste cuprinse între 26 şi 60 de ani şi peste nutresc mai clar sentimentul
de apartenenţă identitară la grupul etnic din care fac parte.
O altă caracteristică a identităţii etnice o constituie religia. Persoanele chestionate s-au
declarat credincioase în proporţie de 95,2%. Dint totalul acestora din urmă, 83,6% s-au
declarat ortodocşi, 11,1% penticostali, 3,3% baptişti, 0,5% catolici, 0,5% Martorii lui Iehova.
Pentru o mai bună ilustrare a valorilor şi elementelor specifice patrimoniului
sociocultural al minorităţilor cuprinse în cercetare, redăm date suplimentare ilustrate cu
ajutorul tabelelor:
17. Consideraţi că există anumite trăsături specifice ale etniei dvs?
1. Da 2. Nu 3. Nu ştie
Consideraţi că există trăsături specifice ale etniei dvs.?
1.
Da
2.
Nu ştie
3.
Nu
Total

%
57,9
28,8
13,3
100,0

18. Dacă da, prin ce apreciaţi că se deosebeşte de alte etnii?
1. Limba maternă 2. Muzica 3. Portul 4. Religia 5.Prepararea hranei 6. Altceva
%
Dacă da, prin ce apreciaţi că se deosebeşte de alte etnii?
1.
Limba maternă
44,5
2.
Portul
22,7
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3.
4.
5.
6.
7.
Total

1.
2.
3.
4.
5.

Muzica
NR
Religia
Altceva
Prepararea hranei

14,3
8,8
6,8
1,9
1,0
100,0

19. Citiţi cărţi sau alte publicaţii în limba maternă?
1. Da, zilnic 2. Da, lunar 3.Da, mai rar 4. Deloc
Citiţi cărţi sau alte publicaţii în limba maternă?
Deloc
Da, mai rar
Da, zilnic
Da, lunar
NR
Total

%
68,8
22,9
5,7
2,2
0,4
100,0

20. Aveţi legături cu rude sau alte persoane din ţara de origine? (nu se adresează
romilor)
1. Da
2. Nu
Aveţi legături cu rude sau persoane din ţara de origine?
1.
Da
2.
Nu
3.
NR
Total
21. Cei din etnia dvs. obişnuiesc să-şi respecte propriile tradiţii?
1. Da, în mare măsură 2. Da, în mică măsură 3. Deloc
Cei din etnia dvs obişnuiesc să îşi respecte propriile tradiţii?
1.
Da, în mare măsură
2.
Da, în mică măsură
3.
Deloc
4.
NR
Total

%
74,2
24,1
1,7
100,0

%
55,9
39,3
4,4
0,4
100,0

22. Care credeţi că sunt valorile culturale proprii etniei dvs. şi prin care vă
deosebiţi de alte grupuri etnice?
1.......................... 2....................... 3..............................
4. Nu stie
%
Care sunt valorile culturale proprii etniei dvs.?
1.
NR
85,0
2.
Spiritul artistic
5,0
3.
Hărnicia
3,1
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4.
5.
6.
7.
Total

Respectul
Talentul
Altele
Ospitalitatea

2,6
2,6
1,3
0,4
100,0

23. Puteţi să menţionaţi câţiva scriitori români foarte cunoscuţi? (1)
1. Nu ştie
2............
3.............
Puteţi să menţionaţi câţiva scriitori români foarte cunoscuţi?
1.
NR
2.
Mihai Eminescu
3.
Ion Creanga
4.
Mihail Sadoveanu
5.
Altul
6.
Ion Luca Caragiale
7.
Liviu Rebreanu
Total
24. Dvs. cum vă consideraţi?
1. Mai mult român decât......... 2. Mai mult............decât român
Dvs. cum vă consideraţi?
1.
Mai mult rom/grec/maghiar decât român
2.
Mai mult român decât
3.
NR
Total

%
68,3
19,0
6,6
2,2
2,2
1,3
0,4
100,0

%
60,9
37,8
1,3
100,0

25. Ce sentiment vă dă apartenenţa la etnia dvs.?
1. De mândrie
2. De ruşine
3. NR
Ce sentiment vă dă apartenenţa la etnia dvs.?
%
1.
De mândrie
56,4
2.
NR
40,1
3.
De ruşine
3,5
Total
100,0
Alte informaţii de detaliu pot fi consultate în tabelele şi graficele expuse mai jos.

Nivelul
de

Corelaţii
Trăsăturile specifice ale etniei în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr. 1
Consideraţi că există trăsături specifice ale
Total
etniei dvs.?
Da
Nu
Nu stie
Fără şcoala
50,9%
17,5%
31,6%
100,0%
Primar
56,6%
15,1%
28,3%
100,0%
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instrucţie

Gimnazial
Liceal
Superior
Postliceal

54,7%
60,4%
94,4%
100,0%
57,9%

Total

11,6%
10,4%
5,6%
13,3%

33,7%
29,2%
28,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Deosebiri faţă de alte etnii în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr.2
Dacă da, prin ce apreciaţi că se deosebeşte de alte etnii?
NR

Nivelul
de
instrucţie

Fără
şcoală
Primar
Gimnazial
Liceal
Superior
Postliceal

Lim- MuPorReli- Preparaba
zica
tul
gia
rea
mahranei
ternă
7,1% 44,6% 10,7% 28,6% 5,4% 3,6%
9,4% 46,2% 8,5% 27,4% 6,6%
9,9% 42,0% 14,8% 18,5% 9,9%

0,9%
-

10,9 47,8% 19,6% 17,4% 4,3%
%
- 33,3% 44,4% 11,1% 5,6%

-

-

100,0%

-

-

-

-

-

Altceva
100,0%
0,9%
4,9%

Nivelul de Fără şcoala
instrucţie
Primar
Gimnazial
Liceal
Superior
Postliceal

1,2%
-

Da,
zilnic
1,2%
5,4%
19,2%
6,3%
-

Da, lunar Da, mai rar
1,2%
7,7%
12,5%
-

-

100,0%
100,0%
100,0%

5,6%
-

Citirea cărţilor/publicaţiilor în limba maternă
în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr.3
Citiţi cărţi sau alte publicaţii în limba maternă?
NR

Total

100,0%
100,0%

Total

Deloc
100,0% 100,0%

14,8%
25,0%
42,3%
75,0%
100,0%

81,5%
69,6%
30,8%
6,3%
-

Valorile culturale ale etniei în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr.4
Care sunt valorile culturale proprii etniei dvs. ?

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total

NR

Nivelul Fără
de
şcoala
instrucţie Primar

Hărni- Ospitali- Spiri- Respec- Talen- Altele
cia
tatea
tul
tul
tul
artistic
91,5%
2,1%
2,1% 2,1% 2,1% 100,0%
87,7%

3,7%

1,2%
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1,2%

2,5%

2,5% 1,2% 100,0%

Gimnazial
Liceal
Superior
Postliceal

85,7%
73,1%
68,8%
100,0%

3,6%
3,8%
6,3%
-

-

1,8%
15,4%
25,0%
-

3,6%
3,8%
-

3,6% 1,8% 100,0%
3,8% 100,0%
100,0%
100,0%

Menţionarea scriitorilor români în raport cu nivelul de instrucţie
Tabelul nr.5
Puteţi să menţionaţi câţiva scriitori români foarte cunoscuţi? Total
NR

Nivelul
de
instrucţie

Vârsta

Fără
şcoala
Primar
Gimnazial
Liceal
Superior
Postliceal

Mihai
Ion
Mihail
Liviu
Ion Altul
Emines- Creangă Sadovea- Rebrea- Luca
cu
nu
nu
Caragiale
91,5%
6,4%
2,1%
- 100,0%
81,5%
64,3%

11,1%
19,6%

4,9%
12,5%

1,8%

-

-

2,5% 100,0%
1,8% 100,0%

19,2%
31,3%
-

50,0%
43,8%
-

11,5%
6,3%
-

7,7%
6,3%
-

3,8%
7,7% 100,0%
12,5% - 100,0%
100,0% - 100,0%

Legăturile cu rudele/persoanele din ţara de origine
în raport cu vârsta
Tabelul nr. 6
Aveţi legături cu rude sau persoane din ţara
de orgine?
NR
Da
Nu
18-25 ani
70,6%
29,4%
26-33 ani
14,3%
71,4%
14,3%
34-41 ani
68,8%
31,3%
42-50 ani
66,7%
33,3%
51-60 ani
85,7%
14,3%
61 ani şi peste
87,5%
12,5%
Opinia despre apartenenţa la etnie în raport cu vârsta
Tabelul nr.7
Dvs. cum vă consideraţi?
NR

Vârsta

Mai mult
român decât

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total

Mai mult
....decât român

18-25 ani

-

54,8%

45,2%

100,0%

26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani şi peste

3,4%
6,7%

26,3%
43,4%
24,2%
34,5%
36,7%

73,7%
56,6%
75,8%
62,1%
56,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Religiozitatea în raport cu vârsta
Tabelul nr.8
Sunteţi o persoană credincioasă?
NR
Vârsta

Ocupaţia

DA

Total

NU

18-25 ani

-

93,0%

7,0%

100,0%

26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani şi peste

-

97,4%
98,1%
93,9%
100,0%
86,7%

2,6%
1,9%
6,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

3,3%

10,0%

Apartenenţa la etnie în raport cu ocupaţia
Tabelul nr. 9
Ce sentiment vă dă
apartenenţa la etnia dvs.?
NR
De
De
mandrie
rusine
NR
76,9%
23,1%
Muncitor
45,5%
54,5%
Liber profesionist
20,0%
80,0%
Vanzător, comerciant, agent
50,0%
50,0%
vânzări, distribuitor
Tehnician, Maistru,
100,0%
Funcţionar Public
Medic, inginer, profesor
100,0%
Elev/Student
23,1%
69,2%
7,7%
Pensionar
29,4%
64,7%
5,9%
Şomer
66,7%
33,3%
Casnic/Fără ocupaţie
46,5%
51,5%
2,0%

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Considerente asupra specificităţii etniei
în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 10
Considerente asupra specificităţii etniei în raport cu apartenenţa etnică
Consideraţi că există trăsături specifice ale
Total
etniei dvs.?
Da
Nu
Nu ştie
Apartenenţa etnică Rrom
54,5%
14,1%
31,4% 100,0%
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
96,0%
4,0%
100,0%
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Apartenenţa
etnică

Rrom
Maghiar
Grec

Apartenenţa
etnică

Trăsături definitorii în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 11
Trăsături definitorii în raport cu apartenenţa etnică
Dacă da, prin ce apreciaţi că se deosebeşte de alte etnii?
Total
NR Limba Muzica Portul
RePrepara- Altceva
maligia rea hranei
ternă
9,6% 45,4%
11,3% 23,4% 7,1%
1,1% 2,1% 100,0%
100,0%
100,0%
-

36,0%

48,0%

12,0%

4,0%

-

-

Lectura în limba maternă în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 12
Lectura în limba maternă în raport cu apartenenţa etnică
Citiţi cărţi sau alte publicaţii în limba maternă?
NR
Da,
Da,
Da, mai
Deloc
zilnic
lunar
rar
Rrom
0,5%
5,5%
1,0%
16,4%
76,6%
Ma100,0%
ghiar
Grec
8,0%
12,0%
76,0%
4,0%

100,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%

Considerente asupra relaţiilor familiale cu persoane
din ţara de origine în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 13
Considerente asupra relaţiilor familiale cu persoane din ţara de orgine în raport cu
apartenenţa etnică
Aveţi legături cu rude sau persoane din ţara
Total
de orgine?
NR
Da
Nu
Apartenenţa etnică Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
4,0%
88,0%
8,0% 100,0%

Apartenenţa
etnică

Respectarea tradiţiilor în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 14
Respectarea tradiţiilor în raport cu apartenenţa etnică
Cei din etnia dvs obişnuiesc să îşi respecte propriile
tradiţii?
NR
Da, în mare Da, în mică
Deloc
măsura
masura
Rrom
0,5%
50,2%
44,3%
5,0%
Ma100,0%
ghiar
Grec
100,0%
-
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Total

100,0%
100,0%
100,0%

Valorile culturale în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr. 15
Valorile culturale în raport cu apartenenţa etnică
Care sunt valorile culturale proprii etniei dvs. ?
Total
Hărni- Ospita- Spiritul ResTalen- Altele
cia
litatea artistic pectul
tul
87,6% 2,5%
0,5%
2,0%
3,0%
3,0% 1,5% 100,0%
100,0%
100,0%
NR

Apartenenţa
etnică

Rrom
Maghiar
Grec

64,0%

8,0%

-

28,0%

-

-

-

16. Considerente asupra apartenenţei etnice
în raport de propria autoevaluare
Tabelul nr. 16
Considerente asupra apartenenţei etnice în raport cu apartenenţa etnică
Dvs.cum vă consideraţi?
NR
Mai mult
Mai mult
român decât
....decât
………….
român
Apartenenţa
Rrom
35,7%
64,3%
etnică
Maghiar
100,0%
Grec
12,0%
56,0%
32,0%

100,0%

Total

100,0%
100,0%
100,0%

Considerente asupra sentimentului de apartenenţă
Tabelul nr.17
Considerente asupra sentimentului de apartenenţă în raport cu apartenenţa etnică
Ce sentiment vă dă apartenenţa la etnia
Total
dvs.?
NR
De mândrie
De ruşine
Apartenenţa etnică
Rrom
45,3%
51,2%
3,5%
100,0%
Maghiar
100,0%
100,0%
Grec
96,0%
4,0%
100,0%
3.5. Concepţia despre familie şi nivelul de trai, despre muncă şi alte valori sociale.
Planuri de viitor
Viaţa de familie reprezintă o componentă importantă a profilului etnic al minorităţilor
din zona Olteniei. Este unul din elementele distincte ale populaţiei minoritare în raport cu
populaţia majoritară.
Principalele elemente ce caracterizează viaţa de familie, identificate la minorităţile din
Oltenia, sunt edificatoare cu privire la starea de nemulţumire ce ilustrează situaţia prezentă,
comparativ cu anul trecut. Mai mult de jumătate (55,9%) dintre persoanele chestionate
apreciază viaţa de familie, comparativ cu anul 2014, ca fiind mai grea, numai 35,7% constată
o îmbunătăţirea a vieţii de familie, iar 8,4 nu pot aprecia acest lucru. Cei care consideră că
viaţa de familie este mai grea decât anul trecut au vârsta între 26-33 de ani (65,8%), între 4250 de ani (58,6%), între 61 şi peste (66,7%).
Analiza datelor furnizate de cercetare a scos în evidenţă că există, în rândul celor
chestionaţi, speranţa că o vor duce mai bine (53,8%). O lipsă de speranţă pentru viitor a reieşit
în rândul a 26,4% dintre respondenţi, care nu cred că în viitor o vor duce mai bine, iar 19,8%
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nu ştiu ce le va oferi viitorul. Lipsa de speranţă se manifestă predominant în rândul celor
căsătoriţi (57,4%) şi al celor căsătoriţi cu copii (57%).
De asemenea, cercetarea relevă un deficit mare al veniturilor comparativ cu nevoile,
70,9% dintre cei chestionaţi consideră că veniturile sunt mai mici decât nevoile, 27% au
venituri pe măsura nevoilor şi numai 2,1% îşi permit să facă economii. Procentul celor care
acuză insuficienţa veniturilor este majoritar în rândul muncitorilor (71%), al
medicilor/profesorilor/ inginerilor (87,5%), al pensionarilor (64,7%), şomerilor (66,7%), al
celor fără ocupaţie/casnic (84,8%). Cei care au opinat că dispun de venituri pe măsura nevoilor
sunt din rândul liber profesioniştilor (60%), al vânzătorilor/comercianţilor/agenţilor de vânzări
(100%) şi, în mod paradoxal, al studenţilor/elevilor (69,2%). Economii au declarat că pot face
cei care sunt tehnicieni/maiştri/funcţionari publici (50%).
Dintre respondenţi, 61,1% au pe cineva din familie care lucrează sau a lucrat în
străinătate şi numai 30,9% au răspuns că nimeni din familie nu lucrează sau nu a lucrat în
străinătate. Posibilitatea ca cineva din familie să lucreze în străinătate reprezintă o opţiune
pentru 32,6% dintre subiecţi, 65,2% nu iau în calcul această posibilitate, iar 2,2% nu răspund.
Asigurarea traiului se face prin muncă, în opinia a 69,4% dintre cei care au participat la
cercetare, iar pentru 21,5% se aşteaptă ajutor de la stat, 7% consideră că trebuie să facă altceva
decât variantele propuse ca posibile răspunsuri. Ceilalţi iau în calcul posibilitatea furtului
(0,5%), înşelătoriei (0,3%) şi cerşitului (0,3%), iar 0,6% nu au răspuns.
Cercetarea sociologică a dezvăluit rolurile soţului, ale soţiei şi ale copiilor în cadrul
familiei, după cum urmează:
- soţul trebuie să muncească (47,1%), să aducă bani în casă (24,4%) şi să aibă grijă de
familie (8,2%);
- soţia trebuie să aibă grijă de familie (29,2%), să muncească (23,5%), să aibă grijă de
educaţia copiilor (22,5%), să gătească (3,2%) şi să aducă bani în casă (1,6%);
- copiii trebuie să înveţe bine (54%), să ajute la treburile casei (5,8%), să muncească
(5,3%) şi să se joace (2,7%).
De remarcat că mai mult de un sfert dintre cei chestionaţi nu au putut identifica rolurile
membrilor unei familii.
Din cercetare a reieşit opinia că vârsta optimă pentru căsătorie la băieţii romi este între
18-21 de ani (38,3%), la băieţii din etnia maghiară între 22-25 de ani (100%), iar la băieţii din
etnia greacă între 26-30 de ani (56%). Vârsta optimă de căsătorie la fete, comparativ cu cea a
băieţilor, este mai scăzută în rândul etniei rome - 15-18 ani (53,7%) şi al etniei greceşti 22-25
ani (76%).
Informaţiile detaliate, despre răspunsurile la întrebările adresate, rezultă şi din tabelele
pe care le prezentăm în continuare.
30. Cum apreciaţi viaţa dvs. de familie, comparativ cu anul trecut?
1. Mai bună
2. Mai grea
3. Nu stie
Cum apreciaţi viata dvs. de familie, comparativ cu anul trecut?
%
1.
2.
3.
Total

Mai grea
Mai bună
Nu ştie

55,9
35,7
8,4
100,0

31. Ce credeţi, pe viitor speraţi că o s-o duceţi mai bine?
1.Da
2. Nu 3. Nu stie
Ce credeţi, pe viitor speraţi că o s-o duceţi mai bine?
1.
Da
2.
Nu
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%
53,8
26,4

3.
Nu ştie
19,8
Total
100,0
32. Cum sunt veniturile familiei dvs.?
1. Mai mici decât nevoile 2. Pe măsura nevoilor 3. Permit şi economii băneşti
Care sunt veniturile familiei dvs.?
%
1.
Mai mici decât nevoile
70,9
2.
Pe măsura nevoilor
27,0
3.
Permit şi economii
2,1
Total
100,0
33. Este cineva din familie care a lucrat sau lucrează în străinătate?
1. Da
2.Nu
Este cineva din familie care a lucrat sau lucrează în străinătate?
%
1.
Da
61,1
2.
Nu
38,9
Total
100,0
34. Ce consideraţi că este mai bine să facem în viaţă pentru a putea trăi?
1. Să muncim 2. Să primim ajutor de la stat 3. Să furăm 4. Să înşelăm 5.Să cerşim 6.
Altceva
Ce consideraţi că este mai bine să facem în viaţă pentru a putea trăi?
1.
Să muncim
2.
Să primim ajutor de la stat
3.
Altceva
4.
Să furam
5.
NR
6.
Să înşelăm
7.
Să cerşim
Total
35. Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie:
1. Soţul.............................. 0.Nu ştie
2. Soţia.............................. 0. Nu ştie
3. Copiii............................ 0. Nu ştie

%
69,4
21,5
7,0
0,9
0,6
0,3
0,3
100,0

Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie soţul?
Să muncească
Să aducă bani în casă
NR
Să aibă grijă de familie

%
47,1
24,4
20,3
8,2
100,0

1.
2.
3.
4.
Total
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
Total

1.
2.
3.
4.
5.
Total

Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie soţia?
Să aibă grijă de familie
Să muncească
Să aibă grijă de educaţia copiilor
NR
Să gătească
Să aducă bani în casă

%

Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie copiii?
Să înveţe bine
NR
Să ajute la treburile casei
Să muncească
Să se joace

%

29,2
23,5
22,5
20,0
3,2
1,6
100,0

54,0
32,2
5,8
5,3
2,7
100,0

Corelaţii
1. Viaţa familială în raport cu vârsta
Tabelul nr.1
Cum apreciaţi viaţa dvs. de familie,
comparativ cu anul trecut?
Mai bună
Mai grea
Nu ştie
Vârsta

18-25 ani

44,2%

41,9%

14,0%

26-33 ani
23,7%
65,8%
10,5%
34-41 ani
40,7%
48,1%
11,1%
42-50 ani
36,4%
63,6%
51-60 ani
34,5%
58,6%
6,9%
61 ani si peste
30,0%
66,7%
3,3%
2. Speranţa într-un viitor mai bun în raport cu starea civilă
Tabelul nr.2
Ce credeţi, pe viitor speraţi că
o s-o duceţi mai bine?
NR
Da
Nu
Starea civilă

NR
Căsătorit
Căsătorit cu
copii
Necăsătorit
ALTA

100,0%

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Total

100,0%

25,1%
15,7%

57,4%
57,0%

17,0%
27,3%

100,0%
100,0%

24,9%
20,0%

43,8%
40,0%

31,3%
40,0%

100,0%
100,0%
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3. Veniturile familiei în raport cu ocupaţia
Tabelul nr.3

Ocupaţia

NR

Cum sunt veniturile familiei dvs.?

Total

Mai mici
decât
nevoile
60,0%

Pe măsura
nevoilor

100,0%

71,4%
40,0%
-

20,0%
60,0%
100,0%

Muncitor
Liber profesionist
Vânzător, comerciant,
agent vânzări, distribuitor
Tehnician, Maistru,
Funcţionar Public
Medic, inginer, profesor
Elev/Student
Pensionar
Şomer
Casnic/Fără ocupaţie

Permit şi
economii

40,0%

50,0%
87,5%
30,8%
64,7%
66,7%
84,8%

12,5%
69,2%
35,3%
33,3%
15,2%

8,6%
-

100,0%
100,0%
100,0%

50,0%

100,0%

-

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4. Opinii cu privire la modalităţi de trai în raport cu ocupaţia
Tabelul nr. 4
Ce consideraţi că este mai bine să facem în viaţă pentru
a putea trăi?
NR

Ocupa- NR
ţia
Muncitor
Liber
profesionist
Vânzator,
comericant,
agent vânzări,
distribuitor
Tehnician,
Maistru,
Funcţionar
Public
Educator,
învăţător,
Subofiţer,
Asistent

2,6%
-

Total

Să
muncim

Să pri- Să fu- Să în- Să cer- Altmim răm şelăm şim ceva
ajutor
de la
stat
39,5% 26,3% 31,6% 100,0%
87,7% 7,7%
25,0% 33,3%

-

-

-

4,6% 100,0%
41,7% 100,0%

-

100,0%

-

-

-

-

-

100,0%

-

100,0%

-

-

-

-

-

100,0%

-

100,0%

-

-

-

-

-

100,0%
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medical
Medic, inginer,
profesor
Elev/Student
7,7%
Pensionar
Şomer
Casnic/Fără
ocupaţie

100,0%

-

-

-

-

-

92,3%
100,0%
100,0%
53,8% 39,6% 2,8% 0,9% 0,9% 1,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

5. Perspectiva muncii în străinătate în raport cu vârsta
Tabelul nr.5
Este cineva din familie care a lucrat sau lucrează în străinătate?
Dacă nu, s-a gândit cineva din familia
dvs. să meargă la lucru într-o altă ţară?
NR
Da
Nu încă
Vârsta

18-25 ani
26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani şi peste

Total

5,0%

15,0%

80,0%

100,0%

9,1%

36,4%
41,2%
22,2%
40,0%
41,2%

54,5%
58,8%
77,8%
60,0%
58,8%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

-

6. Opinii cu privire la modalităţi de a trăi în raport cu vârsta
Tabelul nr.6
Ce consideraţi că este mai bine să facem în viaţă pentru a putea Total
trăi?
NR
Să
Să primim
Să
Să
Să
Altmuncim ajutor de la furăm înşe- cerşim ceva
stat
lăm
Vârsta 18-25 ani

3,6%

74,5%

14,5%

-

26-33 ani

-

72,7%

18,2%

1,8%

34-41 ani

-

67,6%

21,1%

1,4%

42-50 ani

-

66,7%

25,9%

51-60 ani

-

65,0%

25,0%

61 ani şi
peste

-

68,3%

26,8%
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2,5%
-

-

-

-

-

1,4%
-

2,5%
-

7,3% 100,0
%
7,3% 100,0
%
8,5% 100,0
%
7,4% 100,0
%
5,0% 100,0
%
4,9% 100,0
%

Vârsta

7. Rolul soţului în familie în raport cu vârsta respondenţilor
Tabelul nr.7
Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie:
Total
soţul.......
NR
Să munSă aducă
Să aibă
cească
bani in casă
grija de
familie
18-25 ani
25,5%
40,0%
27,3%
7,3%
100,0%
26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani si
peste

21,8%
14,1%
22,2%
12,5%
26,8%

45,5%
64,8%
46,3%
42,5%
34,1%

32,7%
16,9%
13,0%
27,5%
34,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4,2%
18,5%
17,5%
4,9%

8. Rolul soţiei în familie în raport cu vârsta respondenţilor
Tabelul nr. 8
Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie: soţia.......
NR

Vârsta

18-25
ani
26-33
ani
34-41
ani
42-50
ani
51-60
ani
61 ani şi
peste

Să mun- Să aducă
cească
bani în
casă

Să aibă
grijă de
familie

Să aibă grijă
de educaţia
copiilor

Să gătească

20,0%

16,4%

1,8%

27,3%

30,9%

3,6%

100,0%

21,8%

18,2%

-

27,3%

30,9%

1,8%

100,0%

15,7%

44,3%

1,4%

21,4%

11,4%

5,7%

100,0%

22,2%

7,4%

-

35,2%

35,2%

-

100,0%

12,5%

27,5%

2,5%

37,5%

15,0%

5,0%

100,0%

29,3%

22,0%

4,9%

31,7%

9,8%

2,4%

100,0%

9. Rolul copiilor în familie în raport cu vârsta respondenţilor
Tabelul nr. 9
Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie: copiii ....
NR
Vârsta

Total

18-25 ani

34,9%

Să ajute la
treburile
casei
2,3%

26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani şi
peste

31,6%
28,3%
36,4%
31,0%
33,3%

5,7%
12,1%
10,3%
6,7%

Total

Să înveţe
bine

Să
muncească

Să se
joace

58,1%

-

4,7%

100,0%

57,9%
60,4%
48,5%
51,7%
40,0%

5,7%
3,0%
6,9%
20,0%

10,5%
-

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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10. Opinii despre vârsta potrivită a băieţilor pentru căsătorie,
în funcţie de vârsta respondenţilor
Tabelul nr. 10

Vârsta

18-25 ani
26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani şi peste

Care este, după părerea dvs., vârsta potrivită pentru
căsătorie? ... băieţi
NR
15-18 ani 18-21 ani 22-25 ani 26-30 ani
2,3%
18,6%
39,5%
34,9%
4,7%
39,5%
34,2%
18,4%
7,9%
5,6%
29,6%
31,5%
27,8%
5,6%
15,2%
30,3%
54,5%
3,4%
10,3%
34,5%
34,5%
17,2%
3,3%
10,0%
33,3%
30,0%
23,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

11. Opinii despre vârsta potrivită a fetelor pentru căsătorie,
în funcţie de vârsta respondenţilor
Tabelul nr.11

Vârsta

18-25 ani
26-33 ani
34-41 ani
42-50 ani
51-60 ani
61 ani si peste

Care este, după părerea dvs., vârsta potrivită pentru
căsătorie? ...fete
NR
15-18 ani 18-21 ani 22-25 ani 26-30 ani
2,3%
41,9%
16,3%
34,9%
4,7%
2,6%
60,5%
23,7%
13,2%
5,6%
59,3%
22,2%
11,1%
1,9%
36,4%
57,6%
6,1%
3,4%
41,4%
31,0%
17,2%
6,9%
3,3%
36,7%
36,7%
20,0%
3,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12.Considerente asupra modalităţilor de trai în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr.12
Considerente asupra modalităţilor de trai în raport cu apartenenţa etnică
Ce consideraţi că este mai bine să facem în viaţă
Total
pentru a putea trăi?
NR
Să
Să
Să
Să
Să
Altmuncim primim furăm înşelăm cerşim ceva
ajutor de
la stat
Apartenenţa Rrom 0,3% 66,9% 23,4% 1,0% 0,3% 0,3% 7,6% 100,0%
etnică
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec 4,0% 96,0%
100,0%
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13.Considerente asupra rolului soţului în familie în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr.13
Considerente asupra rolului soţului în familie în raport cu apartenenţa etnică
Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie: soţul
Total
NR
Să
Să aducă Să aibă grijă
muncească bani în casă de familie
Apartenenţa etnică Rrom 19,3%
48,3%
24,5%
7,9%
100,0%
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
32,0%
36,0%
20,0%
12,0%
100,0%
14.Considerente asupra rolului soţiei în familie în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr.14

Considerente asupra rolului sotiei in familie in raport cu apartenenta etnica
Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie: sotia
NR

Apar- Rrom 19,0%
tenenMaţa
ghiar
etnică
Grec 32,0%

Sa
Sa aduca
munceasca bani in
casa

Sa aiba
grija de
familie

Total

22,8%

0,3%

30,4%

Sa aiba
grija de
educatia
copiilor
23,9%

Sa
gateasca

3,5%

100,0%

-

-

100,0%

-

-

100,0%

32,0%

16,0%

12,0%

8,0%

-

100,0%

15. Considerente asupra rolului copiilor în familie în raport cu apartenenţa etnică
Tabelul nr.15
Considerente asupra rolului copiilor în familie în raport cu apartenenţa etnică
Ce credeţi că trebuie să facă într-o familie: Copiii
Total
NR
Să ajute la
Să înveţe
Să
Să se joace
treburile
bine
muncească
casei
Apar- Rrom 35,5%
6,5%
49,0%
6,0%
3,0%
100,0%
tenen- Ma100,0%
100,0%
ţa
ghiar
etnică Grec
8,0%
92,0%
100,0%
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16.Considerente asupra vârstei optime de căsătorie la băieţi în raport cu
apartenenţa etnică
Tabelul nr.16
Considerente asupra vârstei optime de căsătorie la băieţi în raport
cu apartenenţa etnică
Vârsta băiat
Total
NR 15-18 ani 18-21 ani 22-25 ani 26-30 ani
Apartenenţa etnică Rrom
1,5%
24,9%
38,3%
32,3%
3,0%
100,0%
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
12,0%
32,0%
56,0% 100,0%
17.Considerente asupra vârstei optime de căsătorie la fete în raport cu
apartenenţa etnică
Tabelul nr.17
Considerente asupra vârstei optime de căsătorie la fete în raport cu apartenenţa etnică
Vârstă fată
Total
NR
15-18 ani 18-21 ani 22-25 ani 26-30 ani
Apartenenţa
Rrom
2,0%
53,7%
33,3%
9,5%
1,5%
100,0%
etnică
Ma100,0%
100,0%
ghiar
Grec
12,0%
76,0%
12,0% 100,0%
3.6. Opinii şi aprecieri privind relaţiile dintre minoritate şi majoritate
(cooperare/discriminare)
Tipurile de relaţii care se stabilesc între populaţia majoritară şi populaţia minoritară
etnic sunt foarte importante, deoarece o bună convieţuire se bazează pe apreciere şi respect
reciproc.
Tipurile de relaţii existente între majoritari şi populaţiile etnice din regiunea Oltenia au
fost identificate cu ajutorul întrebării: „Cum apreciaţi relaţiile dintre membrii etniei dvs. şi
români, în general?”. Respondenţilor li s-a cerut să aprecieze relaţiile interetnice prin
raportare la cinci variante de răspuns, care se identifică cu tipul de relaţie, respectiv, de
colaborare (46,3%), de prietenie (37%), de indiferenţă (11,9%), de ură (2,2%), alt tip de relaţie
(2,6%). Aceste date scot în evidenţă faptul că percepţia subiectivă a majorităţii participanţilor
la studiu cu privire la relaţiile interetnice este că între populaţia majoritară şi etniile din
Oltenia există în mod precumpănitor relaţii de colaborare şi prietenie.
În cazul relaţiilor de indiferenţă, percepţia subiectivă a respondenţilor este diferită în
funcţie de etnie, procentajul cel mai scăzut regăsindu-se în relaţiile dintre greci /maghiari şi
români şi cel mai crescut în relaţiile dintre rromi şi români.
Problema discriminării şi confruntarea cu situaţii nefavorabile din cauza etniei a fost
măsurată prin întrebarea: „Vi s-a întâmplat să vi se încalce un anumit drept doar pentru că
sunteţi….?”. Mai mult de jumătate dintre respondenţi (54,6%) au declarat că nu s-au întâlnit
cu situaţii în care o persoană a avut de suferit de pe urma faptului că aparţinea unei anumite
etnii, 39,2% nu pot aprecia asemenea situaţii, iar 6,2% au semnalat că nu ştiu de existenţa
încălcării unor drepturi.
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40. Cum apreciaţi relaţiile dintre membrii etniei dvs. şi români,
în general
1. De colaborare 2. De prietenie 3. De indiferenţă 4 De ură 5 Alt tip de relaţie
(care?...)
Cum apreciaţi relaţiile dintre membrii etniei dvs. şi români,
în general?
De colaborare

%
46,3

De prietenie

37,0

De indiferenţă

11,9

Alt tip de relaţii

2,6

De ură

2,2

Total

100,0%

41. Vi s-a întâmplat să vi se încalce un anumit drept doar pentru că
sunteţi............?
1. Da (care?................) 2. Nu
3. Nu se poate aprecia
Vi s-a intamplat să vi se încalce un anumit drept doar pentru că sunteţi ……
?
Nu
Nu poate aprecia
Da
Total

%
54,6
39,2
6,2
100,0%

Corelaţii

Vârsta

Relaţiile dintre membrii etniei şi români în raport cu vârsta
Tabelul nr.1
Cum apreciaţi relaţiile dintre membrii etniei dvs. şi
români, în general?
De
De
De indife- De ură Alt tip de
colabo- prietenie
renţă
relaţii
rare
18-25 ani
37,2%
48,8%
7,0%
7,0%
26-33 ani
31,6%
42,1%
26,3%
34-41 ani
50,0%
25,9%
11,1%
7,4%
5,6%
42-50 ani
63,6%
27,3%
6,1%
3,0%
51-60 ani
51,7%
37,9%
10,3%
61 ani şi
46,7%
43,3%
10,0%
peste
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Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Relaţiile dintre membrii etniei şi români în raport cu sexul
Tabelul nr.2
2. Sexul
Total
Cum apreciaţi
relaţiile dintre
membrii etniei
dvs. şi români,
în general?

Masculin

Feminin

De colaborare

50,5%

49,5%

100,0%

De prietenie
De indiferenţă
De ură
Alt tip de relaţii

45,2%
18,5%
20,0%
33,3%

54,8%
81,5%
80,0%
66,7%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Opinii privind încălcarea drepturilor minorităţilor etnice în raport cu ocupaţia
respondenţilor
Tabelul nr.3
Vi s-a întâmplat să vi se încalce un anumit
Total
drept doar pentru că sunteţi......?
NR
Da
Nu
Nu poate
aprecia
OcuNR
38,5%
7,7%
30,8%
23,1%
100,0%
paţia
Muncitor
9,1%
39,4%
51,5%
100,0%
Liber profesionist
Vânzator, comerciant,
agent vânzări, distribuitor
Tehnician, Maistru,
Funcţionar Public
Medic, inginer, profesor
Elev/Student
Pensionar
Şomer
Casnic/Fără ocupaţie

-

-

100,0%

100,0%
-

100,0%
100,0%

-

-

100,0%

-

100,0%

5,9%
-

12,5%
5,9%
7,1%

87,5%
100,0%
58,8%
66,7%
59,6%

29,4%
33,3%
33,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Considerente asupra relaţiilor dintre membrii etniei şi români în raport cu
apartenenţa etnică
Tabelul nr.4
Considerente asupra relaţiilor dintre membrii etniei şi români în raport cu apartenenţa
etnică
Cum apreciaţi relaţiile dintre membrii etniei dvs. şi români, Total
în general?
De
De
De
De ură Alt tip de
colaborare prietenie indiferenţă
relaţii
AparRrom
49,3%
31,8%
13,4%
2,5%
3,0%
100,0%
tenenţa
Ma100,0%
100,0%
etnică
ghiar
Grec
20,0%
80,0%
100,0%
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Opinii privind încălcarea drepturilor cetăţeneşti în raport de apartenenţa etnică a
respondenţilor
Tabelul nr.5
Încălcarea drepturilor pe fondul etniei în raport cu apartenenţa etnică
Vi s-a întâmplat să vi se încalce un anumit
drept doar pentru că sunteţi................?

Apar-tenenţa
etnică

Total

NR

Da

Nu

Nu poate
aprecia

Rrom

2,5%

6,0%

50,2%

41,3%

100,0%

Maghiar
Grec

4,0%

8,0%

100,0%
88,0%

-

100,0%
100,0%

4. Concluzii şi aprecieri
Populaţia din cele 5 judeţe ale Olteniei numără 2 045 642 locuitori, dintre care 91,60%
sunt români, iar restul de 8,40% aparţine unui număr de 17 minorităţi etnice. Dintre acestea,
cele mai însemnate ca volum sunt comunităţile de romi (63 899 persoane sau 3,08% din
populaţia regiunii), sârbi (1124 sau 0,059%), maghiari (752 persoane sau 0,04%), cehi (476
sau 0,025%) şi germani (307 sau 0,016%)
Romii se întâlnesc în toate cele 5 judeţe ale regiunii Oltenia, însă numărul lor este
preponderent în judeţele Dolj (29 839 persoane) şi Mehedinţi (10 919 persoane). Au cea mai
largă răspândire teritorială, prezenţa lor semnalându-se, deopotrivă, în mediul rural şi cel
urban. De exemplu, în municipiile şi oraşele judeţului Dolj sunt 10733 de romi, care reprezintă
3,12% din totalul populaţiei. În comunele şi satele aparţinătoare din acest judeţ trăiesc 19 106
persoane de etnie romă, ceea ce înseamnă că în mediul rural populaţia romă este aproape dublă
faţă de cea din mediul urban.
Minorităţile etnice din Oltenia sunt cele de romi, maghiari, ucrainieni, germani, turci,
ruşi-lipoveni, sârbi, bulgari, greci, italieni, evrei, cehi, macedoneni care au număr variabil de
persoane: de la minim 47 (în cazul ruşilor lipoveni) la un număr maxim de 63 899 persoane (în
cazul romilor). Acestora li se adaugă şi alte minorităţi, care au, fiecare, sub 10 persoane
componente, cum ar fi cele de tătari, slovaci, croaţi, polonezi, chinezi, armeni, ceangăi etc.
Diversitatea etnică a populaţiei din Oltenia nu se corelează, în situaţia minorităţilor
existente, cu un număr ridicat de persoane aparţinătoare decât în cazul romilor, sârbilor,
maghiarilor, cehilor şi germanilor, care dispun, fiecare, de resurse demografice de
autoreproducere şi perpetuare. În rest, populaţia celorlalte minorităţi este sensibil îmbătrânită
şi, implicit, în descreştere numerică, ajungând cu timpul la dispariţie.
Comunitatea romilor nu are un caracter omogen, fiind fărămiţată în numeroase structuri
ocupaţionale şi identităţi socioculturale. Astfel, întâlnim lăutari, florari, spoitori, lingurari,
aurari, gabori, căldărari, rudari, căramizari, fierari ş.a.
Datele cercetării de teren, efectuată pe un eşantion mixt (91,8% romi, 7,9% greci şi
0,3% maghiari), ne-a dezvăluit că mai mult de jumătate (57%) dintre subiecţii chestionaţi
aparţin grupelor tinere de vârstă, între 18 şi 41 de ani, în timp ce 25,7% au vârste de peste 51
de ani. Reiese că minoritatea romă, îndeosebi, dispune de un potenţial viguros de muncă, dar
care nu este în totalitate valorificat, întrucât gradul de profesionalizare sau calificare este
scăzut, asemenea energii tinere neputând fi utilizate în activităţile economico-sociale ale
comunităţilor locale.
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Din punct de vedere al genului, minorităţile examinate sunt alcătuite în proporţie de
51,6% din persoane de genul feminin şi 48,4% din persoane de genul masculin, ponderile
respective fiind similare cu cele caracteristice pentru populaţia de ansamblu a României.
De asemenea, în privinţa ocupaţiilor s-a constatat că definitorii pentru romi, în special,
sunt ocupaţiile de muncitori (22,9%) şi liber profesionişti (4,2%), în timp ce o parte
semnificativă a acestora se încadrează în categoria celor fără ocupaţie ori care au un rol casnic
(37,4%). La data efectuării cercetării a rezultat că doar 2,8% din totalul celor intervievaţi au
susţinut că desfăşoară activităţi întemeiate pe calificări superioare (medici, profesori, ingineri).
De altfel, ponderea romilor antrenaţi în procesul de învăţământ liceal şi superior nu depăşeşte,
în prezent, 4,6% din totalul celor anchetaţi, fapt care explică nivelul scăzut de angajare în
muncile calificate al membrilor acestei comunităţi şi posibilitatea de accesare, de regulă, doar
a ocupaţiilor sezoniere, ocazionale.
Datele recoltate atestă că 33,6% au şcoală primară, 27,2% au absolvit cursurile
gimnaziale şi 18% nu au nici un fel de şcoală. Pe ansamblul eşantionului există 15,2% care au
făcut liceul, 5,7% care posedă studii superioare şi 0,3% care au terminat o şcoală postliceală.
În consecinţă, persoanele necalificate sunt constrânse să desfăşoare munci ocazionale şi
să presteze fără contract de angajare. Din această cauză nu pot beneficia de dreptul la pensie, pe
caz de boală ori pentru limită de vârstă, şi nici de asigurările de sănătate. Cercetarea de teren a
dezvăluit că peste 60% dintre membrii comunităţii rome au fie ocupaţii gospodăreşti, familiale,
fie sunt muncitori, fie sunt în afara unor ocupaţii socialmente utile.
Prin urmare, este necesar ca autorităţile din comunităţile locale să înţeleagă că au datoria de
a mobiliza familiile de romi pentru a-şi trimite copiii la şcoală, în vederea nu numai a instruirii
generale, ci şi a dobândirii unor calificări profesionale, care le-ar permite să ocupe un loc de muncă
şi să se integreze activ în viaţa socială. O soluţie de succes ar putea fi îndrumarea tinerilor romi spre
şcolile profesionale, deoarece există un deficit de forţă de muncă în practicarea unor meserii din
domeniul construcţiilor (sudor, fierar-betonist, lăcătuş-mecanic etc.), al serviciilor (instalator
sanitar, conducător auto etc.) ş.a.
Lipsa veniturilor lunare stabile şi a altor surse materiale de existenţă determină
comunitatea romilor să fie preocupată în mod permanent de procurarea bunurilor şi a valorilor
de subzistenţă, în detrimentul unor activităţi culturale şi a unor eforturi cu conţinut intelectual.
Diversele nevoi materiale sunt mai pronunţate în rândul familiilor de romi care locuiesc în
mediul rural şi care nici nu dispune de condiţii civilizate de viaţă (apă curentă, toaletă etc.).
Orice minoritate etnică este dornică să i se recunoască statutul său în societate, să se
bucure de un anumit prestigiu social, de respectarea drepturilor şi a tradiţiilor proprii. De
aceea, interacţiunea socială a indivizilor şi grupurilor componente a unor minorităţi este mult
mai accentuată decât în cazul unei majorităţi. Cu cât interacţiunile sociale sunt mai puternice
în colectivităţile etnice şi se derulează ca parte a unui proces de educaţie permanentă, cu atât şi
solidaritatea celor din aceeaşi etnie este mai pregnantă.
Anumite interpretări psiho-sociologice asociază mărimea grupului minoritar cu sentimentul de disconfort psihic, pe când conştiinţa apartenenţei la un grup majoritar furnizează
încredere de sine şi speranţa că nevoile personale/familiale pot fi rezolvate mai uşor decât în
cazul grupului minoritar. Mai mult de jumătate (51,5%) dintre cei chestionaţi au perceput
comunitatea din care fac parte ca fiind de mărime mijlocie, iar alţi 28,5% au evaluat-o ca fiind
de mari dimensiuni - opinie susţinută în special de cei din etnia romă. Aceasta este conformă
cu realitatea, aşa cum o demonstrează şi datele statistice prezentate în capitolul al II-lea, care
ne arată că există o diversitate de grupări etnice din punct de vedere al membrilor componenţi.
De notat că fiecare membru intervievat s-a raportat la comunitatea locală din care face parte şi
nu la cea generală, existentă pe ansamblul celor 5 judeţe ale Olteniei. Prin urmare, faptul că
80% dintre cetăţenii romi au considerat că aparţin unor comunităţi etnice de dimensiuni mari
şi mijlocii le conferă un suport moral tonic şi o stare psihică de încredere că, la nevoie, au cui
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să se adreseze. Aceasta cu atât mai mult cu cât familiile lor sunt numeroase, iar relaţiile de
rudenie funcţionează în mod normal.
Solidaritatea este o notă definitorie a membrilor comunităţii rome. Circa 75% dintre cei
interogaţi au mărturisit că se află în legături permanente unii cu alţii, fapt care indică o ţesătură
socială puternică în cuprinsul acestei etnii. Cercetarea de teren a dezvăluit şi că 70% se află în
relaţii de prietenie cu cei din aceeaşi etnie, iar 22,8% au prieteni printre români. Pe măsura
creşterii nivelului de instrucţie, s-a observat că se majorează şi ponderea celor care au prieteni în
rândul românilor, situaţie explicabilă prin faptul că se extind relaţiile de comunicare ale etnicilor
romi, în primul rând cu cei de la acelaşi loc de muncă. Pe ansamblul eşantionului s-a observat că
peste 80% dintre subiecţii chestionaţi au dezvăluit că ”sunt solidari, se ajută la nevoie”. Acest
răspuns caracterizează 78,6% dintre romi, 96% dintre greci şi în totalitate etnicii maghiari.
Sărbătorile la care participă, în general, membrii etniilor studiate sunt unele creştine de Paşte, Crăciun şi Sfânta Maria, indicate de 67,8% dintre cei chestionaţi, şi altele laice (cum
ar fi Ziua Naţională a României, indicată de 11,7% din totalul celor intervievaţi, aceştia fiind
romi şi greci), aşa încât nu poate fi vorba de sărbători specifice unei minorităţi sau alteia
(dintre cele examinate cu ajutorul chestionarului). Pe durata desfăşurării respectivelor sărbători
se manifestă un spirit colectiv accentuat, de destindere, care nu lasă loc manifestării diferenţelor
de ordin minoritar sau etnic. Un argument în acest sens îl reprezintă şi faptul că peste 83% dintre
respondenţi au apreciat că relaţiile lor cu românii din comunităţile de rezidenţă sunt ”de colaborare” şi ”de prietenie”. În consecinţă, cu ocazia sărbătorilor religioase îndeosebi, care au un
caracter mai popular, dar şi în cazul celor laice, se produce un cadru de asimilare şi integrare
socială a membrilor grupurilor etnice în colectivităţile teritoriale mai largi (oraşe, sate), ceea ce
ne determină să recomandăm o cultivare sistematică a educaţiei religioase, ca principală
modalitate de armonizare a relaţiilor interetnice. Menţionăm că pe teritoriul Olteniei nu s-au
constatat, până acum, relaţii tensionate ori conflictuale majore între grupurile etnice existente.
Factorii sociali care asigură perpetuarea grupurilor etnice sunt, în principal, căsătoria
endogamă, limba maternă şi relaţiile de solidaritate organică între membrii fiecărei comunităţi
etnice. ”În România există numeroase cercetări sociologice şi antropologice asupra populaţiei de
etnie romă, de etnie maghiară, asupra grupărilor de etnici germani, turci etc. «Etnia este definită,
în general, ca fiind o populaţie desemnată de un nume (etnonim), care se bizuie pe aceeaşi
origine, cu o tradiţie culturală comună, specificată de o conştiinţă de apartenenţă la acelaşi grup,
a cărui unitate se sprijină, în general, pe o limbă, un teritoriu şi o istorie identice»”176.
Grupurile etnice au constituit obiect de cercetare şi reflecţie pentru gânditorii din cele
mai diverse domenii, astfel încât întâlnim multiple tipuri de abordare ale acestora: istorică,
filosofică, antropologică, sociologică, statistică, juridică, lingvistică, politică etc. Din
perspectiva ştiinţelor politice, ”grupul minoritar este tratat ca o minoritate naţională, care
locuieşte pe terioriul unui stat şi care nu a ajuns la stadiul desăvârşirii ca naţiune (...).
Indiferent de apartenenţa lor etnică, indivizii aflaţi pe un teritoriu comun sunt cetăţeni ai
aceluiaşi stat şi beneficiază, în această calitate, de drepturi şi tratamente egale.”177
Reamintim, în contextul de faţă, că numai 6,2% dintre subiecţii chestionaţi au apreciat
că li s-au încălcat anumite drepturi cetăţeneşti doar pentru că sunt minoritari. Asemenea opinie
a fost exprimată de 6% din totalul romilor şi de 8% din totalul grecilor. În general, etnicii studiaţi au considerat că nu li s-a încălcat nici un drept (55%), iar 39,2% nu s-au putut pronunţa,
ceea ce înseamnă că nu au fost victime ale vreunui fapt de discriminare pe considerente etnice.
În ceea ce ne priveşte, am recurs la studiul preponderent sociologic al grupurilor etnice
din Oltenia, deoarece un asemenea demers ne ajută să descifrăm, pe de-o parte, elementele de
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identitate şi, pe de altă parte, să punem în valoare patrimoniul cultural al acestora. De aceea
am considerat că este important să desluşim mai întâi identitatea socială178 a minorităţilor
etnice, aceasta fiind fundamentală în procesul de explorare şi înţelegere a identităţii culturale.
Premisa de la care am pornit, fundamentată de observaţiile empirice, este că membrii
aceleaşi etnii tind să se căsătorească între ei, această practică fiind adesea întâlnită în rândul
romilor. Deşi peste 50% dintre cei interogaţi au negat că ar exista acest obicei, afirmând că
”nu e o regulă” în privinţa alegerii partenerului de viaţă prin căsătorie, totuşi circa 43% au
recunoscut că, de fapt, căsătoria se încheie ”doar între membrii” comunităţii etnice (afirmaţie
susţinută într-o măsură mai mare de femei – 53,3%, decât de bărbaţi – 46,7%). Prin urmare,
căsătoria endogamă şi familiile constituite pe acest tip de relaţie socială au un rol semnificativ
în conservarea identităţii etnice. De semnalat că 46,6% dintre romi au susţinut existenţa
căsătoriei endogame, în timp ce niciunul dintre greci şi dintre maghiari nu au indicat această
variantă de răspuns, opţiunile lor fiind că ”nu e o regulă” ori că cei din etnia lor se căsătoresc
”mai mult cu români”.
Limba vorbită frecvent în viaţa de familie a minorităţilor cercetate (romi, greci,
maghiari) este atât limba maternă, cât şi limba română, 55% din totalul eşantionului apelând
îndeosebi la aceasta din urmă şi 45% mai ales la cea specifică propriei etnii. Cu cât nivelul de
studii al etnicilor este mai redus, cu atât şi ponderea celor care vorbesc limba română este mai
mic. Datele cercetării ne-au demonstrat că peste 66% dintre cei fără nicio şcoală şi peste 63%
dintre cei cu şcoală primară recurg la limba maternă pentru a comunica în viaţa de familie
(situaţia priveşte desigur etnia romă). Folosirea limbii române în familie este precumpănitoare
la cei cu studii liceale (în proporţie de 85%), postliceale (100%) şi superioare (100%).
Corelarea datelor despre limba frecvent vorbită în familie şi apartenenţa etnică ne
dezvăluie că 51% dintre romi întrebuinţează limba română şi 49% limba romani, iar grecii şi
maghiarii vorbesc, în totalitatea lor, limba română. În relaţiile cu persoanele din aceeaşi etnie
se comunică, deopotrivă, în limba maternă şi limba română, fapt susţinut de 56% dintre cei
chestionaţi, iar 17,5% apelează doar la limba maternă.
Aproape 79% dintre romi, 96% dintre greci şi maghiarii în întregime au considerat că
solidaritatea dintre membrii etniilor este un fapt social real, ajutându-se atunci când este
nevoie. Solidaritatea se întemeiază pe conştiinţa apartenenţei comune şi a sentimentului de
întrajutorare. Cercetarea a relevat că aceştia posedă o conştiinţă a existenţei unor trăsături
specifice ale etniei lor, fiind susţinută de 58% dintre subiecţii intervievaţi.
Principalele trăsături culturale prin care o etnie se deosebeşte de alta au fost considerate
de cei investigaţi a fi următoarele: limba maternă (subliniată de 44,5% din totalul eşantionului); portul vestimentar (22,7%); muzica (14,3%), religia (6,8%), modul de preparare a hranei (1%). Informaţiile au fost recoltate cu ajutorul unor întrebări cu răspunsuri preformulate.
Cultura scrisă a etniilor greacă şi maghiară este mai puţin accesată de membrii acestora
din arealul Olteniei, de vreme ce doar circa 31% au declarat că mai citesc cărţi sau alte
publicaţii în limba maternă (mai rar 22,9%, zilnic 5,7%, lunar 2,2%).
În schimb, relaţiile cu cei din ţara de origine sunt întreţinute de 74,2% dintre etnicii
maghiari şi greci, cei dintâi într-o măsură mai mare decât cei din urmă (distanţa mai mică până
în Ungaria jucând, probabil, un rol favorizant).
Respectarea tradiţiilor caracterizează peste 95% dintre membrii comunităţilor de romi,
maghiari şi greci din regiunea Olteniei, doar 4,4% afirmând că cei din etnia lor nu-şi respectă
deloc ”propriile tradiţii”.
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Se evaluează pe baza unor indicatori, referitori la relaţiile de căsătorie şi la situaţia familială, nivelul
de studii, mediul social (urban/rural), ocupaţia/profesia, apartenenţa de clasă, stilul de viaţă, prestigiul
social (Ibidem, pp. 109-110)
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Deşi există o conştiinţă a specificităţii etnice şi a trăsăturilor culturale proprii, totuşi,
atunci când li s-a cerut subiecţilor din eşantion să precizeze valorile culturale prin care se
identifică, doar 15% au fost în măsură să ofere un răspuns, în timp ce majoritatea covârşitoare
( 85%) nu s-a putut pronunţa. Astfel, 5% dintre cei care au răspuns au indicat ”spiritul
artistic”, 3,1% - ”hărnicia”, 2,6% - ”respectul”, 2,6% - ”talentul”, 0,4% - ”ospitalitatea” etc.
De asemenea, pentru a vedea în ce măsură sunt cunoscute unele dintre valorile
culturale ale poporului român, s-a formulat o întrebare liberă referitoare la valorile literare,
ştiut fiind faptul că acestea au o largă circulaţie, constituind obiect de studiu şi în ciclul şcolar.
Şi în acest caz predomină nonrăspunsurile (68,3%), iar dintre cei care au fost în măsură să
indice un răspuns, 19% au precizat numele lui Mihai Eminescu, 6,6% pe cel al lui Ion
Creangă, 2,2% pe cel al lui Mihail Sadoveanu, 1,3% pe cel al lui I.L.Caragiale. Este limpede
că lipsa de şcoală (18%) şi nivelul primar de instrucţie (33,6%), ce caracterizează 51% dintre
subiecţii eşantionului, aceştia fiind romi, şi-au pus amprenta asupra capacităţii şi
disponibilităţii celor anchetaţi de a oferi răspunsurile concludente.
Peste 60% dintre subiecţi s-au identificat cu etniile cărora le aparţin şi 37,8% au
menţionat că se consideră mai mult români decât romi/greci/maghiari. Apartenenţa etnică se
conjugă cu un sentiment de mândrie în cazul a 56,4%, în timp ce 3,5% încearcă un sentiment de
ruşine (mărturisit doar de romi şi de greci), iar 40,1% nu au putut oferi niciun răspuns. Comportamentul indezirabil al unor persoane influenţează stima de sine a celor din aceeaşi etnie, iar
opiniile negative mărturisite (ruşinea) se sprijină pe un discernământ critic sănătos al celor care
devin victime involuntare, fiind nevoiţi să suporte consecinţele unor etichete sociale de grup.
Majoritatea familiilor (55,9%) din cele trei grupări etnice cercetate în zona Olteniei au
subliniat că viaţa lor din prezent este mai grea decât cea din anul trecut şi doar 35,7% au
înregistrat o îmbunătăţire. Peste 70% au venituri mai mici decât cele necesare acoperirii
propriilor nevoi. Cu toate acestea, starea de spirit generală este una optimistă, de vreme ce
53,8% cred că pe viitor o vor duce mai bine. Un rol însemnat în afişarea acestei stări tonice îl
are, pesemne, şi varianta plecării din ţară pentru a lucra în străinătate. De reţinut că în 61,1%
dintre familiile minorităţilor etnice din Oltenia există cel puţin o persoană care a lucrat sau
care lucrează în prezent peste hotarele României.
Mai mult de 69% dintre etnicii anchetaţi au apreciat munca drept o valoare morală şi
socială, considerând-o principala cale de a putea trăi. Alţi 21,5% aşteaptă ”ajutor de la stat”, fiind
tributari unor prejudecăţi apuse, iar 1,2% nu exclud apelul la anumite acţiuni de natură
infracţională (furtul, cerşetoria, înşelăciunea), fiind indicate de unii membri ai comunităţii rome.
Caracteristic pentru etniile cercetate este tipul de familie tradiţională, în cadrul căreia
soţul trebuie, în primul rând, să muncească (47,1%) şi să aducă bani acasă (24,4%), iar soţia
să-şi asume mai multe roluri: de a avea grijă de familie (29,2%), de a lucra (23,5%), de a se
ocupa de educaţia copiilor (22,5%) etc. Această matrice a rolurilor familiale este, în fapt,
proprie universulului social de viaţă al romilor, care au şi cea mai mare pondere în ansamblul
eşantionului cercetat prin metoda anchetei sociologice.
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OLTENIA, SCHIŢĂ ANTROPOLOGICĂ.
ÎN LOC DE CONCLUZII
Prof. univ. dr. NICOLAE PANEA
Disperat de acumularea urgenţelor, de senzaţia că toată etnologia românească stă sub
semnul recuperării timpului pierdut în urma blocajelor politice, financiare, instituţionale,
epistemice, disperat de accentuarea defazajelor faţă de şcoli, tendinţe, curente, teme,
bibliografii din lumea întreagă, copleşit de lipsa de inadecvare a programelor universitare, de
vocea discretă a şcolii naţionale, de ruptura dintre societate şi şcoală, societate care tratează
etnologia ca pe o curiozitate intelectuală, tolerând mănunchiul de savanţi ca pe nişte exemple
de aventurieri ştiinţifici sau derivate nu tocmai lăudabile ale filosofiei, sociologiei, filologiei,
etnologul a descoperit noţiunea de proiect.
A intrat brusc într-o ecuaţie a lumii moderne, care îl provoacă, dar, în acelaşi timp, îl
obligă să gândească propria activitate în cadrul unor coordonate noi, aş zice, chiar improprii
meseriei lui: cele ale arbitrariului competiţiei şi ale constrângerilor temporal-contabile.
Oricât de generos ar fi un proiect din punct de vedere ştiinţific, el trebuie câştigat,
implementat, etapele parcurse, raportate sistematic, contabilitatea respectată cu mai multă
stricteţe decât opiniile ştiinţifice, activităţi care conturează o nouă dimensiune a etnologiei
noastre, birocraţia aplicată sau adaptivă.
Aceasta este un fel de mezalianţă de nevoie, dar foarte presantă, între ştiinţă şi interfaţa
instituţională a societăţii, între responsabilitatea faţă de subiectul cercetării şi arhitectura
legislativ birocratică a statului.
Rezultatul este crearea unui etnolog cu personalitate multiplă. În ochii săi şi ai
confraţilor, el este un savant. Pentru ei, contează concepţia, munca, ancheta finalizată, textul
publicat. Pentru finanţator, el este manager de proiect, o personalitate neutră, fără identitate
fermă, un contractant. Textul nu reprezintă decât o investiţie şi ceea ce contează este doar
balanţa contabilă.
Acest Janus de modă nouă trebuie să se adapteze unei birocraţii copleşitoare şi, în
acelaşi timp, să o adapteze nevoilor ştiinţei lui. De multe ori, rezultatele sunt impresionante.
Alteori, ele rămân într-un anonimat sinonim eşecului.
Această birocraţie adaptivă a proiectelor ştiinţifice are şi o putere modelatoare
impresionantă. Competiţia impune inventivitate şi constrângeri, modelează comportamente
ştiinţifice, în raport de timpul desfăşurării proiectului, de sumele alocate acestuia, de specificul
echipei. Construieşte o modă.
Temele propuse se adaptează unor contexte generale, dezvoltare rurală, dezvoltarea
turismului, identitate regională etc., insinuându-se cu supleţe logică în retorici alogene, mereu
atente la termene, sume, finalitate, fezabilitate.
Cercetarea de tip aşezat, multianuală, uneori pe viaţă, cu teme uriaşe, autoimpuse,
asumate, validate de consiliile ştiinţifice ale unor institute de profil se vede concurată de
cercetări anuale sau bianuale, constrângătoare, validate de comisii anonime ale unor ministere.
Etnologul trebuie să se adapteze din mers noilor condiţii, pentru că de capacitatea lui de
adaptare depinde acurateţea ştiinţifică a rezultatelor, utilitatea şi pertinenţa acestora.
Schimbarea la faţă a României de după revoluţie a prilejuit etnologiei româneşti
redescoperirea comunităţilor românofone, trăitoare în afara graniţelor ţării şi, în acelaşi timp,
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conştiinţa că timpul scurs a produs schimbări substanţiale în interiorul acelor comunităţi,
schimbări rămase necercetate.
Cum mai toate aceste comunităţi vieţuiesc în contexte agresive, cu state care nu le
recunosc originea românească sau, pur şi simplu, alteritatea culturală şi, implicit, drepturile ce
decurg de aici, cu o presiune deznaţionalizatoare dramatică, a apărut un adevărat curent
recuperator, o temă majoră a etnologiei noastre, în care responsabilitatea ştiinţifică se conjugă
cu patima patriotică.
Chiar de la început s-a constatat că o cercetare independentă nu are nicio şansă, că
oricât de importante ar fi fost relaţiile impersonale, ele nu contracarau opacitatea, chiar
aversiunea autorităţilor.
Noi înşine am trăit o astfel de experienţă neplăcută, când, la mijlocul anilor ’90, după
succesul unei cercetări în Timocul bulgăresc, o parte a echipei (N. Panea, M. Fifor) a încercat
să extindă, din motive lesne de înţeles, ancheta şi la vest de Timoc, în partea sârbească.
Eşecul acelei iniţiative ne-a convins că orice descindere în astfel de zone trebuie să aibă
maximum de acoperire, ştiinţifică, instituţională, administrativ-politică şi că acest lucru nu
poate fi realizat decât pe baza unor proiecte.
Apariţia strategiilor de dezvoltare transfrontalieră, iniţial cu Bulgaria şi Ungaria, ca mai
apoi acest tip de politică să se extindă şi la Serbia, au facilitat derularea unor proiecte cu
rezultate notabile. Implicarea Ministerului de Externe, prin Departamentul intitulat ”Politici
pentru relaţia cu românii de pretutindeni” a asigurat fluentizarea şi, totodată, creşterea numărului de echipe de cercetare prezente în cadrul comunităţilor româneşti de peste graniţă. Mai
mult chiar, fiecare mare universitate situată aproape de graniţă şi-a orientat cercetările în
zonele transfrontaliere limitrofe, ceea ce a facilitat o cercetare ritmică, susţinută, profundă şi
diversă, chiar dacă, şi aceasta, a trebuit să se supună rigorilor, în special, financiare ale
instituţiei salvatoare, care se numeşte Proiect şi pe care am învăţat să o adorăm.
Uneori, limitările sau disfuncţiile impuse de derularea unui proiect, pe cât de enervante
şi frustrante ar părea, produc (nu mereu!) şi rezolvări fericite.
Una dintre acestea ar fi descoperirea, în oglindă, a interesului pentru minorităţile ”de
lângă tine”, acele minorităţi, care, alături de majoritate, construiesc profilul cultural al unei
regiuni, în cazul nostru, Oltenia.
1. Oltenia, spaţiu al multiculturalităţii
Oltenia, spaţiu de interferenţă, a configurat de-a lungul timpului, o cultură specifică,
determinată de bogăţia aluviunilor alteritare.
„În judeţul Dolj
Comunitate de italieni de sorginte friulană în comuna Cernele (fostul sat Italieni, acum
Izvor);
Comunitate de bulgari şi macedoneni în Băileşti;
Comunitate de romi în Sadova, Piscu Vechi, Sălcuţa, Tencănău, Cerăt, Murgaşi,
Rojiştea, Craiova, Filiaşi;
În Craiova trăiesc familii de greci, bulgari, sârbi, albanezi, armeni, evrei, unguri,
italieni, germani, turci, macedoneni;
În judeţul Vâlcea
Comunităţi de rudari la Vaideeni, Băbeni, Bujoreni; se ocupau şi încă se ocupă cu
prelucrarea lemnului; romi la Brezoi, care au lucrat în industria lemnului.
La Brezoi, în perioada interbelică, au lucrat zeci de familii de italieni în industria
lemnului. Nu avem informaţii cum că ar fi rămas în localitate (a se vedea cartea lui Petre,
Bardaşu, Brezoi, 100 de ani de la exploatarea forestieră; 1873-1973, Rm. Vâlcea, f. an.)
În Rm. Vâlcea mai sunt familii de etnici slavi, dar şi de italieni, germani, maghiari,
evrei şi romi (de tipologii diferite).
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Rudarii au avut comunităţi şi în Ţara Loviştei, la Valea lui Stan şi Brezoi; în ultima
vreme, numărul lor a scăzut din cauza lipsei materialului esenţial al muncii lor: salcia, plopul,
teiul.
În judeţul Gorj
Sunt consemnaţi rudari în localităţile Brădiceni (sat Buduhala), Godineşti (sat Pârâu),
localitatea Borăscu (fabrica de linguri şi fuse).
Romi (ţigani) căldărari la Budieni, Obreja şi cartierul „Meteor” din Târgu-Jiu (N.B. În
ultimii 20 de ani şi-au schimbat meseriile).
Romii lăieţi sunt atestaţi şi trăiesc şi în prezent la Cărbuneşti şi în jurul oraşului.
În oraşul Târgu-Jiu, locuiesc familii de etnici greci, turci, germani, sârbi, maghiari,
italieni, turci, romi.
Judeţul Mehedinţi
Comunitatea de sârbi la Sviniţa (comună formată în proporţie de 90% din sârbi);
Comunităţile de cehi de la Eibenthal, Sfânta Elena, Bigar, Gârnic, Ravenska, Sfânta
Elisabeta etc.;
Comunităţile de romi de la Strehaia;
În Turnu Severin vieţuiesc, de asemenea, familii de cehi, evrei, italieni, turci, germani,
romi, maghiari.
Judeţul Olt (Romanaţi)
Comunitate de romi căldărari la Drăgăneşti-Olt;
În oraşul Slatina familii de romi, maghiari, bulgari, sârbi, italieni, evrei, macedoneni.
Simţim nevoia să precizăm că, în afara etniei rome, care are comunităţi compacte în
toate judeţele, în rest, Oltenia nu are aşezări etnice majoritare; cu două excepţii: Satul
Eibenthal (comuna Dubova - Mehedinţi) cu aproximativ 280 de locuitori de origine cehă şi
comuna Sviniţa cu 900 de locuitori de etnie sârbă (cf. Cornel Bălosu).
Cu toate acestea, minorităţile care au contribuit la impunerea unei identităţi culturale
regionale nu au fost cercetate niciodată, global, nu au fost adunate niciodată laolaltă, nu au
constituit vreodată subiectul unei radiografieri transversale, unitare, omogene.
Acesta a fost scopul proiectului nostru şi, oricum ar fi privit, el are o serie de calităţi
indeniabile.
În primul rând, este un exemplu de etnologie de urgenţă, focalizată pe un subiect inedit,
minorităţile în ansamblul lor regional.
În al doilea rând, metoda de abordare este una coerentă şi unitară în
transdisciplinaritatea ei.
În al treilea rând, abordarea teoretică este una academică, toţi membrii echipelor de
cercetare aparţin unor instituţii de cercetare reputate, având ei înşişi o experienţă în studiul
minorităţilor consacrată.
În al patrulea rând, cercetarea de teren s-a realizat sistematic, având la bază o bogată
muncă de documentare.
În al cincilea rând, cercetarea actuală poate fi considerată o diagnoză. Ea nu constată
doar starea unei minorităţi în contextul naţional român, ci şi poate face comparaţii cu starea
minorităţilor româneşti existente în statele vecine, comportamente politice, strategii de
integrare etc., cu atât mai mult, cu cât vorbim de coexistenţa tuturor într-o unitate
administrativă precum o euroregiune.
Analiza ne-a relevat o diversitate siderantă de contexte.
Oltenia a adunat un număr impresionant de mare de minorităţi, ceea ce dovedeşte
existenţa unui climat cultural permeabil şi a unui înalt grad, dacă nu de toleranţă, cel puţin, de
acceptare a convieţuirii.
Nu toate au jucat, însă, un rol de prim rang în conturarea profilului cultural al zonei.
Unele pot fi numite istorice, venirea lor pe teritoriul românesc fiind veche (sârbii), altele foarte
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recente (polonezii în anii ’40 ai secolului trecut, grecii, într-un ultim val, în timpul dictaturii
militare), majoritatea descinzând între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Altele au o datare
imprecisă (rromii, evreii, bulgarii) a venirii lor aici.
Contextul venirii unora este foarte clar, construcţiile, comerţul şi dezvoltarea oraşelor
zonei, în special, a Craiovei (italienii, evreii, grecii, germanii), grăniceritul şi silvicultura sau
politica unor imperii vecine (cehii), al altora, obscur (macedonenii, albanezii).
Unele minorităţi au coagulat colectivităţi închise, prezervându-şi obiceiurile şi limba
(rromii, cehii, sârbii), altele s-au integrat pierzându-şi limba şi obiceiurile, dar păstrând spaţiul
locuirii bine determinat (bulgarii, italienii rurali), iar altele cunosc o disipare accentuată în
cadrul comunităţii majoritare (macedonenii, albanezii, grecii).
Unele minorităţi sunt bine reprezentate numeric (sârbii, rromii), altele sunt discrete
(italienii, evreii, grecii), iar altele sunt într-un accentuat proces de disoluţie (polonezii,
germanii).
Unele sunt foarte bine organizate, beneficiind de învăţământ în limbile lor (de stat sau
privat), serviciu religios şi lăcaşuri de cult, biblioteci publice cu cărţi în limbile respective
(sârbii, cehii, italienii), de organizaţii culturale, de administraţie proprie (sârbii, cehii), altele
au doar organizaţii etnice sau culturale cu activitate şi reprezentativitate modeste (bulgarii,
macedonenii, albanezii).
Unele sunt recunoscute ca atare de majoritate, altele sunt receptate incert, ambiguu:
bulgarii băileşteni sunt confundaţi şi numiţi sârbi, macedonenii sunt confundaţi cu bulgarii sau
bosniacii, după traseul pe care au venit în România, sau, pur şi simplu, li se neagă exoetnia
prin aceea că sunt asimilaţi complet şi numeric ca nereprezentativi.
Unele minorităţi aparţin Olteniei doar administrativ (sârbii şi cehii aflaţi la graniţa
judeţului Mehedinţi), obiceiurile împrumutate de la români, tipologiile locuirii dovedind că
sunt, mai curând, bănăţeni, altele sunt identitar tributare Olteniei în totalitate.
Toate minorităţile cercetate sunt bilingve, folosind limba maternă pentru comunicare
interpersonală, intracomunitară, cu excepţia comunităţilor închise (sârbii şi cehii), care îşi
folosesc limba şi în administraţie şi în şcoală şi în biserică.
Majoritatea au relaţii strânse cu ţările de origine. Acestea le asigură publicaţii, profesori
(cehii), stipendii pentru copii, schimburi culturale.
Unele minorităţi cunosc o repatriere intensă (grecii, italienii, germanii, polonezii),
altele o repatriere sezonieră (cehii), contribuind, astfel, la procesul de disoluţie al
comunităţilor lor.
Toate sunt interesate până la obsesie de păstrarea identităţii şi demonstrarea acesteia,
drept care peste tot am întâlnit fie expoziţii, fie colecţii muzeale. Noi ne-am propus să le
adunăm pe toate într-un muzeu al minorităţilor.
2. Constante antropologice
Abordarea din perspectiva antropologiei culturale este, de fapt, o sinteză a informaţiilor
de natură diversă, prezente în studiile membrilor echipei de cercetare. Sintetizarea acestora s-a
făcut din perspectiva celor patru nuclee coagulante identitar care definesc o cultură: limba,
relaţiile de rudenie, concepţia despre spaţiu şi formele de înţelegere a timpului.
Din punct de vedere lingvistic, panorama minoritară a regiunii este o adevărată
provocare. Şi, când afirmăm aceasta, avem în vedere dublul palier, cel al naturii lingvistice şi
cel al practicii lingvistice, al structurii şi al competenţei.
Se poate afirma că principiul compatibilităţii nu este relevant. Doar italienii vorbesc o
limbă (romanică) înrudită cu româna şi această realitate poate fi considerată unul dintre
motivele integrării lor rapide şi radicale. În rest, avem limbi slave (bulgari, sârbi, macedoneni,
polonezi, cehi), albaneza, greaca (ramuri lingvistice unicat, ale grupului oriental al indo
europenei, în cazul albanezei, şi al celui sudic, în cazul greacăi) şi romani.
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In majoritatea cazurilor, limbile materne sunt folosite ca instrument de comunicare,
excepţie făcând comunitatea macedoneană din sudul judeţului Dolj (Giurgiţa şi Băileşti), care
nu mai identifică niciun vorbitor fluent.
Performanţa comunicării este diferită şi acoperă o gamă foarte largă, de la rudimentar
până la abilităţi remarcabile. Vorbitorii tineri fie cunosc aproximativ limba maternă, fie deloc,
fie o învaţă în cadrul cursurilor organizate de organizaţiile culturale etnice, în unele cazuri
(rromia, sârbi, cehi), în şcoli de stat, în alte cazuri (italieni) în şcoli confesionale.
Majoritatea limbilor materne sunt, în realitate, dialecte (italienii vorbesc dialectul
friulan, cehii vorbesc dialectul boemian), cu un aspect arhaic evident. Dimensiunea literară s-a
dobândit exclusiv în şcoală, emisiuni radio-t.v. sau presă, literatură.
Uneori, limba vorbită le-a consacrat forma de apelare în spaţiul regional (de la
boemieni, cehii din Mehedinţi sunt numiţi pimi). Alteori, ca în cazul sârbilor din Sviniţa,
limba le creează dileme identitare. Au constatat că se înţeleg mult mai uşor cu vorbitorii
actuali din fosta Macedonie yugoslavă decât cu vecinii foarte apropiaţi, sârbi.
Doar în cele două comunităţi compacte (sârbii din Sviniţa şi cehii din Eibenthal),
limbile materne sunt şi limbi oficiale, adiministrative.
Pentru toate limbile minoritare, există forme de învăţământ, de stat sau comunitar, local
şi/sau naţional. Minorităţile rroma, sârbă, bulgară au structuri educative până la nivel
universitar (rromii şi sârbii), uneori, cu locuri rezervate pentru ei (rromi).
Pentru marea majoritate a comunităţilor minoritare există serviciu religios în limba
maternă (excepţii sunt comunităţile rroma, bulgară, macedoneană şi greacă).
Toate comunităţile minoritare sunt practic bilingve.
Din punctul de vedere al relaţiilor de rudenie, situaţia comunităţilor minoritare este
ambiguă.
În trecut, preponderent endogamică, panorama parentală s-a relaxat şi a permis
exogamia, dar în măsuri diferite, de la etnie la etnie.
Cei mai conservatori sunt reprezentanţii minorităţii rroma, care au, de asemenea, cea
mai interesantă formulă familială. În general, toate comunităţile minoritare se caracterizează
printr-o familie de tip nuclear. În ultimul timp, mixte.
Minoritatea rroma, menţine, cel puţin structural, formula de familie patriarhală, cu un
rol cvasi funcţional al patriarhului (bulibaşa), dintre care cele juridice sunt prevalente.
Acest tip de familie constituie baza organizării sociale integrate, tipice acestei etnii,
familie, neam, clan. Este o structură recunoscută şi prezervată de stat.
Din punctul de vedere al concepţiei despre spaţiu, vom aborda două aspecte, legate de
aşezare şi locuire.
Atunci când ne referim la comunităţi structurate, unitare, trebuie să spunem că
dimensiunea culturală a spaţialităţii este caracterizată de marginalitate. Fie că este vorba de
aşezările urbane rroma (Meteor la Tg. Jiu, Faţa Luncii la Craiova sau Tg. Cărbuneşti), fie că
este vorba de aşezările rurale (Sadova, Piscu Vechi, Vaideeni, Băbeni), în care zona
românească este net delimitată de cea rroma, fie că este vorba de aşezări ale bulgarilor sau
macedonenilor la Băileşti, italienii la Talieni, toate au în comun situarea periferică în raport cu
comunitatea majoritară.
Această realitate are un caracter istoric şi persistă:
„Populaţiunea comunei Băileşti se compune din două elemente, din români şi din aşazişii sârbi (de origine bulgară) (sic!) Aceste două elemente formează două mahalale
deosebite: băileştenii propriu-zişi (români) şi mahalaua sârbilor, ce populează, mai mult partea
de nord a comunei. Aceste elemente multă vreme au fost separate prin legăturile lor de familie
şi numai de câţiva ani aceste legături de rudenie şi alianţă au putut să se stabilească între ei.
Elementul sârb (bulgar) de origină a fost adus pentru agricultură” (cf. Charles Laugier)

158

Acestei marginalităţi asumate, i se adaugă şi un alt tip de marginalitate impusă, cum
este cazul comunităţii ceheşti de la Eibenthal.
Deportaţi aici de administraţia austriacă, din motive multiple, mai curând bănuite decât
atestate documentar, şi dintre care cel al protejării graniţei delicate care despărţea două
populaţii vorbitoare de română, care nu s-au considerat niciodată separate, este cel mai
important şi la care se mai adaugă unul economic, pemii trăiesc în cel mai adevărat sens al
marginalităţii. Izolarea lor impresionează şi azi.
În ceea ce priveşte locuirea, fiecare comunitate a avut iniţial un model de locuire ce
păstra trăsăturile zonei de provenienţă. Cu timpul, acest model a suferit sincretisme culturale,
care au dus la adoptarea unor modele alogene. Există, însă, şi situaţii particulare.
Cazul cehilor de la Eibenthal este, din nou, relevant. Cercetările de teren ne-au convins
de următoarele aspecte, pe care le citez din raportul lui Cornel Bălosu:
”Chiar şi aşa, putem să aflăm că locuinţa tradiţională tip Eibenthal a fost construită din
piatră legată cu lut şi cu mortar de var şi nisip. Muzeul localităţii este adăpostit de o asemenea
casă cu acoperişul în două ape şi cu două încăperi şi o cămară: prima încăpere în care dormeau
părinţii era, totodată, şi bucătărie. Cea de-a doua, mai spaţioasă, era camera copiilor. În
bucătărie, încălzitul şi gătitul erau asigurate de o sobă cu plită; în cealaltă cameră, se afla o
sobă de cărămidă. Am putea să spunem că aşezarea şi arhitectura satului nu trimit la Banatul
Sârbesc...”
Comparaţia cu comunitatea sârbilor se impune pentru că ambele aşezări au suferit
strămutări în urma unor întâmplări excepţionale, incendiu care a devastat aşezarea comunitaţii
cehească şi construirea barajului de la Porţile de Fier, care a dus la inundarea vechii Sviniţe.
Dacă, în cazul comunităţii sârbeşti, noul model de locuire este cel bănăţean şi, prin
extensie, cel specific spaţiului austro-ungar, aşezarea cehească nu respectă acest model.
Vechea arhitectură de la Sviniţa este reprezentată sărac de locuinţe construite întâmplător
foarte sus, probabil în afara vetrei tradiţionale a satului, şi care demonstrează existenţa unui
model arhitectural balcanic.
Un alt exemplu referitor la cazuri excepţionale privind locuirea este cel al minorităţii
rroma. Ultimile decenii au cunoscut impunerea unei arhitecturi specifice comunităţilor rroma,
ostentative, înainte de toate.
Constituirea unui stil arhitectural este legitimant identitar. El nu vizează
funcţionalitatea, căci de cele mai multe ori clădirile sunt concepute fără nicio legătură cu
utilitarismul.
Holuri imense, scări monumentale prevalează şi sunt impuse de proprietari în
defavoarea spaţiului de locuit concret, şi aceasta în condiţiile în care aceste palate sunt locuite,
căci de cele mai multe ori ele sunt ridicate doar din orgoliu social, dintr-o emfazare a rolului,
statutului şi poziţiei sociale.
Construite, în general, fără aprobări, uneori chiar şi fără proiect, aceste palate au o
funcţie mai curând retorică decât utilitară, aceea de a impresiona şi a dovedi bunăstarea
proprietarului.
Paradoxal, efectul este tot unul al marginalizării, chiar al negării, al respingerii. Lipsa
de gust şi de raţiune, hiperdimensionarea fără rost conduc la o marginalizare stilistică şi
socială. Putem vorbi chiar de o legitimare a marginalului, ca efect central al noii forme de
locuire pentru care au optat membrii comunităţii rroma.
Din punctul de vedere al concepţiei despre timp, raportul dintre timpul profan şi cel
sărbătoresc funcţionează perfect şi sărbătoarea este cea care coagulează identităţile temporale,
fie că este laică, fie că este religioasă.
Trebuie să specificăm, însă, faptul că avem de a face cu trei tipuri diferite de calendare,
conform confesiunilor minorităţilor existente, cel ortodox, cel ortodox pe stil vechi şi cel
catolic sau protestant.
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Din punctul de vedere al sărbătorilor laice, minorităţile au păstrat o serie de nuclee
festive identitare, dar practică şi sărbători ale românilor, în schimb, din punctul de vedere al
sărbătorilor religioase există o configurare aparte.
Dacă rromii au o sărbătoare importantă de Sf.Maria, sârbii îl cinstesc pe Sf. Sava, dar şi
pe sfinţii Nicolae şi Gheorghe. Fiecare familie îşi alege un sfânt protector. Cultul marianic este
dezvoltat la toate minorităţile catolice (polonezi, cehi), alături de sfântul foarte popular al
minunilor, sfântul Anton.
Concluziile noastre converg spre evidenţierea unei scheme previzibile privitoare la
statutul minorităţilor în context european.
Oltenia are un număr foarte mare de minorităţi.
Nu toate, din punct de vedere numeric, sunt la fel, unele sunt bine conturate, altele mai
discrete. Automat, nici contribuţia lor la profilul cultural al zonei nu este acelaşi.
Toate sunt într-un real proces de aculturare, paralel cu prezenţa unui efort vizibil de
prezervare a identităţii, făcut însă haotic şi, mai curând, spectacular.
Cu mici excepţii, comunităţile structurate adiministrativ, majoritatea sunt într-un
evident proces de asimilare sau disoluţie.
Nu există o solidaritate a minorităţilor în plan regional şi, implicit, politici comune,
rezolvări comune ale problemelor, asumarea din partea lor a unei contribuţii culturale la
construirea identităţii regionale
Majoritatea are un comportament relativ tolerant faţă de minorităţi, neutru, în cel mai
rău caz. Nu se cunosc eforturi susţinute de sprijinire a comunităţilor minoritare, cu excepţia
cvasi generală a rromilor
Nu există conştiinţa multiculturalităţii reale a zonei, urmare a proastei cunoaşteri a
minorităţilor.
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ANEXE

POVEŞTI DE VIAŢĂ
Conf. univ. dr. GABRIELA RUSU
(nume publicistic Gabriela Rusu-Păsărin)
1. Perspective de abordare şi interpretare
Introspecţia psihologică şi observaţia directă sunt procedeele cele mai utilizate în
configurarea unor poveşti de viaţă, structuri narative care pun în evidenţă personalitatea unui
actant important pentru comunitatea minoritară (în cazul studiilor noastre) şi/sau pentru spaţiul
public în care s-a manifestat actantul poveştii. Naraţiunea autobiografică este o ipostază a
poveştii de viaţă, ţintele subiective sunt evidente, nota dominantă la final fiind de
autoapreciere a mediului de referinţă. Sunt parametrii ce pot intra în analiză pentru a se
configura profilul actantului poveştii la un moment dat. Grila de lectură a celui ce restituie
povestea de viaţă poate fi configurată prin abordarea directă pentru obţinerea detaliilor
relevante, pe care le va corela cu informaţiile deja obţinute şi în final va contextualiza totul în
cadrele de analiză, sau prin apelarea la un intermediar din mediul familial sau comunitar, care
va oferi o perspectivă a poveştii de viaţă, din nou sub spectrul abordării subiective. Interviul,
cea mai utilizată metodă de culegere a datelor în studiile calitative, a fost folosit în cazul celor
trei poveşti selecţionate pentru analiză, în forme diferite: interviu radiofonic (cu întrebări şi
răspunsuri spontane), conversaţie pe baza unei tematici anterior anunţată şi interviu scris cu
întrebări oferite pentru reflecţie şi răspuns. Cele trei perspective au generat ideea de a combina
formele de recompunere a poveştii de viaţă şi s-a obţinut o perspectivă bifocală bazată esenţial
pe abordarea fenomenologică. Lectura şi interpretarea din această ultimă perspectivă permit
completarea poveştii cu detalii obţinute ulterior, fără a afecta imaginea de ansamblu (imaginea
barometru) a actantului poveştii.
1.1. Forme ale poveştilor de viaţă
Cei trei protagonişti sunt receptaţi în spaţiul public drept personalităţi reprezentative ale
unei minorităţi sau într-un anumit domeniu. Lucian Zatti a fost scriitor şi jurnalist român de
origine italiană. Oana Manolescu este scriitoare şi deputat în Parlamentul României,
Preşedintele Asociaţiei Liga Culturală a Albanezilor din România. Anina Ciuciu este rromă,
primul masterand român de etnie rromă de la Sorbona, co-autoare (alături de Frédéric Veille) a
unui volum de proză autobiografică Mândră de a fi rromă: de la Faţa Luncii la Sorbona: un
destin de excepţie (Pandora publishing, Bucureşti, 2014).
Provocarea relatării poveştile de viaţă s-a axat pe interviul corelat cu analiza de
conţinut a creaţiei literare. Pe Anina Ciuciu am invitat-o la emisiunea ”Dor de România –
revista radiofonică a românilor de pretutindeni”, la Radio România Oltenia Craiova (post
public regional al Societăţii Române de Radiodifuziune), apoi am participat la momentul
lansării volumului său la Universitatea din Craiova. Oana Manolescu este un cunoscut
parlamentar român, scriitoare, redactor şef al revistei Asociaţiei Liga Culturală a Albanezilor
din România. Cele trei perspective din care am obţinut categoriile de conţinut ale poveştii au
fost completate cu un interviu scris cu întrebări trimise şi răspunsuri obţinute la distanţă.
Povestea de viaţă a lui Lucian Zatti a fost redată după un proces combinat de relatare despre
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viaţa sa, relatare dirijată prin itemi deschişi, la care a participat soţia sa, Ana Zatti, şi de
analiza de conţinut a câtorva mărturisiri cuprinse în creaţiile sale literare. La acestea se adaugă
dialogurile purtate în perioada ianuarie-septembrie 2015, prilejuite de derularea proiectului.
Schematizând cele enunţate, obţinem:
- Anina: interviu radiofonic + analiza categoriilor de conţinut din proza autobiografică;
- Oana: interviu scris cu itemi deschişi + analiza categoriilor de conţinut a articolelor
de presă + similitudini cu opera literară;
- Lucian: relatare a unui apropiat (soţia), după o tematică structurată pe teme care au
generat o expunere din perspectivă fenomenologică (parcurs diacronic) + analiza mărturisirilor
în prozele scurte (cavatine).
Scopul demersului nostru a fost de a explora personalitatea actantului poveştii şi de a
obţine o ”poveste deschisă”, în care să fie reperate elementele de relevanţă a culturii şi
mediului comunităţii minoritare din care face parte personajul.
O perspectivă de interpretare ar putea fi şi analiza modului în care fiecare personaj şi-a
scris/spus povestea vieţii. Elementul comun al analizei este provocarea spunerii poveştii
(direct sau indirect) şi corelarea cu categoriile de conţinut reperabile şi în scrierile literare cu
tentă autobiografică.
Se obţin versiuni polifonice ale construcţiilor subiective sau ale reprezentărilor de sine
folosite în anumite contexte, semnificative pentru profilul actantului poveştii.
1.2. Naraţiunea autobiografică asumată sau indusă
Conţinutul naraţiunii autobiografice este material de analiză a poveştii puse la
dispoziţie de actant, corelat cu elementele puse la dispoziţie de cultura din care face parte
minoritarul. Se obţine o poveste de viaţă despre perspectiva asupra vieţii şi a lumii, grila de
interpretare fiind impusă de cultura din care se revendică personajul. Câmpul semantic fertil al
autoreferenţialului va gerera premisele procesului de re-creare a unei poveşti din povestea
vieţii lor. Este ”povestea în ramă”, la care va contribui fiecare lector al poveştii şi va contura o
poveste nouă, care va rezista numai prin elementele de relevanţă comune ale tuturor poveştilor
de cercuri circumscrise nucleului central: naraţiunea autobiografică.
În cazul celor trei poveşti de viaţă selectate, impactul imediat a fost:
- o confesiune sub emoţia înregistrării radiofonice (Anina);
- o mărturisire dirijată de întrebările ştiute ale interviului trimis prin corespondenţa
electronică (Oana);
- o reconstituire a parcursului existenţial din informaţiile directe sau intermediate de
familie (Lucian).
Elementele de relevanţă din naraţiunea autobiografică devin cu adevărat relevante
numai prin confruntarea cu validarea lor de către spaţiul public. Le-am reţinut numai pe
acestea, pentru a respecta principiul verificării prin corelarea imagine reflectată – imagine
indusă.
2.
Poveştile de viaţă – câmpuri dialogice şi câmpuri polifonice
2.1. Polisemantismul secvenţelor dialogale
Prin explorarea poveştilor de viaţă, se oferă un câmp de interpretare a lumii interioare a
actantului. Prin poveştilor oferite chiar de protagonişti, se receptează o nouă poveste a vieţii,
ştiindu-se faptul că fiecare individ povesteşte ceea ce consideră că este important, selecţia
evenimenţială este subiectivă, impactul emoţional este diferit, prin trăire directă şi prin
retrăire, la reluarea secvenţei narative. Uneori este o altă poveste decât cea ştiută în spaţiul
public (se produce chiar o confrunatre între imaginea proiectată, imagine dezirabilă, şi imagine
construită (cazul rromilor emigranţi, implicit istoria destinului Aninei). Catalizatorul spunerii
poveştii este la fel de important: spaţiul public impune spunerea poveştii (lansarea volumului
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autobiografic al Aninei), continuarea proiectării imaginii în spaţiul public şi după dispariţie
(cazul lui Lucian Zatti, om de ”vizibilitate” prin activitatea de peste 50 de ani la radioul public
românesc), sau o activitate obişnuită a omului politic de a-şi explicita reperele biografice şi de
carieră în context public. Aceste poveşti le reconstruiesc, în fapt, viaţa şi, din repetarea unor
asemenea procese de reconstrucţie a imaginii de sine, se alimentează o poveste nouă, prin care
se leagă mai mult de cultura pe care o reprezintă. Uneori povestea de viaţă este trecută sub
tăcere (cazul Lucian), pentru că în timpul vieţii ar fi fost un impediment în regăsirea familiei
în Italia, după dispariţie detaliile sunt nesemnificative pentru comunitate, imaginea proiectată
fiind a scriitorului român, şi nu a italianului. Dar şi reciproca este valabilă: oamenii îşi creează
poveşti de viaţă cu un evident rol de a-i lega de cultura în care s-au născut sau s-au manifestat.
Câmpurile de semnificaţii ale poveştii se dezvoltă prin acţiunea dialogală în
circumstanţe diferite, generând astfel câmpul polifonic, de ansamblu.
În analiza noastră au fost:
- poveşti spuse direct – analiza sub spectrul subiectivităţii spunerii (cazul Aninei);
- poveşti spuse indirect – analiza sub spectrul reconstruirii şi nu a restituirii poveştii de
viaţă (cazul Lucian);
- poveşti deduse din sinteza informaţiilor din interviu şi analiza de conţinut a
articolelor publicistice (cazul Oanei).
2.2. Criteriile de evaluare şi validare a poveştilor de viaţă
Din multitudinea de criterii oferite de literatura de specialitate le vom invoca în acest
context pe cele formulate de W.M.C. Runyan (Life histories and psychobiography:
Explorations in thery and method, Oxford University Press, New York, 1984, p. 152), pentru
că se pliază bine pe studiul de caz individual (şi nu de grup), iar poveştile selectate de noi sunt
cazuri individuale, cu elemente de relevanţă pentru comunitatea pe care o reprezintă.
W.M.C. Runyan formulează şapte criterii de evaluare a studiilor de caz individuale, cu
trimitere expresă la studiile narative. Le vom aminti şi le vom aplica pe cazurile în analiză:
1. să furnizeze o percepţie exactă asupra persoanei, lămurind astfel aspecte definitorii
din viaţa sa, aspecte care anterior nu fuseseră contextualizate şi, implicit, nu fuseseră îndeajuns
de înţelese ca valoare pentru comunitate:
- ”cel mai oltean dintre italieni şi cel mai italian dintre olteni” – o definire (D. R.
Popescu) a personalităţii lui Lucian Zatti;
- tânăra rromă, Anina Ciuciu, este dovada că unii rromi se integrează în comunitate şi
performează;
- Oana Manolescu este o voce a minorităţii albaneze şi este o voce în Parlamentul
României, ambele atribute se regăsesc în activitatea jurnalistică şi în creaţia poetică.
2. să furnizeze o impresie despre persoana respectivă, să transmită experienţa de a fi
interacţionat direct cu acel om:
- pe Anina Ciuciu am cunoscut-o personal, cu ocazia lansării volumulului
autobiografic, prilej de a o fi invitat la emisiunea radiofonică ”Dor de România”, la Radio
România Oltenia Craiova; astfel povestea ei de viaţă a fost cunoscută de publicul radiofonic
din regiunea Oltenia, iar imaginea ei în spaţiul public a fost receptată şi prin intermediul
presei;
- pe Lucian Zatti l-am cunoscut personal, dar nu îndeajuns pentru a-i creiona chiar şi
schematic povestea de viaţă. Am cunoscut-o însă timp de 20 de ani, pe soţia acestuia şi am
aflat povestea reconstituită în diferite momente (am realizat Concursul naţional de proză scurtă
”Lucian Zatti”, am iniţiat denominarea cabinei mari de montaj din radio cu numele său, i-am
promovat volumele postume şi am scris prefaţa sau postfaţa la acestea);
- colaborarea cu deputatul Oana Manolescu este de peste 20 de ani. Personalitatea
complexă s-a conturat de-a lungul vremii în cadrul evenimentelor la care am participat şi pe
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care le-am mediatizat la radio. Ipostaza de scriitor este însă cea mai prolifică şi cu elementele
de relevanţă cele mai persuasive.
3. să ajute la înţelegerea lumii interioare ori subiective a acelei persoane:
- lumea Aninei Ciuciu are câteva repere: Faţa Luncii, tabăra de refugiaţi din Italia, noul
mediu cultural-Franţa. Sunt tot atâtea spaţii culturale care au influenţat universul interior al
protagonistei;
- a fi vocea publică a minorităţii pe care o reprezinţi este o sarcină dificilă, care implică
responsabilitate imediată şi asumarea unor efecte la distanţă. Este statutul deputatului Oana
Manolescu, reprezentanta minorităţii albaneze în Parlamentul României;
- Lucian Zatti este un italian născut în România. Călătoriile în spaţiul italic pentru a-şi
regăsi şi întregi familia reprezintă un demers ce a avut efecte majore asupra sensibilităţii sale,
manifestată în scrierile literare şi jurnalistice.
4. să ne crească simpatia sau empatia cu privire la persoana respectivă:
- plasarea, în prim plan, la un moment dat prin impactul evenimenţial, este un mod de a
atrage atenţia asupra unei persoane care aduce un element de noutate şi de interes public.
5. să descrie lumea socială şi istorică în care trăieşte persoana: confesiunile generate
de întrebările din interviul radiofonic sau scris ori temele suport pentru relatare recompun
povestea de viaţă grefată pe fundalul unei epoci cu dinamica sa socială (război, în cazul lui
Lucian, emigrarea în cazul Aninei, sau multiculturalitatea în cazul Oanei):
6. să facă lumină în ceea ce priveşte cauzele (şi înţelesurile) evenimentelor relevante,
ale experienţelor şi condiţiilor de viaţă:
- experienţa personală a Aninei, viaţa în tabăra de rromi din Italia şi modalităţile de
adaptare la un nou spaţiu cultural sunt tot atâtea experienţe de viaţă care aduc lămuriri asupra
unei epoci şi a unei lumi în tranziţie;
- rigorile impuse de o societate aflată la cumpăna sistemelor politice, în perioada
postbelică, vor elucida opţiunile în viaţă şi profesie ale fiului de refugiaţi italieni (cazul
Lucian);
- păstrarea identităţii culturale a albanezilor, într-o lume a diversităţii este un proces
explicitat şi prin demersurile întreprinse de un reprezentat al acestei minorităţi în Parlamentul
României (cazul Oanei).
7. să fie vie, evocativă, să solicite emoţional şi să îndemne la lectură:
- sunt două paliere de interpretare: povestea redată prin naraţiuni autobiografice şi
redarea poveştii în cadre care să acceseze fondul emoţional al lectorului studiului de caz
individual. Pe ambele le supunem lecturii în acest context.
Rămân la final de formulat criteriile de validare. Le vom invoca pe cele formulate de
M.Hammersley (What 's wrong with etnography? Methological exploration, Routledge&
Kegal Paul, Londra,1992): validitate, care se referă la gradul de adevăr, de plauzibilitate şi de
credibilitate a poveştii astfel spusă, şi relevanţa, însemnând câtă importanţă va acorda opinia
publică acestei poveşti. Este o validare în timp, o primă decantare producându-se totuşi înainte
de plasarea în atenţia lectorului: Lucian Zatti este un nume în radiofonia românească, puţini
însă ştiu originile familiei sale (povestea va fi acceptată prin notorietatea numelui aspectat
pozitiv), Anina Ciuciu este un exemplu de viaţă repusă în cadrele demnităţii şi recunoaşterii
publice, numele poate să nu fie reţinut, destinul însă rămâne exemplar, viaţa publică şi politică
vor consemna numele deputatei Oana Manolescu, pentru că de peste două decenii este una din
vocile din Parlamentul Românie care pledează pentru buna convieţuire şi şanse egale de
afirmare spirituală a tuturor minorităţilor în spaţiul românesc.
Şi acum, poveştile de viaţă redate în cadrele de colectare a informaţiilor (module
combinate).
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Lucian Zatti – recuperarea ”rădăcinilor”
1. Emigrarea în România
Efectele dezatruoase ale primul război mondial asupra economiei tuturor ţărilor
participante i-au determinat pe unii să ia calea emigraţiei în căutarea unui loc de muncă. Unii
au ales America, Brazilia, alţii...România. Un exemplu este familia Zatti, originară din
Florenţa, Italia. Povestea lor aveam să o aflăm din frânturile de mărturisiri ale doamnei Ana
Zatti, cea care, româncă fiind, se va ataşa de familia italiană şi va contribui la reîntregirea
acestei familii după mai bine de o jumătate de veac. Fraţii Carlo şi Umberto Zatti erau
căsătoriţi, fiecare având câte trei băieţi. Ivindu-se posibilitatea de a lucra la o fabrică de
exploatare a lemnului în România, au hotărât să părăsească însorita Italie, dar umbrită de
efectele războiului. Au hotărât să plece pe rând, pentru a cunoaşte totuşi condiţiile de trai şi de
muncă. Carlo rămâne la Florenţa, hotărâre pe care o ia după ce află de condiţiile grele de viaţă
din România. În localitatea montană Brezoi, din judeţul Vâlcea, a început să funcţioneze
Societatea italiană ”Carpatina”, italienii se ocupau de organizarea frontului de lucru, de
montarea aparaturii moderne, la acea dată, specializată în defrişări şi prelucarea lemnului. Cei
trei fraţi, Luigi, Domenico şi Mario Zatti, alături de tatăl lor, au fost angajaţi la staţia de
sortare şi apoi de încărcare în funiculare. Lucrând şi convieţuind cu lucrătorii români, italienii
au început să înveţe limba română, să se integreze noii comunităţi. Unul dintre băieţii familiei,
Luigi, se va căsători cu o italiancă, şi ea emigrantă, Catarina Molinaro. Din căsătorie va
rezulta un fiu, Luciano, născut la 6 februarie 1927, copil italian născut pe pământ românesc.
Copilul va învăţa limba italiană în familie şi limba română în comunitatea din Brezoi. Ştiut
este faptul că unii emigranţi, pentru a se adapta noilor condiţii politice din România de după
anii 1944-1945, îşi vor schimba numele, ascunzând astfel originile familiei. Născut în
România, Luciano îţi va schimba numele în Lucian şi familia îl va declara român. Este unul
din numeroasele procese de asimilare a minorităţilor, proces bazat pe decizii politice. Tânărul
Luciano va publica în presa vremii chiar cu pseudonim, L. Talaz sau L. Severineanu, pentru a
nu i se bănui originile italiene.
Mario s-a reîntors în Italia pentru a satisface stagiul militar. Familia se desparte şi se
va reuni după 40 de ani.
2. Un popas de viaţă: Turnu – Severin
În 1933, familia Zatti se mută la Turnu-Severin, întemeind o antepriză de construcţii
clădiri şi drumuri. Îşi cumpără o casă pe strada Calomfirescu şi copilul Luciano este înscris la
şcoala primară romano-catolică, unde se acomodează greu cu disciplina strictă a şcolii, la
antipodul libertăţii de care se bucurase la Brezoi, în mijlocul unui spaţiu montan îmbietor, pe
care îl va evoca în scrierile de mai târziu. După patru ani, copilul este înscris la Liceul de Arte
şi Meserii - secţia sculptură, de unde, după patru clase, este nevoit să se retragă. În perioada
1940-1944, din cauza războiului, familia se refugiază în munţi, la Bumbeşti-Jiu şi Lainici, tatăl
lucrînd la Întreprinderea Edititatea, care avea şantiere de construcţie a căii ferate Valea Jiului
şi a şoselei Bumbeşti-Livezeni. Luciano este înscris la Şcoală Tehnică Industrială de băieţi
Vădeni-Gorj. În vacanţă, lucrează pe şantiere alături de tatăl său, cunoscând astfel viaţa aspră
a oamenilor care munceau sub cerul liber. Dar priveşte natura cu ochii copilului hărăzit de a
scrie pagini memorabile de descriere a unor locuri, pe care şi le va asimila ca locuri ale
sale.Va scrie ca redactor de radio reportaje, povestiri şi, mai târziu, ca scriitor, volume de
schiţe şi povestiri, cavatine şi romane.
În 1945, familia se întoarce la Tr. Severin, cumpără un teren în str.Tabla Buti nr. 39,
unde construieşte o casă. Începe o perioadă tulbure de după război avînd loc schimbări
importante ale ordinii sociale. Familia mai trecuse printr-o asemenea dramă şi în Italia, în
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timpul primului război mondial. Luigi Zatti nu mai ştia nimic de fratele său din Italia,
comunicarea cu străinătatea fiind aproape imposibilă. Mai mulţi emigranţi au fost nevoiţi să
declare că nu au rude în străinătate şi să ceară acordarea cetăţeniei române spre a mai putea
lucra pe teritoriul românesc. Singurul care a rămas cu paşaport italian a fost Luciano, altfel ar
fi fost luat în armată. Abia după ce a împlinit 30 ani a făcut şi el cerere să obţină cetăţenie
română, păstrînd naţionalitatea italiană. Despre familia din Italia nu mai ştiau nimic, nu aveau
decât o fotografie în care erau cu toţii reuniţi la un eveniment fericit familiar. La Tr. Severin,
Luciano nu mai reia cursurile liceale întrerupte. Având talent literar (certificat de cercurile
culturale pe care le frecventa) începe se scrie versuri, povestiri, pe care le prezintă într-un
cenaclu literar. Astfel se explică debutul său literar la doar 17 ani neîmpliniţi: la 1 decembrie
1944, publică în ziarul "Severinul liber" primele reportaje. Devine, în scurt timp, corespondent
al unor ziare centrale. În perioada1945-1946 este angajat la ziarul "Înainte" din Craiova, fiind
apreciat pentru spontaneitatea cu care scria reportaje şi note de călătorie.
La l ianuarie 1947, revine la Tr. Severin, unde a preluat funcţia de redactor responsabil
al ziarului "Severinul liber", calitate în care a funcţionat pînă când ziarul este reorganizat şi
primeşte o nouă denumire "Drumul socialismului". De la această dată, este numit Redactor
şef şi devine corespondent permanent la "Agerpres", "România liberă", "Flacăra", "Scînteia
tineretului", unde publică sub pseudonime.
În septembrie 1950 se căsătoreşte cu Ana, o fată de 17 ani, încă elevă la Liceul de Fete
Tr. Severin, alături de care va rămâne toată viaţa, împărţind împreună bucuriile şi tristeţile vieţii,
cea mai mare mâhnire fiind aceea că nu au avut copii, numele Zatti fiind sub spectrul uitării în
spaţiul românesc.
3. Craiova – de la domiciliul forţat la casa pentru totdeauna
La 1 iulie 1951, familia Zatti, asemeni multor "străini", a fost somată să părăsească în
cîteva ore oraşul Tr. Severin, fiindu-i fixat domiciliu forţat la Tg.Jiu. Decizia a fost luată ca
urmare a "trădării” lui Iosip Broz Tito, iar Severinul avea frontieră cu Iugoslavia. Lucian Zatti
obţine însă o derogare de la autorităţi, primind domiciliu forţat la Craiova, unde era cerut de
redacţia ziarului "Înainte". Este deci încadrat, împreună cu soţia sa, în redacţie şi primesc
spaţiu locativ o cameră mobilată, cu chirie.
În ianuarie 1953, obţine, prin concurs, un post de redactor la Comitetul Radiodifuziunii
Române Bucureşti, secţia culturală, unde va lucra alături de Pop Simion, Dionisie Şincan şi
Dinu Săraru. Momentul este crucial pentru cariera sa jurnalistică, dar a fost brusc întrerupt.
Într-o dimineaţă a lui octombrie era aşteptat la poarta Radiodifuziunii de doi militari, care l-au
adus,în stare de arest, la Craiova, la Biroul pentru străini, pentru că, având domiciliu forţat, nu
avea voie să-1 părăsească. Conducerea din Bucureşti a fost înştiinţată şi, pentru rezolvarea
cazului, i s-a aprobat o detaşare de 6 luni. Sarcina editorială era de a transmite reportaje
înregistrate din Oltenia şi organizarea unei redacţii locale pentru un post teritorial de radio.
Noua redacţie îşi va inaugura oficial activitatea în luna mai 1954, pentru început avînd
mai puţine ore de emisie. Numele său se va regăsi în prima emisiune a postului de radio
Craiova, avea 27 de ani. Cererea de obţinere a cetăţeniei române urma se fie făcută după
împlinirea vârstei de 30 de ani. Cu domiciliul forţat în Craiova, Lucian Zatti va rămâne angajat
la Comitetul de radio Oltenia-Craiova pînă la suspendarea bruscă a postului, în 1985, an după
care se va pensiona anticipat.
În aceşti ani, Luigi Zatti, tatăl său, a lucrat o vreme pe şantierul Combinatului Chimic
Craiova, la diverse lucrări de proiectare şi apoi pe şantierul Porţile de Fier. S-a pensionat şi a
rămas la Tr. Severin. Mama sa, Catarina, a decedat în 1967.
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4. În căutarea familiei în Italia
În acest răstimp, nu au avut nicio veste de la familia din Italia. Singura speranţă era ca
Lucian să găsescă o posibilitate de a-i căuta. În 1968, fiind o perioadă mai calmă în ţară,
Lucian Zatti, care obţinuse cetăţenia română, a solicitat o viză turistică în Italia, pentru
documentare ca jurnalist şi scriitor. Fiind membru al Uniunii Internaţionale a Ziariştilor şi al
Uniunii Scriitorilor din România, a primit recomandările acestor instituţii pentru a se deplasa
în vederea scrierii unor note de călătorie.
În iunie 1968, Lucian si Ana Zatti plecau cu trenul pe ruta Craiova-Florenţa şi retur, cu
o sumă infimă repartizată ca valută şi doar cu o fotografie a unei familii pe care o căutau spre
a o cunoaşte. Într-o carte de telefon, au găsit numele celor trei fii ai lui Carlo Zatti, deci veri
primari ai săi. L-au ales la întâmplare pe Valerio, care avea o cofetărie la Florenţa, iar
întâlnirea a fost de-a dreptul emoţionantă. Se vedeau, se îmbrăţişeau pentru prima oară în
viaţă. Seara s-a reunit întreaga familie. Lipsea doar Carlo, decedat în urmă cu doi ani. Şi-au
spus povestea vieţii, au privit fotografiile de familie. Se regăsiseră.
Reînnodându-se legăturile familiale, au urmat alte vizite ale lor în România. Lucian şi
Ana Zatti vor reveni în spaţiul italic în anii 1971, 1976, 1979, 1981, 1987 şi au cunoscut alţi
membrii ai familiei lor italiene. Au existat câteva circumstanţe care ar fi favorizat rămânerea
în Italia în vremea dictaturii comuniste din România. Lucian însă era mai fericit la întoarcerea
în ţara lui natală, "acasă", cum o numea el. Aici, în România, părinţii, unchii, verii au murit
fără a-şi putea realiza visul de a revedea Italia. Ţara adoptivă, România, le-a asigurat condiţiile
de viaţă în perioade istorice grele. Au rămas pentru totdeauna în cimitirul catolic din Drobeta
Tr.Severin. În 1993, lângă ei şi-a găsit un loc şi Luciano Zatti, cel ce va purta cu sine şi prin
istoria personală povestea unei familii reîntregite de o parte şi alta a graniţelor unui sistem
totalitar, aparţinând deopotrivă prin naştere României, iar prin ”rădăcini” Italiei.
5. Lucian Zatti - destinul unui italian român şi al unui român italian
Lucian Zatti a scris romane, reportaje literare şi povestiri scurte (numite de el cavatine),
risipite în reviste literare şi înregistrări radiofonice. "M-a fascinat această profesie, mi-am dorit
să fiu un ziarist frenetic. Am predilecţie pentru proza scurtă căreia, cred, că viitorul îi va
aparţine"- afirma el.
"Lucian Zatti rămâne unul dintre cei mai valoroşi reporteri şi scriitori pe care i-a dat
Oltenia de-a lungul timpului"- afirma criticul Ovidiu Ghidirmic.
"A scris mult şi frumos. A fost un generos,un risipitor cu harurile lui dăruite altora, un
om şi un condeier, care ne-a fascinat şi ne fascinează. Acesta a fost reporterul şi prozatorul
Lucian Zatti. Totdeauna vom găsi pentru el nişte lacrimi încă neplânse” scria Ilie Purcaru.
Cuvintele scriitorului Dumitru Radu Popescu rămân emblematice pentru definirea
destinului lui Lucian Zatti: "Pentru Lucian Zatti adevărata sa patrie rămâne România.
Scriitorul s-a simţit profund ataşat de meleagurile oltene şi de valorile spiritualităţii româneşti.
Lucian Zatti a fost cel mai italian dintre olteni şi cel mai oltean dintre italieni".
Informaţiile oferite de Ana Zatti, soţia lui Lucian Zatti, ne-au ajutat în reconstituirea
diacronică a traiectului existenţial al scriitorului de origine italiană. Istoria literară şi istoria
radioului din România vor reţine contribuţia sa la patrimoniul de valori româneşti. Ecouri ale
istoriei familiei sale sunt prea puţin relevante pentru aflarea unor informaţii referitoare la
comunitatea italiană din România. Anii pe care i-a petrecut în cadrul comunităţii de italieni de
la Brezoi nu sunt evocaţi în această cheie. După stabilirea domiciliului forţat la Craiova nu va
mai aminti de originile sale italiene, iar după ”dezgheţul ideologic” nu va mai fi relevant.
Lucian Zatti îşi va căuta familia, va contribui esenţial la reîntregirea ei pe teritoriul Italian, nu
va avea însă legături cu membrii comunităţii italiene din România decât sporadic şi numai în
ideea de prietenii de familie (spre exemplu cu familia Amzolini din Craiova). Rămâne izolat
de comunitatea italiană, dar poartă numele Italian şi îl impune în istoria literaturii române.
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Concluzii:
Din această abordare holistică a conţinutului poveştii redate de soţia lui Lucian Zatti,
Ana Zatti, obţinem prea puţine date despre lumea socială a comunităţii italiene din Oltenia,
dar putem configura o poveste de viaţă definitorie pentru adaptarea la un nou spaţiu cultural şi
geografic, un proces de identificare cu patria de adopţie. Actanul poveştii este important în
economia poveştilor de viaţă prin tentaţia de a-şi recupera originile. Declararea originilor nu
va schimba cu nimic destinul propriu, dar vor adăuga explicitări ale spiritului solar, ale
temperamentului meridional, ale jovialităţii cu care se apropia de canţonete, urmând a scrie
cavatine. Din cercetările noastre de teren, a rezultat că Lucian Zatti a fost o personalitate
pregnantă în mediile în care a activat, condeierul de care conducătorii de presă ai vremii aveau
nevoie pentru a-şi dovedi atitudinea de susţinere a valorilor umane. Era o poveste-interfaţă
pentru un sistem care încerca să se salveze de la cenzură prin scriitorii adepţi ai metaforelor, ai
poveştilor radiofonice ”de culoare”, o adevărată salvare de la cenuşiul cotidian.

Oana Manolescu – Albania şi România,
două ţări ale unui spirit creator
Dacă prima poveste de viaţă, cea a italianului Lucian Zatti, este bazată pe progresia
naraţiunii, cu episoade care motivează traiectul ascendent al intrigii, într-o povestire circulară
pornită din Italia şi recuperată, ca secvenţă motivaţională, în Italia, dar cu spaţiu de
manifestare în România, a doua poveste, cea a Oanei Manolescu, este a unei ”voci” publice,
care are relevanţă în două planuri de referinţă: cel personal şi cel al reprezentativităţii în
spaţiul public. Vom urmări cele două paliere aplicând două metode diferite. Prima este
interviul cu itemi deschişi trimis prin corespondenţa on-line, important detaliu pentru a
permite receptarea întrebărilor şi acordarea unui timp de reflecţie. Este un proces de decantare
subiectivă şi de aşezare într-o ierarhie a valorilor prioritare, pentru definirea rolului în
coagularea comunităţii albaneze din România. A doua va fi analiza de conţinut tematiccategorială (în linii schematice), pe baza categoriilor de conţinut ce pun în evidenţă activitatea
în spaţiul public, în serviciul minorităţii pe care o reprezintă.
I.

Întrebări pentru un posibil portret

1. Sunteţi politician român de origine albaneză. Care este apartenenţa
dumneavoastră la comunitatea albaneză?
Strămoşii mei au venit în Mehedinţi din Macedonia de sud-vest, zonă locuită majoritar,
acum 200 ani (şi în prezent), de albanezi şi aromâni, pe lângă populaţia macedoneană. De fapt,
strămoşul meu a condus o revoltă contra turcilor şi familia – mixtă: aromâni şi albanezi
ortodocşi - a fost nevoită să fugă. Au ajuns până la Baia de Aramă şi s-au stabilit în zonă.
(Povestea e mult mai lungă şi foarte frumoasă). Aceasta a fost familia mamei mele.
2. Sunteţi reprezentantul minorităţii albaneze în Parlamentul României. Ce iniţiative
aţi avut pentru susţinerea identităţii culturale a minorităţii reprezentate?
Un deputat lucrează pentru legislaţia întregii sale ţări, indiferent cărei etnii îi aparţine.
Am participat, din 2012 până în prezent, la nu mai puţin de 19 iniţiative legislative. Susţinerea
identităţii culturale a unei etnii este legiferată în România. Dar, în prezent, lucrez la
modificarea Legii pentru obţinerea cetăţeniei române, care ar avantaja şi pe albanezii tineri
stabiliţi în România.
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3. Asociaţia Liga Albanezilor din România are o istorie. De când vă identificaţi cu
aceasta şi care au fost momentele cele mai importante pentru comunitatea albanezilor la care
aţi participat?
Asociaţia Liga Albanezilor din România s-a înfiinţat în 1999. Sunt preşedintele ei de la
înfiinţare. Pentru noi, toate evenimentele culturale pentru promovarea identităţii etnice, pe care
le organizăm, sunt importante ! Pe primul loc însă este sărbătorirea Zilei Naţionale a
Republicii Albania.
4. Sunteţi directorul revistei Prietenul albanezului. Care sunt direcţiile editoriale
ale revistei pentru reflectarea specificităţii culturii şi civilizaţiei albaneze?
În revista Prietenul albanezului avem rubrici fixe: istorie, literatură, cultură, etnografie,
spiritualitate, comunitate, noţiuni de limbă albaneză pe lângă altele (editorialul, caleidoscop,
etc.) Un cititor constant al revistei primeşte deci lunar informaţii despre cultura albanezilor,
oriunde trăiesc ei.
5. Aţi publicat romane, poezii, povestiri, eseuri. Imaginea locurilor natale este
pregnant reliefată (romanul Munţii sunt ai noştri). Aţi descris şi secvenţe de viaţă ale
albanezilor din România? Oferiţi-ne câteva pasaje!
Romanul istoric Strigătul oprit, în două volume, încă în manuscris din 1995, oglindeşte
secvenţe de viaţă ale albanezilor. Dar după 1990, pentru că mi-aţi făcut onoarea să mă numiţi
poetă, am scris poezii cu temă, ca: Iliria, La mulţi ani Albania, Port în suflet, Veni-va lumina
sau multe altele scrise pe malul lacului Ohër (Ohrid, în macedoneană). Inspiraţiei poetice nu-i
poţi comanda oricând sau orice dar, iată, plaiurile albaneze m-au inspirat...
6. Ca poetă aţi creat versurile pentru versiunile în limba română ale cântecelor
albaneze, publicate în cartea "Serenade korceare". Ce sentiment aţi nutrit gândind în două
limbi (cea maternă, lb. română, şi cea a poporului pe care arborele dumneavoastră
genealogic o revendică, lb. albaneză)?
Exprimarea, topica albaneză nu e aceeaşi cu cea din limba română şi traducerea a fost
supusă mai multor corecturi...Dar, marea greutate a constat în: să păstrez ideea măcar, sau să
fiu cât mai aproape de text făurind rimele şi, mai ales, ritmul melodiei... E foarte, foarte greu,
sunt 70 de cântece, deci am ”fabricat” 70 de poezii, versiunea românească.
7. Ce volume în limba albaneză a publicat Asociaţia Liga Albanezilor din România
şi pe ce criterii s-a bazat selecţia tematicii?
Prin editura sa ”Privirea”, ALAR a publicat cărţile bilingve: Pacea din noi volumele I
şi II, Manualul de limbă albaneză volumele I şi II, Serenade korceare şi alte cântece
albaneze, Ghid de conversaţie român-albanez, Frazeologie comună româno-albaneză, Nori
reci (poezii), Coloniile albaneze din România, Oglinzi literare, Prin Bucureştiul albanez,
Timp de viaţă, timp de moarte, Ne va uni iubirea (poezii) - cu aproximaţie 30% din ceea ce am
publicat. Criteriul a fost învăţarea limbii, învăţarea de poezii şi comunicarea spre cetăţenii
albanezi şi români a istoriei albanezilor din România.
8. Aţi fost membru în Grupurile parlamentare de prietenie cu Albania, Suedia,
Olanda. Ce manifestări au fost organizate pentru susţinerea identităţii culturale a albanezilor
din România în cadrul acestor organizaţii?
Cu ocazia întâlnirilor oficiale bilaterale, au loc şi întâlniri ale membrilor grupurilor
parlamentare de prietenie şi au loc schimburi de informaţii în privinţa legislaţiei din cele două
ţări.
169

9. În Oltenia, în Craiova care sunt reperele identitare albaneze?
Sunt declaraţi la recensământ doar câţiva zeci de albanezi în toată Oltenia, dar numele
de familie sunt mult mai multe, dovadă că, dintre toate etniile, românii şi în special oltenii s-au
înţeles cel mai bine cu albanezii.
10. Cum v-aţi defini, incluzând şi apartenenţa la minoritatea albaneză?
Sunt un om obişnuit, care, indiferent de etnie, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, încearcă
să-şi facă datoria faţă de oamenii care au avut încredere în mine pe linie spirituală şi socială.
Am absolvit Facultatea de Chimie a Universităţii Bucureşti. Am luat lecţii de pian timp
de 10 ani. Am făcut parte din echipa de baschet a Universităţii Bucureşti. Am două realizări în
chimie: 1. Separarea thoriului de alte elemente prin schimb ionic şi 2. Realizarea în laborator
(Comb. Chimic Craiova) a compoziţiei unui catalizator din industria amoniacului care a
înlocuit importul din RFG. Mă ”descurc” bine în vreo 5 limbi străine. Am scris 8 cărţi şi 2
broşuri, fiecare în mai multe ediţii. În manuscris am încă 3 cărţi. Am lucrat 4 ani în industrie
în cercetare şi 27 ani în învăţământ (chimie) la Liceul Industrial Electroputere din Craiova.
Am organizat şi conduc ansamblul artistic de cântece şi dansuri Serenada al ALAR. La liceu,
am realizat timp de trei ani emisiunea de radio a şcolii. Am pregătit şi câştigat cu elevii
Grupului Şcolar Electroputere locurile I, II şi III timp de trei ani la Olimpiadele naţionale de
chimie. Conduc anual ansamblul Serenada în Albania, pentru spectacole în diferite oraşe.
Oana Manolescu este poetă, prozatoare, eseistă, cunoscută în spaţiul literar ca fiind
purtătoarea unei culturi pe care o reprezintă: a minorităţii albaneze din România. O analiză a
apariţiilor sale publice, a contextelor cu personalităţi care o revendică drept prezenţă notabilă,
a luărilor de cuvânt în Parlamentul României ar dovedi prelevanţa acestei imagini în faţa
imaginii personale. Este vector de informaţie şi purtător de semnificaţii pentru mediul în care
se manifestă minoritatea albaneză în România. Este într-un raport de ”simbolizare”
bidirecţional: dinspre comunitatea minoritară spre experienţa personală şi dinspre experienţa
personală spre comunitatea minoritară de albanezi.
Pentru configurarea poveştii de viaţă din perspectiva analizei de conţinut tematiccategorială, ne raporăm la relaţia dintre context şi reprezentare. J.-C. Abric (”Les
représentations sociales: aspects théoriques”, în J.-C. Abric (ed.), Pratiques sociales et
representations, PUF, Paris, pp.10-36, 1994) şi J.-C. Abric şi C. Guimelli (”Les représentations sociales et effets de context”, în Connexions, 72, pp.23-37, 1998) consideră reprezentarea socială drept un sistem ”contextualizat”, supus influenţei factorilor şi modificărilor de
context. Ei consideră contextul de două feluri: context discursiv (situaţional), generat de
condiţii, şi context social, generat de valorile la care aderă individul şi locul pe care îl ocupă în
societate, în grupul căruia îi aparţine.
Contextul situaţional este explicit: Oana Manolescu reprezintă albanezii din România,
iar reprezentările sociale generate de discursurile sale publice se adresează atât minoritarilor,
cât şi majorităţii, în scopul prezentării specificităţii culturii albaneze şi promovării acesteia în
spaţiul românesc. Contextul social este mai complex: reuneşte valorile la care se raportează
deputatul şi intelectualul Oana Manolescu şi locul pe care îl ocupă în societate. În acest ultim
aspect Oana Manolescu are un summum de atribuţii şi funcţii publice: este deputat, este
Preşedintele Ligii Albanezilor din România, este directorul Revistei ”Prietenul albanezului”,
este iniţiatoarea şi conducătoarea grupului vocal Serenada al ALAR.
Aceste poziţii sociale vor permite publicului să obţină informaţii relevante despre
albanezii din România prin trei modalităţi:
- prin surse informaţionale de tip media (revista, editura, CD realizate în cadrul ALAR)
(context: contact mediatic);
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- prin experienţă mediată de discuţiile cu alţii (prezenţe în plan politic naţional şi
internaţional) (context: contact mediat de experienţa altora);
- prin experienţa proprie (context: contact direct cu evenimentele organizate şi
gestionate în spaţiul public de Oana Manolescu).
Două din numeroasele volume publicate de Oana Manolescu oferă materia narativă
pentru susţinerea celor trei tipuri de context:
- volumul Pacea din noi (Editura Privirea, Bucureşti, 2009) reuneşte editorialele pe
care le-a semnat în revista ”Prietenul albanezului” de la apariţia revistei (noiembrie 2001)
până în decembrie 2009. Regăsim teme (categorii) amplu reprezentate:
 semnificaţia cuvântului Unire (unire sufletească realizată de elevii, studenţii,
masteranzii, doctoranzii albanezi şi aromâni din Albania, care învaţă în România) (p. 15);
 ”Religie. Cultură. Toleranţă”: ”Dreptul la nediscriminare este extensia firească a
concepţiei referitoare la drepturile constituţionale, civile şi politice” (p. 39);
 ”buna înţelegere cu celelalte etnii şi cu populaţia majoritară” (p.57);
 Ziua Albaniei (28 Noiembrie) şi Ziua României (1 Decembrie), trei zile de sărbătoare
(p. 146);
 Valorile culturale albaneze celebrate în România (Ismail Kadare) (p. 170-171)
- volumul Amestec şi combinaţie (Editura Privirea, Bucureşti, 2009) reuneşte studii,
discursuri, articole, dar şi povestiri, traduceri, în care regăsim aceleaşi teme (categorii):
”Minorităţile naţionale în România” (p.119), ”Interferenţe româno-albaneze în literatură”
(p112), ”Albanezii au găsit în România o primire frăţească” (p. 131) ş.a.
Aceste volume, ca şi Revista ”Prietenul albanezului” susţin primul tip de context (prin
contact mediatic).
Al doilea context, prezenţe în plan politic naţional şi internaţional (context: contact
mediat de experienţa altora) este amplu reprezentat de discursurile rostite în aceste tipuri de
context, discursuri publicate în volumele amintite. Câteva exemple: discurs în Camera
Deputaţilor de Ziua Albaniei, 28 noiembrie 2002, discurs la Şedinţa festivă ţinută cu ocazia
”Zilelor Craiovei, 2003, discurs în cadrul Şedinţei Solemne a Parlamentului României
consacrată aniversării a 140 de ani de la constituirea Senatului României, 2004 ş.a.
Al treilea context, prin experienţa proprie (contact direct cu evenimentele organizate şi
gestionate în spaţiul public de Oana Manolescu) este cel mai prolific. Prin iniţierea şi
susţinerea unei reviste, a unei edituri, a unui grup vocal, Oana Manolescu va participa la
evenimentele culturale naţionale de profil (târguri de carte, Festivalul minorităţilor, spectacole
în contexte aniversare sau tematice în spaţiul public). Sunt oportunităţi pentru manifestarea
publică a valorilor comunităţii albaneze din România, o ţintă explicită a Asociaţiei Liga
Culturală a Albanezilor din România, asociaţie pe care o reprezintă în context naţional şi
internaţional. Este însă şi un alt înţeles al experienţei personale care influenţează contextual
social: Oana Manolescu este o cunoscută poetă. Versurile în limba română, cât şi textele
adaptate în versiunea românească a cântecelor din repertoriul grupului vocal ”Serenada”sunt
creaţia Oanei Manolescu, deputatul minorităţii albaneze din România.
Concluzie:
Este o poveste de viaţă care se alimentează din efectele activităţii derulate de-a lungul
unei cariere, o poveste care alimentează povestea unei comunităţi etnice din România,
comunitatea albaneză, un transfer benefic de imagine, care generează credibilitate şi
notorietate.
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Anina Ciuciu – ”un destin de excepţie”
Următoarea poveste de viaţă are la bază transcrierea emisiunii radiofonice bazată pe
interviul radiofonic cu Anina Ciuciu. Au fost eliminate repetiţiile, pauzele (fără valoare
emoţională, doar de exprimare), secvenţele care anticipau momentele de ilustraţie muzicală.
Redarea integrală a transcrierii emisiunii are ca scop revenirea asupra mărturisirilor făcute în
context emoţional generat de locul înregistrării, cabina de montaj a Radio România Oltenia
Craiova (cabina”Lucian Zatti”). Într-o emisiune portret (cu un singur interlocutor, personajul
emisiunii), realizatorul, prin tehnici radiofonice şi mod persuasiv de adresare poate să facă să
se estompeze sentimentul de cenzură şi de autocenzură. Va induce impresia unui dialog
amical, fără martori. Când emisiunea are cel puţin doi invitaţi, în direct şi prin legături
telefonice, acest sentiment al confesiunii dispare, se interpune autocenzura şi se obţine un
discurs dirijat de intenţia pe care o are invitatul de a se obţine portretul radiofonic. În cazul
Aninei Ciuciu, am optat pentru forma complexă a înregistrării poveştii de viaţă: trei
interlocutori, fiecare cu o sarcină narativă care să reflecte un unghi de receptare a personalităţii
invitatei. Pentru că Anina Ciuciu trăieşte acum în Franţa şi s-a adaptat mediului cultural
francez, am invitat la emisiune pe lectorul francez de la Universitatea din Craiova, el însuşi un
personaj cu arbore genealogic ce se revendică din mai multe culturi (franceză şi poloneză).
Susţinerea emoţională a poveştii de viaţă am realizat-o şi prin interpelarea telefonică a unui
membru al familiei Aninei. Prezenţa alături de Anina ar fi diminuat impactul emoţional (şi ar
fi scăzut impactul radiofonic). În această formulă complexă, am realizat interviul-portret
despre o poveste de viaţă cu titlu ”de excepţie”. Ce a fost excepţional în acest destin urma să
se desprindă din derularea emisiunii. Povestea Aninei comportă câteva perspective de analiză:
- o perspectivă fenomenologică, un parcurs diacronic al unei familii de rromi, care
pleacă din România în 1997 şi reuşeşte să se integreze în mediul francez, după episoade
dramatice în Italia;
- o perspectivă psihologică a tinerei rrome, care învinge obstacolele generate de
proiectarea în spaţiul public a unei imagini indezirabile despre rromii emigranţi;
- o perspectivă de introspecţie psihologică comparativă a două texte de referinţă:
naraţiunea autobiografică, materie narativă a volumului ”Mândră să fiu rromă. De la Faţa
Luncii la Sorbona. Un destin de excepţie” şi transcriptul emisiunii radiofonice ”Dor de
România – revistă radiofonică a românilor de pretutindeni ” (transmisă în data de 6 iulie 2014,
tronson orar 21.30-22.00)
Autonarativitatea şi identitatea personală sunt de confruntat în spaţiul ascuns al
realităţii interioare. Povestea de viaţă a Aninei astfel obţinută prin confruntarea confesiunilor
radiofonice şi a naraţiunii autobiografice este diferită de celelalte poveşti de viaţă. Cheia de
verificare era suprapunerea imediată a elementelor de cronologie, a episoadelor narate, a
cuvintelor cu valoare simbolică. D.P.Spence a scris despre ”adevărul narativ” ( Narrative truth
and historical truth: Meaning and interpretation in psychoanalysis, Norton, New York, 1982),
noi pledăm pentru configurarea elementelor de identitate personală în acest adevăr narativ,
importante repere pentru viziunea asupra vieţii şi asupra integrării în comunitate. Naraţiunea
autobiografică este o ipostază a poveştii de viaţă, se poate modifica circumstanţial sau odată
cu trecerea timpului. Născută în România în 1990, Anina pleacă în emigraţie la vârsta de 7 ani.
Devine prima masterandă rromă de origine română la Universitatea Sorbona în 2012. Titlul
cărţii este simbolic şi declarativ: ”Mândră să fiu rromă”. La pagina 17 din volumul autobiografic scrie: ”Mă numesc Anina, am douăzeci de ani, ţara mea este Franţa (s.n.), dar originile
mele se află undeva la mai bine de două mii de kilometri de Paris. M-am născut la Craiova, în
frigul românesc al lunii ianuarie 1990.” Are o tristeţe manifestă:”În pofida acestui parcurs, pe
care unii îl consideră excepţional, cu toate dovezile de integrare perfectă, iată că nu am obţinut
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naţionalitatea franceză.” (p. 150). Are permis de rezident francez până în 2020. Naraţiunea
autobiografică este scrisă cu un scop declarat: ”am îndrăznit să dezvălui cele mai negre
momente din viaţa mea de până acum, cele pe care doresc să le uit şi să le şterg pentru
totdeauna din minte, pentru că vreau să schimb ceva în felul în care ne privesc oamenii”
(p.155). Este funcţia terapeutică a naraţiunii subiective.
1. Transcriere emisiunea radiofonică
Anina Ciuciu este originară din Craiova. Pornim această incursiune în reperele
esenţiale ale unui destin, de la recentul volum publicat de Anina Ciuciu ”Mândră să fiu
rromă. De la Faţa Luncii la Sorbona. Un destin de excepţie”. Pentru configurarea acestui
destin avem doi invitaţi, chiar pe protagonistă, Anina Ciuciu. Este consilierul primului
ministru pe problemele rromilor. Al doilea invitat este lectorul francez de la Universitatea din
Craiova, domnul Gauillaume Dujardin.
- Bine ai venit, Anina!
- Mulţumesc ! Bună ziua.
- Ai venit de la Paris ?
- Da ! Sunt aici de o săptămână, în România, la Craiova.
- Asta înseamnă că este o reîntâlnire cu locul natal, cu familia, cu copilăria ta...
- Da ! Sunt foarte fericită să-mi revăd apropiaţii, familia, prietenii, pentru că de mult
timp nu am putut să vin în Craiova, chiar dacă am fost în România pentru publicarea cărţii
mele în română şi acum sunt foarte fericită că sunt aici.
- Bine ai venit, Gauillaume!
- Bine v-am găsit!
- Vorbeşti româna ?
- Da, deja !
- Întâlnirea cu Alina a fost benefică pentru tine ?
- A fost foarte benefică pentru mine.
- Vom afla cum se interferează cele două culturi, cultura românească şi cultura
franceză, printr-un destin de excepţie, aşa cum este cel al Aninei.
- Anina, trebuie să mărturisim că, atunci când vorbim despre rromi, ne amintim de
cazul Mailat din Italia, este încă în atenţia opiniei publice, pentru că a fost foarte inflamant.
Presa a fost cea care a catalizat acest subiect. Când s-a aflat că Mailat nu era atât de vinovat,
era mult prea târziu. Se ştiuse că un român de etnie rromă a ucis o femeie. Iată-te, acum, pe
tine cu un destin de excepţie. În ce constă elementul de excepţie, pe lângă faptul că eşti
singurul tânăr rrom din România admis la Universitatea din Sorbona? Ce este excepţie în viaţa
ta, pe lângă o copilărie foarte marcată de greutăţi?
- Mi-e frică de faptul că o să fac o excepţie acum, pentru că nu este nimic excepţional
în parcursul meu şi nici în destinul meu.
- Aşa este destinul tuturor rromilor, cu dorinţa de a pleca în străinătate, cu perioade
mari în care stau în taberele pentru rromi, cu viaţa insalubră pe care o au acolo, cu dramele
personale în căutarea unei stabilităţi...
- Aţi vorbit de dorinţă, nu este o dorinţă, este o necesitate, din păcate. Mulţi rromi,
poate chiar o majoritate dintre ei, sunt obligaţi să plece din ţara lor să abandoneze familia, să
abandoneze patria, în căutarea unei vieţi mai demne, în căutarea unor condiţii de viaţă umane.
A fost şi cazul nostru. Când am plecat în 1997 din România, binenţeles au fost multe obstacole
în calea noastră... Ştiam că această căutare spre o viaţă demnă, spre un Eldorado, cum era în
mintea noastră, o să fie grea şi plină de obstacole, care cu voinţă şi cu ajutorul unei persoane
din Franţa am reuşit să le depăşim şi cred că asta este excepţional. Excepţional este faptul că
suntem obligaţi să plecăm din ţara noastră din singurul motiv că aparţinem unei comunităţi,
unei etnii, nu putem s-avem acces la toate drepturile, la toate facilităţile pe care le au ceilalţi
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cetăţeni. Asta este excepţional! Violenţa cu care sunt trataţi rromii peste tot în Europa, pentru
că este o violenţă reală, este o violenţă care durează de secole, în intensităţi diferite. Ştim că a
fost cel mai intens în 1944 cu genocidul rromilor, dar şi în ziua de azi dorinţa acesta este
concretă, există, şi cazul îl demonstrează, cazul despre care aţi vorbit Dvs. în Italia, şi cazul
recent din Franţa, pentru că am fost foarte marcată şi vreau să vorbim despre el. Este cazul
unui tânăr Darius, care a fost crunt bătut şi este acum în comă, fiindcă a fost suspectat de furt,
pentru că era rrom, pur şi simplu. Este cazul care demonstrează că este o violenţă, această
violenţă este criminală. Nu-i nimic excepţional în parcursul meu. Sunt o tânără, da, sunt o
tânără care a reuşit la Sorbona, dar poate sunt şi alţii înaintea mea care au fost şi care nu au
spus că sunt rromi. Deci nu este nimic excepţional!
- Aceasta este o altă idee pe care am desprins-o din cartea ta, Anina, ideea de a ascunde
că eşti de etnie rromă tocmai pentru a nu suporta umilinţele într-o lume civilizată. Când citeşti
o carte, şi eu am citit-o pe nerăsuflate, asta s-a întâmplat pe parcursul câtorva ore, la finalul
lecturii rămân câteva imagini. Prima imagine este imaginea unei maşini care pleacă spre
spaţiul european din România anului 1997 şi-n portbagajul maşinii sunt zece copii. Este o
imagine terifiantă.
- Da ! Şi drumul nostru spre Franţa, spre Europa a fost oribil, pur şi simplu a fost foarte
greu, în condiţii foarte dure... Eram foarte multe persoane în această maşină, drumul a durat
foarte mult... Au fost şi foarte multe incidente, pentru că am trecut prin locuri care erau foarte
periculoase, Kosovo, deci au fost foarte multe peripeţii. Am plecat cu speranţă şi asta era
important perntru noi, mai ales pentru noi copiii, care eram în această maşină, copii cu ochii
plini de visuri... Credeam că-n Occident, pentru că în perioada aceea se spunea asta, este o
lume minunată şi este o lume mult mai frumoasă decât cunoaştem noi.
- Citind cartea Aninei Ciuciu Mândră să fiu rromă. De la Faţa Luncii la Sorbona. Un
destin de excepţie, mi-am amintit de o emisiune pe care am realizat-o cu Ana-Maria Beligan,
fiica marelui actor Radu Beligan, cea care a plecat însoţită de mama sa în Australia, dar au
avut o perioadă într-un lagăr din Germania şi acolo, având strictul necesar asigurat aşa cum şi
vouă vi s-a asigurat prin asistenţa socială în taberele de rromi, la ora cinci după amiază, pe
culoarul pe unde puteau să iasă din camere refugiaţii români, se aşeza ceaiul şi ritualul ceaiului
se derula într-un context cultural. Deci toate persoanele de acolo participau la un moment
cultural. Gauillaume, este extraordinar să doreşti să te adaptezi şi să ai puterea să te adaptezi.
Ce crezi despre Anina? Cum a reuşit ea în spaţiul francez ? Eşti francez...
- E o întrebare foarte bună, pentru că şi eu mă ocup de curs pregătitor Erasmus pentru
românii care pleacă în Franţa pentru un an de studii. Şi aşa este. Când plecăm într-o ţară
străină, întotdeauna trebuie să ne gândim că suntem străini acolo, ca mine aici, şi trebuie să ne
adaptăm la o ţară. Există diferite feluri de adaptere, citim o carte sau ascultăm la radio, privim
la televizor...
- A reuşit Anina să se adapateze în mediul francez, în mediul cultural francez, în
mediul de civilizaţie francez ?
- Cred că i-a fost mai uşor, pentru că a plecat când era copil şi cred că asta ajută foarte
mult la şcoală, pentru că atunci când suntem copii suntem într-un grup şi când suntem adulţi
suntem singuri şi doar singuri.
- Este familia mediul reprezentativ. În volumul Aninei Ciuciu găsim multe detalii
despre familie, despre ceremonialul de nuntă cu elementele fundamentale, despre valori pe
care familia rromă le respectă cu sfinţenie. Acolo, scria Anina, trebuie să păstrezi puritatea
sufletească şi trupească, este o lege, peste asta nu se trece indiferent de influenţele occidentale.
Eu aş vrea să-i fac o bucurie Aninei în această clipă şi să intrăm în legătură telefonică directă
cu un membru al familiei. Bună ziua, Dana.
- Bună ziua.
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- Sunt împreună cu Anina şi cu lectorul francez de la Universitatea din Craiova,
Gauillaume, şi bucuria cea mare este să constat că Anina a reuşit această performanţă: să aibă
un destin de excepţie. Ce relaţie de rudenie ai cu Anina?
- Anina este verişoara mea, dar ne considerăm ca şi surori. Este ca şi o soră pentru
mine.
- Tu ai rămas în România ?
- Da !
- Faptul că ea a reuşit să aibă un destin de excepţie în Franţa este, pentru familia
voastră, un titlu de mândrie, este un exemplu de urmat ? O doriţi înapoi în România ?
- Pentru noi, pentru familia noastră, în particular, pentru toată etnia noastră rromă, în
acelaşi timp cred şi pentru poporul nostru român, pot să zic că Anina Ciuciu este o mândrie, ne
face să fim mândri că suntem rromi. Este o rromă şi trebuie să recunoaştem că foarte puţini
ajung unde este ea la ora actuală.
- Dacă ar fi să-i transmiţi un mesaj Aninei, ce i-ai spune ?
- Cu toată puterea sufletului, să continuie în aceeaşi manieră în care a continuat până
acum, să ne facă să ne simţim mândri pe toţi membrii etniei noastre, ca să poată să
demonstreze că şi noi avem puterea necesară, inteligenţa necesară ca să ajungem şi noi să
putem fi egali cu toţi ceilaţi oameni, să nu spun români, ca să nu fac o discrimare.
- Dana, din discursul tău radiofonic rezultă că eşti un om cultivat.
- Sunt un om modest. Eu vreau să transmit un mesaj tuturor rromilor, să nu spun
ţiganilor, cu toate că eu pot să vă spun că sunt mândră că sunt ţigancă, în ciuda faptului că
suntem judecaţi aşa cum suntem...
- Sunteţi cetăţeni români.
- Da! Suntem cetăţeni români, dar pot să spun în acelaşi timp, cu foarte mare orgoliu,
sunt mândră că sunt ţigancă. Acum de două ori, pentru că o avem pe Anina Ciuciu un
exemplu, un diamant preţios, care nu are preţ.
- Iată cum te-a definit Dana! Acum este momentul Aninei să-ţi transmită un mesaj.
- Mesajul meu îl ştie, pentru că am avut ocazia să i-l spun, dar trebuie să spun că şi eu
sunt mândră, nu numai pentru că sunt rromă, ci pentru faptul că am avut susţinerea şi
încurajarea şi iubirea familei mele, care au contat foarte mult pentru mine, căci fără curajul şi
iubirea asta n-aş fi putut să reuşesc. Membrii familiei mele, pentru mine, sunt ca nişte îngeri
păzitori.
- Schimb de sentimente, dacă vreţi, în manieră radiofonică, Dana... Îţi mulţumim
pentru prezenţă şi pentru aceste gânduri frumoase transmise Aninei. Dana – Anina, un dialog
radiofonic cu sentimente profunde, cu emoţii, cu lacrimi în ochi, asta înseamnă să iubeşti
familia, să ai respect pentru valorile acesteia, să fii cetăţean român de etnie rromă şi să faci
cinste deopotrivă etniei, dar şi ţării natale. Mulţumesc, Dana, la revedere şi succes şi ţie în
viaţă!
- O zi bună şi la revedere tuturor.
- Anina, geneza aceastei cărţi, conform declaraţiei lui Frederic Veille, a fost o prezenţă
a ta la microfonul unui post de radio din Franţa; ai vorbit despre statutul rromilor în Franţa.
Iată-te acum, la microfonul radioului public românesc, pledând pentru aceeaşi idee: rromii
trebuie trataţi cu acelaşi respect cu care este tratat orice cetăţean european. Ce experienţe ai
avut în Franţa din punctul de vedere al modului cum ai fost receptată? Ştim că la grădiniţă nu
aveai prietene, pentru că ”acestea aveau”, aşa motivai tu, dar de fapt ele nu te voiau. La şcoală,
când se făcea rândul, nu te lua nimeni de mână, ca să intraţi în clasă. Din acelaşi considerent.
Ai trecut peste toate acestea. Cum te-a receptat Franţa ?
- Eu şi surorile mele şi mulţi rromi am suferit de aceste prejudecăţi, de discriminări în
toate domeniile vieţii. În România a început de mic copil de la grădiniţă, chiar dacă ne
străduiam foarte mult să părem a fi buni români, vorbeam româna, pentru că toată lumea ne-a
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învăţat să vorbim româna de mic copil... Făceam toate eforturile necesare, ne îmbrăcam
frumos, dar din păcate n-a mers foarte mult timp şi s-a descoperit că sunt rromă şi am fost
pusă de-o parte şi tot acelaşi fenomen s-a întâmplat şi-n Franţa. Când am ajuns în Franţa, era şi
o barieră suplimentară, pentru că la început nu vorbeam franceza. Am învăţat franceza în
foarte puţin timp, în şase luni eram capabilă deja să susţin o conversaţie. Am învăţat limba
franceză foarte rapid, dar chiar dacă am trecut de această barieră importantă a limbii, totuşi am
suferit de aceste prejudecăţi, de această imagine pe care o avem la străini, mai ales rromii, tot
aşa am fost puşi de-o parte, am fost singuri la şcoală, fără prieteni. Am reuşit să depăşim
aceste obstacole cu timpul şi să ne facem prieteni, prieteni care au fost puţin mai inteligenţi, au
trecut de imaginea asta pe care o au străinii despre rromii şi care au acceptat să mă cunoască şi
am devenit prieteni. A durat, oricum, câţiva ani până să începem să ne integrăm şi să avem
prieteni. A fost puţin dificil, dar am trecut şi de asta cu voinţă şi răbdare.
- Îl voi întreba pe Gauillaume, cum priviţi voi, francezii, cetăţenii români de etnie
rromă? Sunt români.
- Da ! În primul rând e important să ştim că Franţa întotdeauna a primit persoane
străine. Eu jumătate sunt şi străin.
- Care-i jumătatea ta străină?
- Din Polonia. Sunt din Nord. Numele Dujardin este pentru că tata este francez sută la
sută. Acum, cu evenimentele astea despre care se aude foarte mult la radio şi la televizor,
putem să vorbim şi de manipulare...
- Manipularea afectelor cu siguranţă, a emoţiilor...
- Da ! Exact !
- Deci sunteţi oarecum manipulaţi emoţional prin evenimentele care vă sunt prezentate.
- Anina, de la cartea ta la un eveniment recent! Tânărul Darius este acum în comă, în
Franţa, tocmai pentru că este suspectat (nu s-a dovedit că şi este) că ar fi furat. Ce părere ai,
Anina?
- Am încercat întotdeauna să am o privire obiectivă şi poate şi pentru că am un obiectiv
la sfârşitul parcursului meu, de a fi magistrat şi un magistrat trebuie să fie neapărat
independent şi imparţial. Şi toate argumentele pe care le dau în favoarea acestei cauze, să
spunem aşa, în favoarea recunoaşterii şi emancipării comunităţii rrome sunt argumente pe care
le consider eu obiective şi o persoană care nu face parte din comunitatea rromă ar putea să le
susţină. Obiectiv, ce s-a întâmplat cu Darius este pur şi simplu intolerabil. Într-o ţară
democratică, într-o ţară în care drepturile fundamentale ale oamenilor sunt respectate, ţara
drepturilor omului, pentru că Franţa continuă să fie prezentată aşa, nu se poate tolera ca o
persoană să sufere de acestă violenţă doar pentru că face parte dintr-o etnie. Poate fi rromă,
poate fi altă etnie, deci nu putem tolera aceste evenimente. Şi aceste evenimente se întâmplă
din păcate, pentru că există acest context actual în Europa peste tot, dar şi în Franţa, cum
spunea Gauillaume. Este o manipulare din partea media şi din partea politicului. În discursul
politic sunt foarte multe lucruri rasiste, xenofobe şi care fac să pară comunitatea rromă ca fiind
o mare problemă pentru Franţa şi care continuă să difuzeze aceste prejudecăţi, care sunt foarte
dăunătoare pentru comunitatea noastră şi care permit astfel de comportamente. Deci, când
spune o persoană de la cel mai înalt nivel al guvernului că rromii nu pot să se adpteze în
Franţa şi că neapărat trebuie să se întoarcă în ţară, în România sau în Bulgaria, pentru că
persoana asta crede că sunt rromi români sau bulgari, normal că şi alţi cetăţeni pot să-şi
permită să aibă acte de violenţă în faţa acestor persoane.
- Anina, spuneam ascultătorilor noştri că am fost marcată de câteva imagini, care mi-au
rămas în minte după ce am lecturat volumul tău Mândră să fiu rromă. De la Faţa Luncii la
Sorbona. Un destin de excepţie. Voi locuiaţi la zece km. de Vatican, într-un mediu insalubru
total, în care bolile şi mai ales umilinţa marcau viaţa voastră şi atunci aţi plecat pentru prima
dată la cerşit. A fost şi această secvenţă în viaţa ta şi a familiei tale. Care este sentimentul ?
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- Este un sentiment foarte dur şi este o foarte mare umilinţă, dar asta am fost obligaţi şi
asta ne-a obligat şi societatea, după cum v-am spus, când eşti obligat să-ţi părăseşti casa şi
patria şi ţara şi familia, pentru că nu poţi să trăieşti în condiţii demne, este şi responsabilitatea
societăţii şi nu doar a noastră, pentru că părinţii mei şi-au pierdut slujba, din cauză că erau
rromi, nu ştiu pur şi simplu de ce..., fără motiv obiectiv şi ăsta era motivul principal care ne-a
împins să plecăm din România. Este un lucru de care îmi este foarte greu să vorbesc, dar aş
vrea să spun, pentru că, din păcate, imaginea rromilor este foarte mult apropiată de aceste
imagini de umilinţă totală, aş vrea să spun că rromii nu se nasc cerşetori, numai că nu au de
ales, îi împinge societatea şi oricare dintre noi, dintre voi, care nu sunteţi rromi, se poate să
cădeţi în acestă situaţie de extremă umilinţă, la care ne expune societatea şi necesitatea. Doar
atât aş vrea să spun şi nu mai mult despre acest subiect.
- Nu mai mult. Eu aş vrea să adaug, spre explicitare, că părinţii tăi nu au săvârşit nici
un act antisocial în acel mediu care împingea la o asemenea atitudine. Toate surorile tale, nu
numai tu, aţi reuşit să fiţi în mediu instituţional, să absolviţi, rromi de o demnitate exemplară.
Şi aici este destinul exemplar. Mesajul tău, Anina, la finalul ediţiei de astăzi!
- Am citit undeva că rromii, care au fost dintotdeauna alungaţi, erau un popor mereu pe
drumuri. Dacă aşa stau lucrurile, pot lesne să spun, azi părinţii mei au trecut de ultima barieră.
Sper din toată inima că ei nu vor face calea întoarsă şi că îşi vor putea aşeza definitiv bagajele
în acest loc care pare El Dorado, la capătul unui drum presărat cu obstacole. Pentru ei, pentru
poporul rrom, adesea puţin cunoscut, dar despre care se scriu atâtea, am vrut să-mi spun
povestea, ca toată lumea să priceapă că-n adâncul sufletului nostru există iubire şi speranţă, că
nu vrem să fim respinşi sau compătimiţi, ci doar înţeleşi.
- Un mesaj transmis de Anina Ciuciu, cea care a avut un destin de excepţie, cea care a
plecat din România în 1997 împreună cu familia şi acum este viitor magistrat francez. Anina
Ciuciu este consilierul onorific al primului ministru pe problemele rromilor. L-am avut alături
pe Gauillaume Dujardin, lector francez la Universitatea din Craiova şi am confruntat în acest
fel două culturi şi două posibilităţi de adaptare într-o lume care tinde spre globalizare.
2. Povestea de viaţă - povestea unei familii
Emisiunea portret a fost concepută ca o redare în datele esenţiale ale destinului numit
”de excepţie”. Acestă ţintă comunicaţională a dezvoltat însă o imagine mult mai pregnantă
decât cea în intenţie: imaginea familiei cu toate caracteristicile unui subsistem (Morgan,
D.H.J., The family, politics and social theory, Routledge and Kegan Paul, Londra, 1985,
p.134):
- elementele familiei sunt interrelaţionate, în cazul rromilor, sentimentul apartenenţei
la familie este manifest, iar Anina oferă o imagine a acestei interdependenţe: casele sunt lipite
una de alta, casa are o cameră centrală, în care se reunesc membrii familiei, casa e acolo unde
e familia;
- un element al familiei nu poate fi înţeles izolat; destinul Aninei are elementul de
excepţie numai în contextul explicitării contribuţiei familiei, a susţinerii sale morale;
- organizarea familiei este esenţială în înţelegerea comportamentului membrilor ei
(Anina a cerşit alături de mamă, este imaginea ce a umilit-o cel mai mult, dar niciun membru
al familiei ei nu a săvârşit acte antisociale, din contră, au valorificat puterea de adaptare la un
mediu străin şi uşurinţa de a învăţa limbi străine, Anina vorbeşte 5 limbi);
- ”patternurile tranzacţionale ale familiei modelează comportamentul membrilor
acesteia” (sunt de reperat în scrierea autobiografică a Aninei şi în mărturisirile radiofonice).
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Concluzie
Prin această poveste de viaţă spusă de protagonistă în două modalităţi diferite
(naraţiune autobiografică şi confesiuni radiofonice) se pot configura elementele de identitate
individuală şi sistemele de valori, cultura şi lumea socială a naratorului Anina Ciuciu.
Epilog
Poveştile de viaţă sunt o sinteză cu diferite grade de credibilitate între elementele
provenite din istoria vieţii personale şi din culturile cu care protagoniştii intră în contact.
Aceste poveşti le construiesc viaţa, devin în timp o imagine proiectată a unei poveşti
interioare, care se verifică permanent prin raportarea la indicii realităţii supuse dinamicii
sociale.
Efectul poveştilor de viaţă vizează înţelegerea identităţii personale, a culturii şi a
mediului în care protagoniştii trăiesc. Categoriile de conţinut ale poveştilor vor fi mai târziu
teme de reflecţie pentru alte poveşti ale aceloraşi protagonişti. Întrebarea deschisă este: cât se
regăsesc protagoniştii în parametrii de identificare a comunităţilor cărora le aparţin, cât este
reflectată comunitatea în universul de valori şi în comportamentul celor ce îşi revendică
destinul din destinul comunităţii pe care o reprezintă la un moment dat?
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MINORITĂŢILE NAŢIONALE ÎN NORVEGIA. STUDIU DE CAZ
Prof.univ. dr. Gunnar HEIENE
Cercetător Solvor M. LATZEN
1. Introducere
În ultimii ani, a crescut gradul de conştientizare a existenţei de sute de ani a
minorităţilor naţionale în Norvegia. Acest lucru se datorează, în parte, discuţiilor la nivel
internaţional privind minorităţile naţionale. În 1999, Convenţia-Cadru pentru protecţia
minorităţilor naţionale a Consiliului Europei a fost ratificată de Norvegia. Cinci grupuri
minoritare sunt considerate a fi minorităţi naţionale: Evrei, populaţia Kven (norvegieni de
origine finlandeză), populaţia Roma (Ţigani), populaţia Romani şi Finlandezii din zona
Savoniei. Aceste grupuri sunt foarte diferite în multe privinţe, dar au obţinut toate o protecţie
culturală aparte şi primesc stimulente economice pentru a-şi proteja patrimoniul cultural.
În acest articol vom face o scurtă prezentare istorică a minorităţilor naţionale din
Norvegia, şi apoi ne vom concentra asupra a două grupuri: populaţia Romani (Tater) şi Roma
(ţigani). În ultimii ani, aceste două grupuri au fost în centrul discuţiilor publice, atitudini
diferite faţă de integrarea şi protecţia grupurilor minoritare devenind vizibile în cadrul acestor
dezbateri.
2. Scurt istoric
Din punct de vedere istoric, pentru o perioadă lungă de timp societatea norvegiană a
fost caracterizată de agricultură ca o caracteristică principală, cel puţin până în ultima parte a
secolului al 19-lea. Comparativ cu alte ţări, fermele din Norvegia erau împrăştiate, din motive
topografice, iar fermierii norvegieni erau în mare parte destul de săraci. Cu toate acestea, unele
grupuri de imigranţi şi-au croit drumul spre Norvegia ca şi colonişti începând cu secolul 17:
Finlandezii din zona Savoniei, stabiliţi la graniţa dintre Norvegia şi Suedia, şi populaţia Kven,
originari de asemenea din Finlanda, sau din acea parte de Suedie unde se vorbeşte limba
finlandeză, stabiliţi în nordul Norvegiei (ţinuturile Finnmark şi Troms). Populaţia Kven a fost
bine primită datorită competenţelor sale în agricultură, ambele grupuri fiind însă văzute ca o
ameninţare la adresa siguranţei populaţiei norvegiene, fiind minorităţi aflate în zone de
graniţă.179
În timpul secolului XVII, câţiva Evrei, în special negustori, s-au stabilit în Norvegia şi
au fost toleraţi cel mai probabil pentru că Norvegia avea nevoie de capital economic. Însă, în
paragraful al doilea al Constituţiei Norvegiene din 1814, se stipulează în mod explicit faptul
că: ”Evreii sunt în continuare excluşi din ţară”. În 1851, primilor evrei li s-a permis să se
stabilească în Norvegia, cei mai mulţi dintre ei în calitate de negustori. Între 1880 şi 1920,
nivelul imigraţiei cetăţenilor evrei a crescut, iar în aprilie 1940, atunci când Norvegia a fost
invadată de Germania, un număr de aproximativ 2100 de evrei locuiau în Norvegia. În timpul
războiului, aproape 800 de evrei au fost deportaţi în Germania, unde marea majoritate a lor a
fost executată de regimul naţional socialist, iar populaţia de evrei care a supravieţuit s-a
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refugiat în Suedia şi a rămas în străinătate până la încheierea războiului. În prezent în
Norvegia trăiesc 1500 de evrei.
Roma şi Ţigani sunt cuvintele cele mai des folosite pentru a descrie un grup minoritar
de oameni cu unele trăsături comune, deşi având un context variat, limbi diferite, şi
diferenţiindu-se de populaţia majoritară norvegiană atât ca limbă, cât şi ca stil de viaţă. Grupul
deunumit “Roma” este doar o mică parte dintr-un grup de oameni care trăiesc în diverse ţări
occidentale, cu precădere în Europa. În cercetările norvegiene, populaţia Roma este descrisă
ca fiind o “minoritate transnaţională cu reţele familiare extinse caracterizate prin contact
regulat”.180 În ultimii ani, cuvinte precum “Roma” sau “populaţia Roma” au înlocuit folosirea
anterioară a termenului de “ţigan”, dar nu există un consens printre apartenenţii acestor două
grupuri în privinţa terminologiei. Cultura lor este încă orală, de aceea este necesară trasarea
istoriei lor prin cercetare lingvistică şi prin analizarea unor surse externe şi documente oficiale.
Limba lor pare înrudită cu limbile de origine indiană, iar termenul lingvistic de “vlax
romanés” face referire la limba dezvoltată de populaţia Roma care locuia într-o zonă ce acum
este parte integrantă din România, limbă bazată pe cea pe care au adus-o cu ei, cu influenţe din
limba română.
Un grup de ţigani care călătorea prin Scandinavia începând cu secolul 16 şi cel mai
probabil a fost integrat în celălalt grup minoritar, cel al populaţiei Romani/ Tater. Însă grupul
de norvegieni de origine Roma care încă vorbesc limba romanes au o altă origine, aparţinând
grupului denumit Vlah-rom, părăsind Valahia (partea sudică a României) în jurul anului 1850.
Pare că acest grup şi-a păstrat limba şi tradiţiile într-o măsură mai mare decât ţiganii din alte
ţări. De asemenea, după anul 1850, populaţiile Roma şi de ţigani au fost persecutate şi
discriminate, cu precădere în timpul celui de-al doilea război mondial.
Populaţia de Roma norvegieni este descendentă din populaţia de Roma români care au
părăsit România şi au călătorit către diferite state europene, printre care şi Norvegia, pentru a
găsi de lucru. În anul 1860, o nouă lege le-a permis oamenilor să vină în Norvegia fără
paşaport, nemaiexistând astfel nici un fel de piedici pentru călătorii care doreau să meargă în
Norvegia. În 1922, însă, Ministerul de Justiţie a ordonat birourilor de poliţie expulzarea
tuturor persoanelor de etnie Roma care nu îşi puteau dovedi afilierea la statul norvegian. Drept
răspuns la restricţiile oficiale, unele familii Roma au emigrat în Franţa şi Belgia. În anii ’30
politica norvegiană a devenit şi mai restrictivă, astfel chiar şi acei membri ai populaţiei Roma
care aveau paşaport norvegian au fost expulzaţi. În timpul celui de-al doilea război mondial au
supravieţuit numai foarte puţini membri ai familiilor cu afiliere la statul norvegian, şi cel puţin
60 de persoane de etnie Roma şi-au pierdut viaţa la Auschwitz.181
Populaţia Romani /Tater este un grup minoritar care a existat în Norvegia de la
începutul secolului 16 şi ar trebui să fie diferenţiat de populaţia Roma (ţigani) ca minoritate
naţională distinctă, cu o cultură şi o limbă specifice. În zilele noastre, populaţia Tater
norvegiană vorbeşte diferite dialecte norvegiene, şi mulţi dintre reprezentanţii săi au
cunoştinţe limitate cu privire la limba tradiţională romani, în care peste 60 % dintre cuvinte îşi
au originea în limbile Indo-ariene. În mod tradiţional, populaţia Romani călătoreşte prin ţară,
de unde şi denumirea de ‘călători’ folosită de asemenea pentru a caracteriza acest grup. În
prima parte a şederii lor în Norvegia, mulţi dintre ei a trebuit să realizeze activităţi considerate
ca fiind necurate sau necinstite, lucrând ca executanţi, măcelari sau personal angajat pentru
curăţenie.
Pentru acest grup, caii au avut întotdeauna o importanţă atât simbolică, cât şi practică,
iar în secolele 17 şi 18 mulţi bărbaţi Romani erau înregistraţi ca fiind castratori de cai. Erau
implicaţi într-o multitudine de activităţi privind echipamentele pentru cai şi realizarea de
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obiecte atât practice, cât şi de decor. Începând cu ultima parte a secolului 19, mulţi dintre ei
lucrau ca tinichigii sau în magazine unde se vindeau lucruri vechi, iar vânzarea ori repararea
ceasurilor a devenit o importantă sursă de venit. În cea de-a doua parte a secolului 19, mulţi
oameni lucrau ca tinichigii. Negoţul, activitatea de vânzare-cumparare, erau importante pentru
populaţia Romani, întreaga familie fiind implicată în activităţi generatoare de bani pentru
familie. Femeile aveau o importanţă deosebită în activităţile de vânzări, însă aceste activităţi
nu puteau fi limitate la o comunitate locală mică, acesta fiind un motiv important al stilului de
viaţă nomad. Călătorind, puteau avea acces la pieţe noi şi puteau câştiga bani atât din negoţ,
cât şi prin muncă, cu precădere activităţi importante în societatea agricolă a vremii.182
În prima parte a perioadei de imigrare, populaţia Romani a fost - într-o oarecare măsură
– tolerată de autorităţi, datorită tradiţiei pelerinajelor din sânul Bisericii Romano-Catolice.
Acest lucru s-a schimbat însă în curând, după reforma luterană din Danemarca şi Norvegia
(1536), atunci când regele danez i-a declarat proscrişi pe etnicii Romani. În 1589, regale a
ordonat prinderea şi uciderea fără milă a tuturor membrilor populaţiei tater. În secolele 18 şi
19, cerşitul şi stilul de viaţă nomad erau pedepsite şi mulţi reprezentanţi ai comunităţii tater au
fost arestaţi. Autorităţile locale au încercat să îi ţină pe aceştia în afara districtelor pe care le
conduceau şi există exemple de “vânători organizate” împotriva populaţiei tater.
3. Politica norvegiană faţă de populaţia Romani/ tater în ultimul secol
Începând cu ultima parte a secolului 19, politica norvegiană oficială faţă de populaţia
Romani a fost caracterizată drept “norvegianizare”, o politică de asimilare a minorităţii
respective în societatea norvegiană prin distrugerea culturii şi stilului de viaţă proprii acestei
comunităţi.
Legislaţia ca unealtă a asimilării
Ca parte a acestei strategii, mai multe legi au fost modificate sau ratificate pentru a
grăbi procesul de asimilare. În 1896, Parlamentul norvegian a adoptat o lege care le permitea
autorităţilor publice să intervină în familii şi să îi ia pe copii de lângă părinţi pentru a preveni
neglijarea acestora. Câţiva ani mai târziu (1900), o nouă lege împotriva vagabondajului, ce
avea drept scop îndepărtarea cerşetorilor, beţivilor şi a altor grupuri marginalizate de la
primirea ajutorului public, dar şi, conform unuia dintre paragrafe, a “populaţiilor nomade”
(mai exact, populaţia Romani), care nu aveau un loc de muncă legal, putea deveni subiectul
aşezării forţate. O altă lege a avut drept scop împiedicarea populaţiei Romani de a vinde
diferite bunuri în timpul călătoriilor sale, iar în 1935 Guvernul a încercat chiar să interzică
folosirea cailor de către populaţia Romani în timpul călătoriilor sale, în Parlament însă o mică
majoritate a votat împotriva acestei propuneri. Mai târziu însă, în 1951, o modificare adusă
Legii privind Protecţia Animalelor a făcut ilegală folosirea cailor de către “populaţiile
călătoare” în activităţile lor de negoţ. În 1934 o lege privind sterilizarea a adus în prim-plan
posibilitatea sterilizării forţate pentru a împiedica indivizii “defecţi” să aibă copii. Înainte ca
legea să fie adoptată, voci influente din lumea medicală au susţinut că şi femeile de etnie
Romani ar trebui să fie sub incidenţa respectivei legi, dar acest lucru nu s-a materializat. Cu
toate acestea, în timpul celui de-al doilea război mondial, guvernul naţional socialist a propus
o modificare la această lege, prin care populaţia Romani era inclusă în prevederile sale, dar
această lege nu a intrat în vigoare niciodată. Vechea lege din 1934 a fost în vigoare până în
1978, şi deşi “călătorii” nu erau menţionaţi în mod explicit în această lege, cercetări recente au
arătat că un număr relativ mare de femei cu origini Romani/ tater au fost afectate de această
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lege. 125 de femei cu origini Romani/ tater au fost sterilizate în perioada 1934-1977,
majoritatea în conformitate cu paragrafele legii din 1934.
În practică, există multe exemple de practici diferite împotriva populaţiei Romani/ tater
privind modul în care au fost trataţi de poliţiştii locali şi alte autorităţi. În unele zone, poliţiştii
au încercat să îi împiedice pe nomazi să rămână în districtele lor, în vreme ce alţii nu au luat
aproape deloc în seamă acest lucru, în mod evident datorită faptului că populaţia Romani/ tater
era considerată ca fiind bine integrată în comunitatea locală.
Legea care a lovit cel mai direct acest grup a fost legea împotriva utilizării cailor. Pe de
o parte, cercetările ulterioare nu au găsit documente conform cărora această lege ar fi fost
neapărat aplicată, deşi există poveşti despre ofiţeri ai poliţiei locale care împuşcă aceste
animale aparţinând populaţiei Roma/ Tater. Dar legea în sine a fost interpretată ca, probabil,
cel mai frapant exemplu de discriminare care a lovit în special acest grup minoritar.
Discriminare şi stigmatizare
În secolul 20, o serie de practici împotriva populaţiei Romani ar putea fi caracterizate
drept discriminatorii. Cercetări recente au scos la iveală diferite aspecte ale discriminării
împotriva indivizilor din cadrul acestui grup minoritar, în şcoli şi în domeniul educaţiei,
precum şi în arii specific drept refuz de a folosi taberele publice.183
Atitudinile negative şi stereotipurile privind populaţia Romani erau comune în rândul
populaţiei majoritare norvegiene. Chiar şi în Parlament, unii reprezentanţi vorbeau despre
populaţia Romani/ tater ca fiind o “excrescenţă” socială care ar trebui tăiată. Astfel de atitudini
negative ale politicienilor şi în presă au creat un climat public ce a justificat politica dură de
asimilare. Aceste atitudini au fost şi mai negative în perioada interbelică, din cauza tendinţei
de a folosi biologia drept cadru de interpretare şi în plan politic, cultural, istoric şi social. În
această perioadă a existat tendinţa de a stigmatiza anumiţi indivizi şi grupuri sociale ca fiind
“mai puţin valoroşi” decât oamenii “sănătoşi”, “buni” şi “normali”. Cu precădere în presă a
existat tendinţa de a caracteriza populaţia Romani/ tater ca fiind un grup inferior căruia nu ar
trebui să i se permită să se reproducă. Ziarele i-au descris pe nomazi ca fiind “criminali”, iar
caracterizările negative ale acestui grup erau destul de frecvente în mass-media.
“Misiunea norvegiană pentru persoanele fără adăpost”
Din 1897 până în 1986, statul a permis unei organizaţii private, “Misiunea norvegiană
printre persoanele fără adăpost”, să-şi asume responsabilitatea de a lucra cu populaţia Romani/
tater. Întregul ajutor de stat pentru acest grup minoritar a fost canalizat către populaţia Romani
prin această organizaţie, printr-o cooperare extinsă între actori privaţi şi publici. Foarte mulţi
copii au fost scoşi din familiile biologice şi au crescut în orfelinate sau în case de familii
norvegiene, prin sistemul de asistenţi maternali.
În mijlocul secolului 19, un sociolog norvegian reputat, Eilert Sundt, a publicat un
studiu important asupra acestui grup. El a concluzionat ca populaţia Romani/ tater ar trebui să
fie considerată grup minoritar cu o identitate aparte, limbă şi condiţii de lucru proprii. Dar,
când planurile pentru o organizaţie de tip “misiune” în rândul acestei populaţii au fost realizate
la sfârşitul anilor 1890, această perspectivă nu a fost inclusă. În schimb, planul s-a axat pe
stilul de viaţă “necreştin” al “călătorilor” şi pe problema sărăciei, care trebuia să fie depăşită
prin cooperarea actorilor privaţi şi a autorităţilor publice. “Planul pentru lucrul în rândul
călătorilor”, care a fost publicat în 1896, susţinea că partea privată a acestei cooperări ar trebui
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să reprezinte “blândeţea”, în vreme ce autorităţile publice urmau să reprezinte “stricteţea”.
Aceste două atitudini urmau a fi combinate în noua organizaţie misionară. Începând cu anul
1897, această organizaţie pentru persoanele “fără adăpost” a jucat un rol foarte important ca
fiind cea mai importantă unealtă a guvernului în încercările de a asimila populaţia Romani la
cultura şi societatea norvegiană convenţională. Cercetările recente asupra activităţii Misiunii
au concluzionat că în practică „stricteţea” a devenit principala caracteristică a activităţii
desfăşurate, şi că semnele „blândeţii” nu sunt întotdeauna vizibile în istoria organizaţiei.
Misiunea pentru persoane fără adăpost a câştigat putere şi influenţă prin strânsa
cooperare cu autorităţile publice, cu precădere prin suportul economic şi acordurile specifice
cu statul. Organizaţia a fost condusă de preoţi ai Bisericii Norvegiei, iar din Consiliul Director
al Misiunii au făcut parte persoane aflate în funcţii cheie în cadrul departamentului de state
pentru probleme sociale. Astfel, noua organizaţie a devenit parte atât a structurii puterii
religioase, cât şi politice, a Norvegiei.
Misiunea a beneficiat de un grad mare de libertate în activitatea sa. Activităţile
organizaţiei erau în concordanţă cu părerea convenţională negativă asupra populaţiei Romani/
tater, în acelaşi timp această viziune justificând şi legitimând munca Misiunii.
O parte importantă a activităţii Misiunii a fost încercarea de a-i determina pe „călători”
să devină sedentari. În 1907 o nouă lege privindu-i pe „vagabonzi” a pus bazele politicii de
stat în acest domeniu. Ca alternativă la munca forţată, nomazii puteau fi trimişi în „colonii de
lucru” în conformitate cu această nouă lege, iar statul considera cooperarea cu Misiunea a fi o
condiţie necesară pentru obţinerea de rezultate eficiente. Nomazii erau obligaţi să stea pentru o
perioadă de timp în una din coloniile înfiinţate de Misiune. Ministerul Afacerilor Bisericii
sprijinea această viziune, propunând chiar ca Misiunea să îşi asume principala responsabilitate
asupra proiectului privind sedentarismul populaţiilor nomade în numele statului. Guvernul a
decis apoi ca Misiunea să îşi asume principala responsabilitate asupra respectivului proiect.
O parte importantă a activităţii Misiunii în acest proiect a fost îngrijirea copiilor.
Sarcina de a le oferi copiilor o casă nouă, unde aceştia să fie crescuţi, putea avea succes numai
dacă părinţii ar fi fost luaţi de pe drumuri. Misiunea dorea să forţeze familiile să locuiască întro locuinţă, adesea părinţilor spunându-li-se că trebuie să accepte să se stabilească într-un loc
dacă doresc să îşi păstreze copiii. Altfel, Misiunea ar fi urmat să preia îngrijirea copiilor, deşi
această practică nu putea fi justificată prin legile existente.
Cea mai importantă instituţie în această activitate, „Colonia de Muncă Svankinen”, a
fost cea mai importantă parte a activităţii de aşezare desfăşurată de Misiune. Viaţa în cadrul
acestei colonii se presupunea a contribui la aşezarea permanentă a „familiilor călătoare”, astfel
încât să devină „cetăţeni utili” prin practica de lucru, inclusiv activităţi domestice, educaţie
şcolară regulată şi o viaţă desfăşurată într-un „cadru stabil”. Conform regulilor, familiile care
locuiau în colonie trebuiau să se considere ca locuind acasă, pentru a se pregăti pentru o viaţă
de familie naturală.
În ultimele decenii, activitatea Misiunii, atât la Svaniken, cât şi în celelalte instituţii
pentru copiii din familii Romani/ tater, a fost puternic criticată. În ultimii ani, au fost probate
multe exemple de neglijenţă şi încălcări serioase, adesea copiii pierzând legătura cu familiile şi
grupul lor. Politica oficială cu privire la acest grup minoritar a fost aceea de a distruge
legăturile familiale şi de a depăşi stilul de viaţă „călător” şi cultura specifică.
Înregistrarea a fost o altă încercare de a controla grupul Romani/ tater. Statul considera
înregistrarea şi numărarea membrilor acestui grup ca fiind foarte importantă, Misiunea
sprijinind această înregistrare şi numărarea membrilor acestui grup ca fiind extrem de
importantă, Misiunea sprijinind acest punct de vedere şi dorind să realizeze o înregistrare cât
mai exactă. În perioada dintre 1921 şi 1978, Misiunea a primit copii ale unor documente de la
poliţie ce conţin informaţii delicate cu privire la populaţia Roma (precum şi câţiva cetăţeni din
alte grupuri minoritare, ţigani şi kveni) care erau pedepsiţi. Acesta este încă un exemplu al
183

cooperării extensive între o organizaţie publică şi instituţiile publice, iar în ultimele decenii
această cooperare a fost criticată.
Misiunea a sprijinit de asemenea sterilizarea ca măsură necesară pentru soluţionarea
„problemei populaţiei călătoare”. În timpul discuţiilor publice pe baza legii privind
sterilizarea, care au avut loc la începutul anilor 1930, Secretarul General al Misiunii în 1933 ia recomandat Ministrului de Justiţie să intensifice lucrările cu legea cea nouă. Iar în anii de
după 1934, liderul Misiunii s-a angajat activ în problema sterilizării populaţiei Romani/ tater,
chiar şi în timpul celui de-al doilea război mondial, atunci când a încercat să convingă
guvernul naţional socialist că sterilizarea ar trebui folosită la o scară mai largă în cadrul
acestui grup. Cercetările au arătat că 125 de femei cu apartenenţă la comunitatea Romani/ tater
au fost sterilizate în perioada 1934-1977, marea majoritate în baza prevederilor legii din 1934.
Începând cu sfârşitul anilor 1920, Misiunea a iniţiat un test de inteligenţă pentru copiii
care locuiau în casele pentru copii ale organizaţiei. 71 de copii au fost testaţi de un student la
medicină, iar când rezultatele au fost publicate, în 1931, s-a putut vedea că se concluziona
faptul că 61 de copii erau mai mult sau mai puţin sub nivelul normal de inteligenţă. Atât
liderul Misiunii, cât şi unii politicieni, au folosit acest fapt drept argument în favoarea
sterilizării, iar mai târziu rezultatele au fost utilizate pentru a susţine punerea unui mai mare
accent asupra clasificării şi segregării copiilor din familiile Roma/ tater. În perioada anilor
1930, foarte mulţi copii din casele de copii ale Misiunii au fost transferaţi în instituţii pentru
copii cu retard mintal. Mai târziu, Misiunea a avut de asemenea iniţiativa de a testa psihiatric
în mod regulat copiii din locuinţele sale, cu scopul de a-i trimite pe copiii retardaţi în instituţii
specializate. Casele Misiunii urmau să se concentreze numai asupra copiilor cu „capacităţi
normale”. Această practică a devenit eficientă la începutul anilor 1950 şi putea fi integrată ca
mijloc de a distruge legăturile dintre copii şi părinţii lor biologici. Prin testarea inteligenţei,
Misiunea intenţiona să îi evidenţieze pe copiii aflaţi sub un nivel acceptabil de inteligenţă.
Copiii care treceau testul puteau fi asimilaţi, iar cei care nu îl treceau urmau a fi supuşi
segregării.
În timpul celui de-al doilea război mondial, regimul naţional socialist a continuat
activitatea de asimilare care fusese principiul dominant în ultimele câteva decenii. Scopul era
acelaşi, însă regimul folosea metode şi mijloace mai extreme pentru a-l atinge. Toţi adulţii
grupului trebuia să locuiască în „tabere de muncă”, pentru a determina în mod forţat familiile
să părăsească stilul de viaţă itinerant. În acelaşi timp, regimul naţional socialist dorea să
reducă influenţa Misiunii. În practică însă nu este uşor să vezi cum a diferit această politică în
perioada războiului de aceea din anii pre şi post-belici. Experienţele de război ale
norvegienilor nu par că ar fi modificat politica oficială faţă de acest grup în primii ani de după
1945. Idealul unei comunităţi în care toată lumea ar trebui să contribuie la binele comun prin
muncă – care ar putea duce la creşterea economică a întregii societăţi – nu a făcut loc unei
atitudini mai tolerante faţă de cei care aveau un stil de viaţă alternativ, caracterizat drept
neproductiv, criminal şi parazitar. Liderii Misiunii au vorbit adesea despre nevoia de a îi
schimba pe itineranţi în „indivizi inteligenţi şi cu atitudine pozitivă în societate”, care îşi
puteau aduce contribuţia la creşterea camaraderiei naţionale.
Schimbarea atitudinii şi criticarea politicilor timpurii împotriva populaţiei Roma/
tater
Începând cu anii 1970, atitudinea faţă de populaţia Roma/ tater a început gradual să se
schimbe în societatea norvegiană. În aprilie 1975, un membru al Parlamentului a adresat
întrebări critice la adresa politicii tradiţionale împotriva acestui grup minoritar, într-o
interpelare a Ministrului pe probleme Sociale. Ca urmare a dezbaterii din Parlament, în 1979 o
comisie publică a fost delegată pentru a prezenta un raport cu privire la acest subiect. Comisia
şi-a încheiat raportul în 1982, iar una dintre recomandări a fost propunerea de a aduce
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modificări sistemului economic, integrând economia în structurile comune din municipalităţile
locale, în schimbul tratării minorităţilor ca un grup aparte, aflat în afara societăţii. La
schimbarea politicii Parlamentului din 1986, Ministrul Justiţiei a spus:
“Este important ca tradiţia şi istoria specifice populaţiei „tater” să fie recunoscute şi
tratate ca parte importantă a societăţii noastre. Ar trebui de asemenea să îi acceptăm pe cei
care nu locuiesc într-un loc anume şi/ sau nu sunt integraţi. Trebuie să acceptăm faptul că
oamenii nu îşi doresc să fie la fel ca toţi ceilalţi. Acest lucru poate fi realizat numai prin
obţinerea de cunoştinţe sporite.”184
În anii următori, municipalităţile locale au adoptat o atitudine mai profesionistă în
contactele avute cu grupurile itinerante, iar resursele economice ale acestora s-au îmbunătăţit,
putând astfel să ofere mai mult sprijin, mai adecvat situaţiilor specifice. Ca rezultat al
modificărilor sistemului economic, unele din vechile paragrafe ale legilor care contribuiseră la
discriminare au fost îndepărtate.
În aceeaşi perioadă, Misiunea şi-a schimbat denumirea, structura de organizare şi
profilul de activitate. În anul 1983, a fost îndepărtată din primul capitol formularea „muncă
pentru itineranţi”. Scopul Misiunii a fost descris cu următoarele cuvinte: „realizarea misiunii
diaconale a bisericii prin a oferi copiilor, tinerilor şi adulţilor aflaţi într-o situaţie dificilă
posibilitatea dezvoltării camaraderiei şi a dezvoltării individuale acasă, în cadrul bisericii şi în
societate”. Trei ani mai târziu, denumirea a fost schimbată în „Serviciul Social al Bisericii”,
iar vechea organizaţie a Misiunii a fost înlocuită cu o fundaţie.
Din anii ’70, vechea politică de asimilare a fost supusă unor critici din ce în ce mai
puternice. În acelaşi timp, stilul de viaţă al populaţiei Romani/ tater se schimbase în ultimii
ani, mulţi dintre ei având locuinţe permanente cea mai mare parte a anului, reducând stilul de
viaţă itinerant la perioade mai scurte de timp. Cu toate acestea, multora le era teamă de
autorităţi din cauza experienţelor negative anterioare, iar procesul de integrare a avut nevoie
de timp.
Dacă am compara situaţia la finalul secolului 20 cu condiţiile din urmă cu 100 de ani,
este evident că situaţia grupului s-a schimbat foarte mult, de la o politică strictă de asimilare la
o politică conştientă faţă de particularităţile minorităţilor. Dar procesul în sine a fost extrem de
lent, iar problema drepturilor omului nu a avut rolul de forţă critică împotriva discriminării.
Evoluţii recente şi schimbări
Începând cu anii ’90, populaţia Romani/tater a pus bazele unor organizaţii de interes
pentru a se putea angaja în dezbateri publice. Un aspect important a fost nevoia de a determina
politica de funcţionare în perioada de început pentru a aduce în prim-plan nevoia de scuze
publice şi reabilitare. Indivizi şi familii aparţinând acestui grup etnic şi-au împartăşit poveştile
de hărţuire şi încălcări ale drepturilor în publicaţii şi la televizor. Presiunea pentru prezentarea
unor scuze oficiale de către autorităţile vieţii politice a devenit şi mai puternică.
În ultimii 20 de ani, guvernul norvegian a încercat să răspundă acestor solicitări în
diferite moduri, atât prin scuze publice cât şi prin programe individuale de compensaţii. În
anul 1996, un program concret de cercetare a fost înfiinţat în cadrul Consiliului Norvegian de
Cercetare, cu scopul de a determina istoria populaţiei Romani/ tater şi politica oficială faţă de
acest grup etnic.
Considerarea grupului drept minoritate naţională, începând cu anul 1999, este un alt
exemplu al schimbării de atitudine şi politică. Ratificarea din partea autorităţilor norvegiene a
Convenţiei-Cadru a Comisiei Europene din 1 februarie 1995 pentru Protecţia Minorităţilor
Naţionale a fost criticată de majoritatea reprezentanţilor organizaţiilor Romani/ tater. Unul din
argumentele folosite a fost acela că populaţia Romani din Norvegia ar trebui să fie văzută ca
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fiind alcătuită din cetăţeni norvegieni cu aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni,
drept pentru care nu ar trebui să se izoleze de restul societăţii. Pe de altă parte, au avertizat cu
privire la definirea lor ca grup specific. Una dintre organizaţii a susţinut că statutul de
minoritate, naţională sau etnică, nu trebuie ”să ne urmărească precum o etichetă”. O altă
organizaţie a avertizat cu privire la posibila producere a unei rupturi între cei care preferă să
aparţină acestei minorităţi şi cei care ar putea refuza acest statut sau ar fi neutri. Numai una
dintre organizaţiile Romani a preferat un statut nou, ca minoritate, susţinând că această
convenţie ar urma să recunoască în mod categoric încălcările timpurii ale drepturilor, precum
şi îndatorirea de a asigura statutul grupurilor ca participanţi egali la toate nivele în societatea
norvegiană.
Purtători de cuvânt ai populaţiei Romani/tater au solicitat de asemenea o evaluare
critică a activităţii Misiunii norvegiene pentru persoane fără adăpost. Atunci când cele cinci
grupuri diferite au fost recunoscute drept minorităţi naţionale, în multe cazuri autorităţile au
exprimat scuze pentru încălcări anterioare ale drepturilor şi atitudini rasiste împotriva
minorităţilor. Diferitele organizaţii ale populaţiei tater au cerut atât scuze din partea
autorităţilor, cât şi compensaţii pentru încălcări şi pierderi suferite în anii de discriminare şi
privaţiuni.
În 1998, guvernul norvegian a prezentat public scuze populaţiei Romani/ tater, doi ani
mai târziu guvernul Stoltenber repetând aceste scuze într-un document oficial adresat
Parlamentului:
Această politică a fost sprijinită şi sancţionată pozitiv de autorităţile oficiale
(Parlament, guvern, administraţie centrală şi locală) şi a fost realizată în mare parte de
organizaţia Misiunea Norvegiană pentru persoane fără adăpost. ... Guvernul condamnă cu tărie
abuzurile comise împotriva populaţiei Romani, şi cere iertare pentru nedreptatea comisă. O
astfel de situaţie nu trebuie să se mai repete.185
Biserica Norvegiei a adresat de asemenea scuze, prin Adunarea sa Generală, atât în
1998 cât şi în anul 2000. Primele scuze exprimate nu au fost acceptate de unii reprezentanţi ai
populaţiei Romani/ tater, deoarece biserica, în esenţă, critica statul, fără a se concentra asupra
abuzurilor comise de Biserică, în special de Misiune. Astfel, un nou comunicat, ce conţinea
scuzele fără rezerve ale Bisericii, a fost emis doi ani mai târziu.
De asemenea, în cadrul organizaţiei care a înlocuit Misiunea în 1986 a început un
proces intern de evaluare a istoricului Misiunii. Această acţiune este încă în derulare.
În anul 2015, o comisie oficială a prezentat un raport exhaustiv asupra politicii
norvegiene faţă de populaţia Romani/ tater din 1850 până în prezent, concluzionând istoria şi
cercetările importante realizate pe această temă. În acest raport, Misiunea a fost criticată aspru
pentru atitudinile şi acţiunile sale împotriva populaţiei Romani, critica fiind extinsă de
asemenea către autorităţile politice, atât centrale, cât şi la nivel regional şi local. Situaţia s-a
schimbat foarte mult în ultimele decenii şi integrarea acestei minorităţi naţionale a atins un
nou nivel în această perioadă.
4. Politica norvegiană faţă de populaţia Roma (ţigani)
Populaţia Roma în Norvegia dupa cel de-al doilea război mondial
După cum am putut vedea în rezumatul istoric, autorităţile norvegiene au încercat să
ţină populaţia Roma (ţigani) în afara graniţelor de stat ale Norvegiei înainte de cel de-al doilea
război mondial. Această politică trebuie înţeleasă într-un context ideologic specific. Printre
norvegieni exista o neîncredere generalizată faţă de populaţia Roma, iar apartenenţilor la acest
grup le-a fost negat accesul în ţară chiar şi când au prezentat paşapoarte norvegiene şi
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documente valide. După război, aceleaşi atitudini au dominat atitudinea oficială a cetăţenilor
norvegieni faţă de acest grup, atunci când apartenenţi ai acestuia ce se întorceau în Norvegia
au aplicat pentru înnoirea cetăţeniei.186 Acei membri ai familiilor care au supravieţuit
războiului erau apatrizi, şi au locuit în Belgia având cetăţenie temporară. În anul 1953 prima
familie a încercat să obţină permisul de călătorie în Norvegia, dar accesul acestora a fost
respins, deşi capul familiei a prezentat documente conform cărora se născuse în Norvegia. Pe
de altă parte, supravieţuitori ai unei alte familii ce aveau aceleaşi legături cu Norvegia au
primit cetăţenia norvegiană la finele anilor ’50.187
În 1962 Ministerul Afacerilor Sociale a stabilit o Comisie de Contact cu ţiganii. În plus
faţă de reprezentanţii Ministerului, în Comisie mai erau reprezentate şi poliţia şi şcolile din
Oslo, Biserica Romano-Catolică şi Misiunea norvegiană pentru persoane fără adăpost. Aceasta
ar putea fi interpretată ca o politică de izolare a problemei populaţiei Roma/ ţigani ca fiind o
provocare aparte, diferită de problema veche reprezentată de populaţia Romani/ tater. La acest
moment, existau aproximativ 60 de membri ai grupului de romi valahi cu legături cu Norvegia, unii dintre ei locuind în străinătate pe diferite perioade de timp. Atunci când membri ai
acestui grup călătoreau la Oslo sau în alte părţi ale Norvegiei, opinia publică prezenta semne
de îngrijorare.
Pentru a stabili un contact mai strâns cu grupul, au fost numiţi purtători de cuvânt
pentru populaţia Roma, pe baza unei cunoaşteri private sau profesionale a grupului. Acest
lucru a facilitat prezentarea de către grup a dorinţelor membrilor săi, prin intermediul unor
purtători de cuvânt din afara grupului. Populaţia Roma nu participa la dezbaterile publice.
Purtătorii de cuvânt au încercat să influenţeze activităţile privind grupul în cadrul Ministerului,
folosindu-se de asemenea de presă pentru a încerca să schimbe atitudinea faţă de ţigani în
rândul populaţiei majoritare188. Din activitatea desfăşurată în Comisia pentru ţigani a rezultat o
propunere publică privind măsurile pentru ţigani, iar în 1972/73 Parlamentului i-a fost
prezentat un document oficial pe această temă.
Acest document poate fi considerat primul exemplu de politică nouă faţă de grupul
Roma/ ţigani, prin comparaţie cu politica anterioară de asimilare. Ideea principală era
integrarea în societatea norvegiană şi pe piaţa muncii, în acelaşi timp documentul sprijinind
dorinţa populaţiei Roma de a-şi păstra unicitatea culturală. Propunerea sublinia noţiunile de
aşezare, educaţie şi muncă, drept fiind părţi importante ale unei strategii de integrare, precum
şi nevoia ca ţiganii să joace un rol activ în evaluarea diferitelor măsuri adoptate. De exemplu,
a fost înfiinţată o clasă cu predare în limba romanes pentru copiii Romi, iar autorităţile din
Oslo au înfiinţat un departament special pentru problemele ţiganilor, ce se ocupa atât de
situaţii sociale comune, cât şi de politica de locuinţe. În 1978 au fost înfiinţate o grădiniţă
pentru copiii ţigani şi un club de tineret.
În 1988, temele sociale ale populaţiei Roma au fost transferate de la departamentul
pentru problemele ţiganilor la birourile comune din diferite zone. Aceasta poate fi văzută ca o
politică nouă, cu scopul de a „normaliza” relaţia dintre grupul de Roma şi societate ca un
întreg. Măsurile specifice luate pentru grup au fost aplicate gradual, pentru a integra populaţia
Roma într-un sistem în care asistenţa socială era acordată individual, nu la nivelul grupului.
Discuţiile actuale cu privire la prezenţa populaţiei Roma în Norvegia
Ratificarea de către Norvegia a Convenţiei-Cadru pentru protecţia minorităţilor
naţionale din 1999, a Consiliului Europei, prin care populaţia Roma (ţigani) din Norvegia a
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primit statut de minoritate naţională datorită trecutului lor în ţară, ar putea fi interpretată drept
compensaţie pentru lunga istorie de asimilare, abuzuri şi discriminare îndreptate împotriva
grupului. În ultimii ani, populaţia Roma vine de asemenea din alte zone geografice, spre
exemplu în calitate de solicitanţi de azil din ţările din Europa de Est. Acordul Schengen şi
extinderile UE au determinat o libertate de mişcare crescută de-a lungul graniţelor naţionale,
ceea ce a determinat noi discuţii privind populaţia Roma în Norvegia. Cei mai mulţi ţigani
care vin din afara ţării nu beneficiază de educaţie sau pregătire profesională¸ drept pentru care
marea lor majoritate ajunge să cerşească. Adesea, intră în conflict cu autorităţile. În vara
anului 2012 un ziar a scris următoarele despre situaţia din Oslo:
Aproximativ 200 de imigranţi din Europa de Sud-Est, care susţin că îşi caută de lucru
în Oslo, dar în mare parte recurg la cerşit, au intrat din nou în conflict cu autorităţile, după ce
s-au stabilit într-o carieră de pietriş privată în weekend. (...) Imigranţii, în marea majoritate
ţigani din România şi Bulgaria, au primit ordinul de a părăsi terenul din jurul Bisericii
Sofienberg din Oslo, unde s-au stabilit săptămâna trecută. După luni în care s-au adăpostit sub
poduri sau în parcurile oraşului, nesocotind în mod repetat legislaţia sanitară prin acţiunile lor,
imigranţii s-au unit şi şi-au făcut tabăra lângă biserică, în cartierul la modă Grünerløkka din
Oslo, pentru a se refugia de ceea ce susţin ei a fost hărţuire din partea poliţiei. (…) Atât
oficialităţi din rândul bisericii - care se văd ca simpli pioni în acest conflict -, cât şi al
municipalităţii, au cerut dezmembrarea taberei de pe pajiştea bisericii.”189
Studii recente asupra noului grup de ţigani ce vin în Norvegia din România şi alte ţări
europene, au arătat că cel mai des întâlnite sunt cuplurile căsătorite cu vârste de peste 40 şi 50
de ani. Unii aduc cu ei copii adulţi, în vreme ce alţii călătoresc în grupuri mari, familiale, fără
copii190. Călătoresc cu mijloace şi în moduri variate, cu tren, microbuz, autocare turistice, sau
maşini personale, pentru a ajunge în Norvegia (şi în alte state europene).
În Norvegia, cerşitul pe străzi este cea mai vizibilă activitate printre aceşti oameni, dar
îndeplinesc şi alte activităţi, adună sticle, haine şi alte obiecte din containerele de gunoi,
pentru a câştiga bani din vânzarea lor. Unii sunt muzicieni şi cântă pe străzi. Un raport
norvegian din 2012 sugera că cerşitul şi alte forme de activităţi pe stradă presupun lucru
eficient în colectivitate pentru a fi profitabil. Caz în care este posibilă trimiterea unor sume
considerabile de bani înapoi în ţara de origine.191
Cerşetorii aparţinând comunităţii Roma sunt consideraţi atât victime, cât şi abuzatori,
dar în primul rând sunt exotici şi ciudaţi. Nu numai în Norvegia, ci în majoritatea statelor
europene, autorităţile consideră că acest grup este unul dintre cele mai greu de integrat,
deoarece refuză să accepte cadrul social din care trebuie să facă parte. Astfel, atât Norvegia,
cât şi alte state europene, au iniţiat proiecte, programe şi activităţi de integrare a ţiganilor,
adesea pornind de la ideea că marginalizarea acestui grup este determinată de sărăcia
membrilor săi. Pe de altă parte, cercetătorii au susţinut şi că trebuie să vedem şi cealaltă latură,
şi anume că populaţia Roma, de ţigani, este foarte variată având statuturi sociale şi economice
diferite, şi trebuie să distingem între mituri şi realităţi atunci când descriem acest grup.192
În dezbaterea publică norvegiană au existat multe exemple de ştiri în mass-media care
fac o descriere foarte negativă a ”găştilor de cerşetori” cu trecut criminal, creând tulburări în
spaţiul public, atât în Oslo cât şi în alte oraşe. Unii politicieni au susţinut faptul că cerşetorii
ţigani ar trebui să fie daţi afară din ţară, atât din cauza legăturilor cu criminalitatea, cât şi din
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cauza stilului nesănătos de viaţă, producând gunoaie pe străzi. Pe de altă parte, politicienii au
avertizat cu privire la concentrarea prea mare asupra acestui grup, din moment ce s-a dovedit
dificilă verificarea acuzaţiilor de legături cu criminalitatea organizată. Cu toate acestea, acest
subiect este încă de actualitate în Norvegia, iar atât politicienii, cât şi reprezentanţi ai bisericii,
abordează cu o oarecare nesiguranţă subiectul celei mai bune strategii de a trata cu acest grup
de Roma (ţigani), care a devenit atât de vizibil, cu precădere în Oslo.
Concluzii
Diferitele minorităţi naţionale au o istorie îndelungată în Norvegia, cu precădere în
ultimii 400-500 de ani. Modul în care aceste minorităţi au fost tratate de autorităţile politice
norvegiene a fost foarte variat, iar acceptarea socială la nivelul populaţiei majoritare s-a
schimbat treptat dintr-o atitudine mai degrabă ostilă într-una mai pozitivă. Tendinţa principală
a fost îndepărtarea de ostilitate şi discriminare, trecând printr-o perioadă de asimilare
legiferată, pentru ca în ultimele decenii să graviteze spre o atitudine mai globală, având drept
scop integrarea şi participarea totală în cadrul societăţii norvegiene. Convenţia-Cadru pentru
protecţia minorităţilor naţionale a jucat un rol important în ultimii 15 ani, dar mişcarea de
integrare şi incluziune începuse chiar dinainte ca Norvegia să semneze Convenţia,.
Cu toate acestea, mai sunt probleme de soluţionat, mai ales cu privire la situaţia anilor
trecuţi, pentru noul grup de populaţie Roma ce vine în Norvegia în calitate de cerşetori.
Politicienii norvegieni nu au reuşit încă să găsească o strategie comună în acest sens, iar
atitudinile în rândul populaţiei sunt împărţite când vine vorba de măsurile de acţiune preferate.
Astfel, legislaţia norvegiană întâmpină încă obstacole în privinţa minorităţilor naţionale.
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