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Aceste fişe de informare ne vorbesc despre istoria romilor: o naţiune europeană având rădăcini în 
India. Originea şi afilierea indiană a romilor sunt dovedite cel mai evident cu argumente lingvistice, pe 
baza limbii încă vorbite în zilele noastre, de către o bună parte din membrii acestei etnii eterogene. Romii 
înseamnă grupe diferite având diverse denumiri, pe care ei înşişi le-au găsit sau care le-au fost impuse din 
exterior: arlii, kales, gurbeti, kaale, căldăraşi, lovari, manuşi, sepecides, sinti, ursari etc; o mare parte 
dintre aceste grupuri revendică şi denumirea de romi. În general, toate aceste grupuri  sunt, în mod colectiv, 
desemnate sub denumirea peiorativă de „ţigani”, care – din raţiuni de descriere şi fără conotaţii negative 
– este, de asemenea, utilizată în aceste fişe de informare. 
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Fişe de informare despre istoria romilor: Structură 
Fişe de informare despre istoria romă.
Bibliografie. Mulţumiri. Echipa pentru fişele de informare istorică 

este imposibil să acoperim corect numeroasele aspecte ale 
istoriei romilor într-o singură etapă şi să corectăm toate ero-
rile trecutului în acest domeniu. chiar dacă fişele de informa-
re acoperă fazele şi evenimentele cele mai importan te ale ace-
stei istorii, ele trebuie percepute ca un prim pas ca re, sperăm, 
va fi completat în viitor. ca să permitem un pro gres pas cu 

pas, am optat  pentru o abordare deschisă în materie de pre-
zentare: formatul (fişe individuale) şi orga nizarea conţinutului 
(liste deschise) pe care le-am reţinut sunt destinate să faci-
liteze eventuale adăugiri. acest concept de conţinut deschis 
se reflectă în sistemul de numerotare a fi şe lor, care propune 
organizarea istoriei romilor în şapte faze:

această a doua fază a istoriei romilor acoperă perioada în-
cepând cu„sosirea în europa”, în secolul al XV-lea, ca şi 
situaţia romilor în diverse regiuni ale europei  în secolele XVi 

şi XVii: situaţia lor în imperiul otoman şi în europa centrală, 
servajul şi robia în Valahia şi moldova, marginalizarea şi per-
secutarea în europa occidentală.

FIŞE DE INFORMARE DESPRE ISTORIA ROMILOR: STRUCTURA

originea indiană şi „drumul către europa” via Persia, ar-
menia şi asia mică, în epoca imperiului Bizantin, sunt fap-
te incontestabile, mai ales datorită dovezilor lingvistice. 
datorită sărăciei documentelor şi „faptelor de necontestat”, 

ca şi importanţei originii în orice proces de emancipare, 
această problemă constituie obiectul atât al unor teorii fon-
date pe realităţi ştiinţifice, cât şi al unor speculaţii mai mult 
sau mai puţin bizare.

„a doua miGraŢie” Şi intensificarea discriminĂrii

istoria Pre-euroPeanĂ: „Prima miGrare” din india centralĂ cĂtre BizanŢ

istoria euroPeanĂ timPurie Şi Prima discriminare

în secolul al XViii-lea, „epoca luminilor” în istoria europeană, 
romii sunt expuşi unor „noi metode” de discriminare: „privare 
de libertate” în spania şi legi impunând asimilarea forţată în 

imperiul austro-ungar; aceste metode contrastează cu tra-
tarea lor – în general – ca supuşi egali, cu toate drepturile 
civile asociate, în imperiul rus.

în timpul celei de a doua jumătăţi a secolului al XiX-lea, 
s-a produs un al doilea val de migraţie: grupuri de romi din 

europa centrală şi de sud-est pleacă spre alte regiuni ale 
europei, şi, în unele cazuri, spre continentul american. 
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Politici de stat: inteGrarea, asimilarea forŢatĂ, dePortarea

1istoria pre-europeană: „prima migraţie”, din india centrală către Bizanţ  |  250 Bce - 1400 ce
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taBlou cronoloGic al istoriei romilor in ŞaPte etaPe ill. 1 
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Pentru că romii au fost şi au rămas marginalizaţi în societate, istoria lor este, adesea, neglijată în 
istoria oficială. Se ştie şi s-a dovedit din secolul al XVIII-lea că romani, limba lor, face parte din limbile 
indo – ariene şi acest lucru atestă faptul că vorbitorii săi sunt de origine indiană. Totuşi, oamenii obişnuiţi 
nu ştiu aproape nimic despre istoria sau cultura acestei naţiuni, care – din punct de vedere numeric – 
este cea mai mare minoritate din Europa. De altfel, guvernele naţionale şi organizaţiile internaţionale 

încearcă să combată segregarea, stigmatizarea şi marginalizarea romilor şi să asigure integrarea lor 
deplină în societate. Una dintre cheile integrării este educaţia, a romilor şi ne-romilor, deopotrivă. O 
parte integrantă a acestui proces educativ rezidă în cunoaşterea reciprocă a istoriei comune a romilor 
şi ne-romilor, în Europa. Fişele de informare despre istoria romilor urmăresc să susţină acest proces de 
integrare, prin intermediul educaţiei.
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din nou, ultimul punct de pe listă reflectă caracterul des-
chis al acestei lucrări. el reprezintă un articol care expune 
liniile principale ale migraţiilor recente est-Vest şi ar pu-

tea fi completat cu sub-articole despre detalii ale acestei 
evoluţii globale. 

Genocidul nazist marchează o fractură în istoria recentă a romilor. 
el corespunde apogeului unei atitudini seculare de discriminare, 
stigmatizare şi persecuţie. multe grupuri nu au depăşit holocaustul 
până astăzi. holocaustul nu poate fi tratat ca aparţinând trecutului: el 
face parte integrantă din viaţa romilor de azi, astfel încât non-romii 

trebuie să fie de asemenea sensibilizaţi faţă de această perioadă din 
istoria romilor. acest capitol este, poate, cea mai bună ilustrare a ca-
racterului preliminar şi deschis al fişelor de informare. chiar dacă 
această secţiune conţine numărul cel mai mare de fişe de informare 
redactate până în prezent, mai rămâne încă mult de scris.

 discriminare PrelunGitĂ Şi luPta Pentru drePturile omului

„a treia miGraŢie“ Şi Procesul de emanciPare

PersecuŢia, „internare“, Genocidul – holocaustul

după cel de-al doilea război mondial, romilor care au su pra-
vieţuit lagărelor de concentrare li se refuză orice ajutor sau act re-
paratoriu şi, pentru mulţi dintre ei, recunoaşterea va veni prea târ-
ziu. stigmatizarea şi discriminarea nu au încetat după holocaust. 

romii au fost întotdeauna şi rămân marginalizaţi în societatea 
europeană. această situaţie provoacă, în cele din urmă, autoor-
ganizarea pentru emancipare şi lupta pentru drepturile omului, la 
nivel internaţional.

migraţia recentă, dinspre est spre Vest a romilor, debutează în ca-
drul mişcărilor muncitorilor care emigrează între europa de sud-est 
şi europa occidentală şi se intensifică odată cu prăbuşirea uniunii 
sovietice şi a sateliţilor săi şi cu dezintegrarea republicii federale 

socialiste iugoslavia. Procesele care duc, de asemenea, la conflicte 
armate se înmulţesc şi îi lovesc pe romi în diverse moduri: vic-
time ale războiului, grup etnic marginalizat, etichetaţi în ţările de 
destinaţie cu statutul de refugiaţi „doar” pe motive economice etc.
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Politici de stat: integrare, asimilare forţată, deportare  | 1700 - 1850
 istoria europeană timpurie şi prima discriminare  | 1200 - 1700

„a doua migraţie” şi intensificarea discriminării | 1850 - anii 1930

„a treia migraţie” şi procesul de emancipare | anii 1960 - [azi]
discriminare prelungită şi lupta pentru drepturile omului  | 1945 - [azi]
Persecuţie, privare de libertate, genocid – holocaust  | 1938 - 1945
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Procesele şi schimbările politice survenite la cumpăna se-
colelor XiX-XX îi afectează şi pe romi. aceste schimbări se 
reflectă în intensificarea discriminării, într-o regiune care 

altădată făcea parte din imperiul austro-ungar şi în trata-
mentul romilor ca un popor aparte (dar ca parte integrantă a 
societăţii) în tânăra uniune sovietică.

Pentru că romii au fost şi au rămas marginalizaţi în societate, istoria lor este, adesea, neglijată în 
istoria oficială. Se ştie şi s-a dovedit din secolul al XVIII-lea că romani, limba lor, face parte din limbile 
indo – ariene şi acest lucru atestă faptul că vorbitorii săi sunt de origine indiană. Totuşi, oamenii obişnuiţi 
nu ştiu aproape nimic despre istoria sau cultura acestei naţiuni, care – din punct de vedere numeric – 
este cea mai mare minoritate din Europa. De altfel, guvernele naţionale şi organizaţiile internaţionale 

încearcă să combată segregarea, stigmatizarea şi marginalizarea romilor şi să asigure integrarea lor 
deplină în societate. Una dintre cheile integrării este educaţia, a romilor şi ne-romilor, deopotrivă. O 
parte integrantă a acestui proces educativ rezidă în cunoaşterea reciprocă a istoriei comune a romilor 
şi ne-romilor, în Europa. Fişele de informare despre istoria romilor urmăresc să susţină acest proces de 
integrare, prin intermediul educaţiei.
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Fişele de informare sunt destinate profesorilor, studenţilor, factorilor de decizie, specialiştilor care 
lucrează cu romii sau abordează această problematică, precum şi oricăror persoane interesate de istoria 
acestei minorităţi. Deşi se bazează pe cele mai bune lucrări ştiinţifice disponibile în momentul actual, fişele 
nu au ambiţia de a oferi o descriere ştiinţifică cuprinzătoare şi critică a istoriei romilor;  o astfel de operă 
rămâne să fie scrisă în viitor de autori potriviţi. Scopul acestor fişe constă doar în a da informaţii de bază 
referitoare la istoria romilor, destinate unui public larg şi utilizabile în toate contextele educative. 

cum am spus mai sus, fişele de informare despre istoria ro-
milor, de care ne ocupăm, fac parte dintr-o serie organizată 
în liste deschise. în afara acestui prim lot de fişe, produ-
sul final va conţine, de asemenea, fişe culturale, privind 
aspecte etnoculturale, de limbă, literatură, muzică, dans şi 
arte. ca şi în cazul fişelor consacrate istoriei, informaţia 

referitoare la cultură romă va trebui să fie, în egală măsură, 
considerată ca o introducere în domeniu. chiar dacă fapte-
le cele mai importante despre cultura romă vor fi acoperite 
cât mai bine cu putinţă, în aceste fişe de informare, acestea 
trebuie să fie percepute ca o primă etapă care, sperăm, va 
fi urmată de alte iniţiative complementare. scopul final al 
acestor fişe de informare elaborate în cadrul acestui pro-
iect şi dincolo de el este de a furniza un material complet 
şi multifuncţional despre istoria şi cultura romilor, cu scop 
educativ, dar şi pentru marele public.

FIŞE DE INFORMARE DESPRE ROMI

http://romani.uni-graz.at/romani
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BIZANŢ: Peloponez (secolul al-XII-lea); Asia Mică (secolele X-XI)

Persia?

CenTrul inDiei (prima jumătate a primului mileniu - era noastră)

inTroDuCere

Originea indiană a romilor este de ne-
contestat. Analiza limbii romani şi com-
pararea ei cu alte limbi relevă faptul 
că romii au emigrat mai întâi din India 
centrală în regiunile orientale ale Indiei 
de Nord şi au rămas aici, probabil, un 
anumit timp. Pe urmă, au traversat Per-
sia şi Armenia, ca să ajungă în Imperiul 
Bizantin, apoi în Asia Mică şi, în cele 
din urmă, în Grecia. Descoperirile ling-
vistice demonstrează sosirea, în Imperi-
ul Bizantin, a unui grup destul de omo-

gen, pentru că toate grupurile de romi 
înregistrate astăzi au o bază lingvistică 
comună, care înglobează de asemenea 
elemente de vocabular şi de gramatică 
împrumutate din limba greacă.

Totodată, după primele descoper-
iri – mai recente – ale unor specialişti 
în genetica populaţiilor, strămoşii romi-
lor erau indieni şi făceau probabil par-
te dintr-un grup mic, relativ omogen, 
dacă se apreciază după analiza grupelor 
sanguine. Diferenţierile, în sânul aces-
tui grup, nu au apărut, probabil, decât 
în perioada venirii lor şi la începutul 

diseminării lor în Europa. 
Ca şi lingviştii şi geneticienii, 

antropologii culturali presupun că romii 
provin din India. Pentru această conclu-
zie, ei se bazează mai ales pe instituţii 
socioculturale cum ar fi anumite forme 
tradiţionale de jurisdicţie sau unele re-
guli interne ale grupurilor, cum sunt pre-
ceptele de puritate. Aceste două caracte-
ristici - jurisdicţia internă a grupului şi 
preceptele de puritate - se regăsesc de 
asemenea, ca şi unele noţiuni religioa-
se ale unei părţi din grupurile de romi, 
în subcontinentul indian. Dar nici o 
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În virtutea descoperirilor lingviştilor, antropologilor culturali, istoricilor şi, mai recent, ale 
geneticienilor specializaţi în studiul populaţiilor, originea indiană a romilor este un fapt stabilit. Dar un 
număr mare de întrebări face încă obiectul unor ipoteze: „Cum şi când au venit strămoşii lor în Europa 
din India?” „Care au fost motivele lor şi cine erau ei, cu exactitate?” Datorită lipsei unor dovezi directe, 
istoria pre-europeană a romilor se naşte prin reconstituire.

MIGRAŢIA DIN INDIA ÎN EuROPA
Ilustr. 1 

Zone şi date probabile ale reşedinţelor 

norD-VesTul inDiei (sfârşitul celei de-a doua jumătăţi a primului mileniu - e.n.)

armenia?    

© ConsILIuL EuRoPEI



INDIA

Metodele lingvistice permit determinarea 
originii, în timp şi spaţiu, a unei limbi 
indo -ariene. În mod special, schimbările 
care afectează sistemul fonetic al unei 
limbi permit concluzii despre primele sale 
origini. Limba romani nu poate fi totuşi 
clasificată cu uşurinţă. Ea are numeroa-
se caracteristici a ceea ce s-a convenit 
să se numească „limbile indo – ariene 
de Centru“ (precum hindi-urdu, pendjab, 
gujarati sau radjashatni), dar are şi ca-
racteristici comune cu limbile indo-ariene 
din Nord, precum kashmiri. Pe baza aces-
tor consideraţii şi a altor factori s-a tras 
concluzia că strămoşii romilor trăiau, la 
început, în centrul Indiei. Deja, înaintea 
erei noastre, ei ajunseseră în Nord-Vestul 
subcontinentului, unde au rămas mai mult 

timp, înainte de a părăsi regiunea şi de a 
pleca spre Vest. Această teorie, formulată 
în 1927, de Ralph Turner – un orienta-
list britanic – este astăzi larg acceptată 
(Ilustraţii 1,3) 

MERGÂND 
CĂTRE VEST

Data exactă la care romii au părăsit India 
nu se cunoaşte. Datele lingvistice nu ne 
furnizează repere cronologice precise şi 
nu există documente contemporane asupra 
migraţiei romilor, în Orientul Mijlociu. 
Doar autorii care au urmat acestor eve-
nimente se referă la ele, cu diferenţă de 
câteva secole. În lucrarea sa „Shahnameh“ 
(„Cartea Regilor“), scrisă în1011, poetul 
persan Firdusi menţionează o legendă 

conform căreia regele indian Shangul ar 
fi oferit omologului său persan BahramV  
(420-438) 10.000 de ceea ce se convenise 
a se numi „luri“, pentru ca aceştia să-i dis-
treze pe oameni cu muzica lor. Bahram le-a 
dat lurilor seminţe pentru a le semăna şi 
a-şi asigura hrana; ei au mâncat porumbul 
primit şi au cerut să primească mai mult. 
Ca urmare, şahul i-a trimis să cutreiere 
lumea, pe spinările animalelor lor. Legen-
de analoge sunt amintite şi de către alţi 
istorici (Ilustr.2)

Există dovezi reale ale imigraţiei 
diverselor grupuri din India de Nord spre 
Persia, în timpul domniei lui Bahram V.

unii cercetători i-au identificat pe 
„luri“ (numiţi „zott“ sau „jatt“ în sursele 
arabe) ca fiind romi şi, prin urmare, au 
presupus că ei părăsiseră deja India în se-
colul al V-lea. Ei explică, de asemenea, 
absenţa cuvintelor arabe în lexicul rom, 

legătură socioculturală directă între gru-
purile indian şi rom nu a putut totuşi să 
fie stabilită.

Istoricii dispun de surse care nu 
vorbesc despre romi, ci de grupuri care–i 

evocă pe aceştia, sub diferite aspecte, şi 
care au putut să fie confundate cu romii 
în trecut. Asocierea acestor grupuri cu 
romii nu a putut fi confirmată. Totuşi, 
documentele din Persia şi din peninsula 

arabică ne permit să creăm o imagine a 
populaţiilor nomade ale acestor regiuni 
pe care romii le-au traversat – după toate 
probabilităţile – în cadrul migrării lor din 
India în Europa.   

India
Mergând către Vest
Migrarea către Bizanţ sau când lingvistica ţine loc de geografie

Ilustr.2

Manuscris persan din sec. XVI: 
Shangul al Indiei amuzat de Bahram Gur
(extras din Fraser 1992, pag.34)
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oriGinea romilor –  
leGenDe moDerne

O căutare rapidă pe Internet conduce la rezultatele 
următoare: „Sintii, romii şi grupurile înrudite“ sunt 
veniţi, la început, din „zona indiană“ şi au fost „luaţi cu 
forţa“ de arabi, în secolele IX şi X, înainte de a fi aduşi 
„captivi“, în secolul al XI-lea, de către musulmani, în 
satele lor (se vorbeşte „de cca 500.000 de ţigani“) sau 
de a imigra – „în grupuri mai mici“ – în secolele XIV şi 
XV, „via Africa de Nord şi Balcani, către Europa“ unde 
au fost de asemenea „importaţi ca sclavi“, 200 de ani 
mai târziu etc.
Teoriile sau ipotezele despre originea romilor ne dau 
informaţii mai degrabă asupra motivelor care au generat 
faptele pe care pretind că le descriu. Totuşi, putem nota, 
că romii înşişi nu au mituri sau legende despre primele 
origini ale poporului lor. Tradiţia lor este, până azi, mai 
degrabă orală, şi majoritatea romilor consideră proble-
ma originii lor îndepărtate ca fiind minoră şi politică, 
datorită diverselor procese de emancipare iniţiate doar 
de puţin timp.

ROMANI:  
O LIMBĂ INDO-ARIANĂ MODERNĂ

Cuvintele indo-ariene originare în romani au o mare putere 
morfo – sintactică: ele permit crearea, cu ajutorul unui număr 
mare de sufixe specifice, a mai multor cuvinte suplimentare, pe 
baza unui cuvânt sursă:

În afara acestor construcţii, o bună parte din gramatica limbii 
romani este indo-ariană; limba romani de astăzi este, aşadar, 
considerată ca o limbă indo-ariană modernă. 

ROMÂNĂ
mare, larg; puternic, vârstnic
talie, distincţie, mândrie
pretenţie, a mări
a se împopoţona, a se îmbrăca în acest fel
ostentativ
a creşte copii 
a elogia
a creşte
ofiţer (literal:“cel mai mare“)

romani
bar-o 
bar-ipen
bar-ikanipen 
bar-ikanarel pes 
bar-arel 
bar-arel avri 
bar-arel pes 
bar-uvel (barol) 
bar-eder
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ca urmare a acestui fapt; în cursul secolu-
lui al VII-lea, Persia a fost sub dominaţia 
arabilor; or, limba romani include cuvinte 
persane, dar nu şi arabe; se poate, deci 
trage concluzia că romii au părăsit Per-
sia înainte de cucerirea arabă. Legenda 
despre luri ar putea să se refere, deci, la 
romi, care părăsiseră deja Persia în secolul 
al V-lea şi India mai devreme, în cadrul 
peregrinărilor lor către Vest.

Aceste concluzii nu sunt totuşi 
foarte convingătoare. Mai întâi, există mai 
multe versiuni ale legendei despre luri, 
care sunt divergente în puncte esenţiale 
şi au fost consemnate cu mai mult de 500 
de ani după faptele relatate. Fiabilitatea 
acestor surse poate fi evaluată analizând 
„legendele„ referitoare la originea romi-
lor, aşa cum circulă ele astăzi. Ar fi inutil 
să încercăm să deducem din aceste poveşti 
fapte istorice, altele decât sosirea în Eu-
ropa, cu mult timp înainte, a unui popor 
pe atunci necunoscut ( Ilustr.5)

La fel, al doilea argument, adică 
absenţa cuvintelor arabe în romani, nu este 
decisiv. Arabii nu formau decât o castă 
foarte mică, dominantă; limba vorbită 
în ţară, mai ales de către persoane fără o 
educaţie foarte bună şi de către oameni mai 

puţin influenţi, a rămas totdeauna persana, 
chiar şi sub dominaţia arabă. Romii pu-
teau foarte bine să trăiască în Persia, sub 
această stăpânire, fără să adopte, totuşi, 
cuvinte arabe în limba lor.(ilustr.6)

Nu este, însă, nicio îndoială că, în 
perioada secolelor III-V, grupuri mobile, 
practicând diferite meserii, din sectorul 
serviciilor, au plecat din India spre Vest. 
Nu ştim cu siguranţă dacă romii erau sau 
nu printre aceştia. Prin urmare, cei mai 
mulţi oameni de ştiinţă presupun astăzi că 
romii au părăsit India treptat, pe parcursul 
unei perioade îndelungate, cuprinsă între 
secolele III-X (cel mai probabil, între se-
colele VIII-X).

MIGRAREA CĂTRE BIZANŢ 
SAU CÂND LINGVISTICA 

ŢINE LOC DE GEOGRAFIE

Conform lingviştilor, lexicul romani 
se împarte în două corpuri de cuvinte: 
unul vechi - de origine pre-europeană, şi 
altul mai recent, de origine europeană. 
Lexicul pre-european înseamnă cuvinte 
indo-ariene, persane, armene şi greceşti, 

în romani, şi este mai mult sau mai puţin 
comun tuturor vorbitorilor acestei lim-
bi. Lexicul european s-a format doar în 
cadrul migraţiei grupurilor individuale 
către Europa, pentru a deveni ceea ce este 
astăzi şi, deci, el a evoluat în mod dife-
rit, după diversele grupuri în discuţie. În 
schimb, lexicul primitiv ilustrează istoria 
pre-europeană a romilor şi peregrinările 
lor, mai întâi din India spre Asia Mică 
bizantină, via Persia şi Armenia, apoi - 
până în zona greacă a Imperiului Bizan-
tin. Putem, pe bună dreptate, să încercăm 
să reconstituim parcursul romilor pe 
baza împrumuturilor străine ale limbii 
romani.( ilustr.1,9).

Faptul că limba romani conţine 
mai multe cuvinte împrumutate din 
persană decât din armeană nu înseamnă 
neapărat că romii au trăit mai mult timp 
în Persia decât în Armenia. Este posibil 
ca aceste contacte ale lor cu populaţia 
majoritară să fi avut - dacă ar fi fost chiar 
numai din raţiuni economice, de exemplu 
– un caracter mai intens în Persia decât 
în Armenia. De fapt, lingviştii presupun 
astăzi că, mai mult, pe durata sejurului 
lor, mai ales mijloacele lor de contact cu 
diversele grupuri ale populaţiei sunt cele 

Ilustr. 5Ilustr. 4
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Domi, luri, romi: veri dar nu fraţi
Romii în imperiul Bizantin

care au modelat relaţia lor lingvistică. 
S-ar putea chiar ca anumite zone non- in-
do-ariene ale lexicului romani moştenit 
să reflecte diferite influenţe suportate de 
romi într-o singură regiune şi să nu fie re-
prezentative pentru migraţia lor. Recent, 
lingvistul Yaron Matras a menţionat, în 
acest context, sudul Anatoliei: în regi-
unea Antiohia, romii ar fi putut intra în 
contact cu vorbitorii tuturor limbilor asi-
atice care au influenţat limba romani.

DOMI, LURI, ROMI: 
VERI DAR NU FRAŢI

Multe grupuri de populaţii având con-
tracte strânse cu India au trăit – şi trăiesc 
şi astăzi – în Orientul Mijlociu, în ceea ce 

în zilele noastre înseamnă Estul Turciei, 
Irakul, Iranul şi Afganistanul. Ei toţi au 
tendinţa – ca şi o parte a romilor contem-
porani şi cea mai mare parte a romilor din 
vechime – să exercite o profesie sau o 
muncă ambulantă, în sectorul serviciilor, 
mai ales în prelucrarea metalelor şi în do-
meniul divertismentului. Ei sunt excluşi 
de populaţia majoritară şi relaţia lor cu 
aceasta se rezumă, în general, la relaţii 
economice. unele dintre aceste grupuri 
vorbesc (încă) limbi indo-ariene: grupu-
rile numite dom, karači sau kurbati, în 
Orientul Mijlociu (Siria, Palestina, Iorda-
nia şi, odinioară, de asemenea, Irak, Iran, 
Azerbaidjan) vorbesc limba domari; pa-
rya din Tadjikistan utilizează o variantă 
a limbii radjashatni; grupurile inku şi jat 
din Afganistan , respectiv doma din Valea 
Hunza (Nordul Pakistanului), folosesc o 

limbă indo-ariană de Centru.
Alte grupuri de populaţii, din Cau-

caz până în Sudan, cunosc limbi secrete, 
al căror lexic este cu totul sau parţial 
de origine indo-ariană; este, mai ales, 
populaţiilor karači şi luti din Iran, nawar 
din Egipt, bahlawan din Sudan respectiv 
boša sau lom din Armenia (a căror limbă 
este numită lomavren).

De altfel, chiar în India, grupu-
ri de nomazi din diverse regiuni, sunt 
specializaţi în unele servicii şi lucrează, 
de exemplu, ca prelucrători de metale, 
împletitori, demolatori, muzicieni sau 
dansatori. În cadrul sistemului castelor, 
aceşti nomazi se numesc “domi“: un ter-
men legat de autonimul “dom“ în Orien-
tul Mijlociu, “doma “în Pakistan, “lom“ 
în Armenia, şi “rom“ în Europa. Mulţi 
dintre aceşti nomazi duc această viaţă 

„Ipoteza asupra domilor ne permite să atribuim unor tradiţii străvechi 
profilurile socio-etnice comune, pe de o parte, unor grupuri ca romii, lo-
mii, domii, lurii sau kurbatii, şi,  pe de altă parte, domilor din India, în 
loc să considerăm aceste asemănări între ei ca fiind datorate hazardului 
sau unor caracteristici dobândite de grupurile respective separat în locuri 
diferite şi în epoci diferite. Ea permite, de asemenea, să explicăm etnoni-
mele derivate din nume de castă(precum rom, dom, lom), precum şi ter-
menii utilizaţi de diferite grupuri pentru a-i desemna pe străini; era oferă, 
dincolo de asta, avantajul de a explica migraţiile către Vest destul de uşor, 
prin iniţiativele succesive, emanând din grupuri individuale, în căutare de 

posibilităţi de muncă în meserii speciale (…)
Esenţialul care atrage în ipoteza domilor rezidă, totuşi, în mod sigur, din 
faptul că ea permite explicarea similitudinilor în organizarea socială şi 
identitatea etnică, ţinând seama de diversitatea lingvistică: originea castei 
nu trebuie să coincidă cu originea geografică sau lingvistică, în afară de 
faptul că toate grupurile la care ne referim provin din India şi vorbesc lim-
bi indo-ariene. Astfel, strămoşii romilor, domilor, lomilor şi ai altor gru-
puri ar putea constitui, fără probleme, o populaţie dispersată geografic şi 
diversă lingvistic, având în comun o aceeaşi identitate socio-etnică.“            
 Ilustr.7 (extras din Matras, 2002, pag.16) 

Ill. 6

IMPERIuL ROMAN DE RĂSĂRIT (BIZANTIN)  
ŞI IMPERIILE SASANIDE CĂTRE 550.

Imperiul Roman de Răsărit în momentul urcării pe tron a lui Iustinian, în 527:   A   
Recucerirea de către Iustinian:   B  

Imperiul Sasanid:   C  
Vasali ai Imperiului Sasanid:   D  

briTonja

anGelurja

sueburja

basKurja

ViziGoTurja

FranKurja

saKsonja

zuTurja

osTroGuTurja

VanDalurja

slaVurja

lanGobarDurja

IMPERIuL ROMAN DE RĂSĂRIT

aVarja

bulGarja

o sassaniDiKano imPeriumo

laChmiDe

hePhTaliTurja
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Lingvistul Yaron Matras crede că există o legătură între romi  
şi castele nomade comerciale numite domi şi locuind în India: 
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eTaPe ale leXiCului romani 
Pre-euroPean

INDO-ARIANĂ

Jekh, duj, trin unu, doi, trei
Daj, dej  mamă
Bokh, bok  foame
Thud, thut, thund lapte
Vast, vas, va mână

IRANIANĂ

Ambrol, brol pară
Baxt, bax, bast noroc
Phurt  pod
Angusto, angus deget

ARMEANĂ

Dudum  dovleac
Cekat, cikat înainte
Grast, gra,graj cal

GREACĂ

Efta, oxto, enja şapte, opt, nouă
Papin, papni gâscă, raţă
Ora  oră
Zumi, zumin ciorbă

 Cuvinte provenind din lexicul pre-euro-
pean şi comune tuturor variantelor lim-
bii romani 
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din raţiuni economice şi, fie că locuiesc 
în India sau în altă parte, folosesc cu-
vinte similare pentru a desemna oameni 
care nu fac parte din grupul lor: “gad-
jo“ (“non-rom“) în romani, “kazza“ în 
domari, “kaca“ în lomavren, “kajwa“ în 
dom din India, “kanjaro“ în kanjari, “ka-
jja“ în sasi şi “kaja“ în nati. Acest cuvânt 
semnifică, printre altele, adesea, mai ales 
în romani, sensul de “sedentar“ sau “fer-
mier“: un sens acceptat care dovedeşte 
că această populaţie se identifica, de la 
început, ca fiind non-sedentară.

Asemănările frapante ale acestor 
grupuri de populaţii indiene sau indiene 
din vechime, din punct de vedere social 
sau lingvistic, i-au determinat pe unii 
cercetători să considere că a existat o ori-
gine comună. Cu toate acestea, dincolo 
de toate similitudinile lingvistice, unele 

lucrări recente înclină mai degrabă spre 
teza limbilor cu surse diferite şi, în mod 
cert, a unor perioade diferite de migraţie 
pentru romi, domi şi lomi. Oricare ar fi 
argumentul, nu este mai puţin important 
faptul că în Orientul Mijlociu există gru-
puri de populaţii ale căror rădăcini so-
ciale şi etnice revendică probabil o castă 
specifică: domii. O castă nu se defineşte 
nici după criterii lingvistice, nici în 
funcţie de criterii etnice mai stricte; chiar 
dacă această castă a reunit – într-o epocă 
anume – romii şi toate celelalte grupuri 
etnice menţionate mai sus (ceea ce este 
foarte posibil), acest fapt nu presupune, 
în mod obligatoriu, o origine genetică sau 
lingvistico-genetică comună. (ilustr.7)

ROMII 
ÎN IMPERIUL BIZANTIN

Limba greacă este, după hindi, 
sursa celor mai numeroase cuvinte ale 
lexicului limbii romani. Mai mult chiar: 
limba romani a adoptat părţi esenţiale, 
cu totul noi, în gramatica sa, din limba 
greacă, (ilustr.8,9).

Se presupune că romii au petre-
cut o perioadă mai lungă – şi, în orice 
caz, cu puternice efecte formatoare – în 
Imperiul Bizantin. În secolul al X-lea, 
acest imperiu se întindea din Armenia şi 
Caucaz la Est, până în Grecia, spre Vest, 
trecând prin toată Asia Mică. Dar, până 
în secolul al XII-lea, epocă în care putem 
presupune prezenţa romilor în Pelopo-
nez, fără un risc prea mare de a ne înşela, 

uRME ALE ŞEDERII ROMILOR ÎN BIZANŢ,  
releVaTe în limba romani

Şederea romilor în Bizanţ se reflectă în limba lor. Toate variantele limbii romani 
conţin un număr important de cuvinte împrumutate din limba greacă.

EXEMPLE DE CuVINTE DE ORIGINE GREACĂ

În Imperiul Bizantin, romii intrau în contact, totodată, şi cu alte grupuri etnice. 
Cuvinte împrumutate din alte limbi – mai ales din limba armeană – pătrund în 
limba romani, pe teritoriul bizantin. Minoritatea armeană a Bizanţului era foar-
te importantă. Specialiştii explică mai ales că termenul alani verdan ( şaretă) a 
fost importat de limba romani. Alania (Oseţia de astăzi) era un regat destul de 
mic din Nordul Caucazului.Romii probabil că nu ajuns niciodată până acolo, în 
timpul şederii lor în Orientul Mijlociu. Alanii, ca şi membrii altor grupuri etnice, 
fuseseră recrutaţi în armatele bizantine şi cuvântul lor verdan ar fi putut intra 
foarte uşor în limba romani, fie direct, fie prin intermediul unei alte limbi vorbite 
în Bizanţ.

ROMANI:     ROMÂNĂ:

amoni, amoji, lamoni, amuni       nicovală
drom, drumo                           drum
foros, foro                            oraş
karfin, krafin, karfi, krafni                  unghie 
angalin, angali, jangali, gani               strâmt
cipa, cipo, cepa                               piele 
xolin, xoli, xoj, holi                             mânie, pasiune
kurko, kurke                                        duminică
sviri, sivri, svirind, sfiri                       scaun , bancă
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“Am plecat spre mahalale. Aici locuiesc numeroase persoane 
sărace, negre şi dezbrăcate. Locuinţele lor înseamnă case mici, 
cu acoperiş de stuf ; în locuinţele  astea stau cam o sută de familii. 
Oamenii le numesc “ţigani “( sujginer) şi ei sunt cunoscuţi la noi în 
ţară ca păgâni din Egipt (Heiden), călătorind pe la noi. Ei practică 
numeroase meserii, precum pielărie, repararea unor produse textile, 
potcovărie.
Este foarte ciudat să vezi o nicovală pusă direct pe pământ. Un 
potcovar stă în faţa ei, precum ar sta un croitor în atelierul său, în 

ţara noastră. Lângă el, tot pe jos, stă nevasta care toarce; stă în 
faţa lui şi doar un foc îi desparte. Două perechi de foale din piele, 
pe jumătate îngropate în pământ, prin efectul focului, se odihnesc 
alături. Din când în când, cea care toarce ia foalele şi le activează. 
Un val de aer se mişcă atunci, de-a lungul solului, până spre foc, 
ceea ce permite potcovarului să-şi facă meseria.
Aceşti oameni provin din oraşul numit Gyppe, situat la circa 65 de km 
de Methoni. Turcii l-au ocupat acum 60 de ani , dar numeroşi nobili şi 
persoane notabile au refuzat să se supună şi au venit să se refugieze 

Aţiganii
Romii în Peloponez

nu avem documente explicite de origine 
bizantină. Prima dovadă incontestabilă a 
prezenţei romilor în Bizanţ urcă în anii 
1280 şi apare într-o scrisoare menţionând 
colectarea impozitelor de la “egipteni“ 
(Ilustr.10).

AŢIGANII

Au existat şi în Imperiul Bizantin grupuri 
pe care oamenii de ştiinţă le-au confundat 
mult timp cu romii. Mai întâi, este vorba 
despre grupuri numite athiganoi sau athi-
gani, aigupti, mando-polini, katsibeli şi 
lori. Ca şi în cazul grupurilor din Orientul 
Mijlociu, au fost făcute paralele sociale 
între aceste grupuri din Bizanţ şi romi pe 
baza sistemului indian al castelor. Terme-
nii athigani şi aiguptos s-au transformat 

mai târziu – aşa cum se presupune cel 
mai frecvent – în cuvinte utilizate în mod 
comun de celelalte popoare, pentru a-i 
desemna pe romi: după unii cercetători, 
exonimul din limbile slave («cikan» în 
cehă, «cigan» în slovacă etc), ca şi cuvân-
tul german «zigeuner», sau cuvântul ita-
lian «zingaro» – derivă din «athingani»; 
în ceea ce priveşte termenul «aiguptos», 
se presupune că el a servit ca bază pen-
tru cuvântul din limba engleză «gypsy», 
pentru termenul spaniol «gitano» şi cel 
francez – «gitan».

Cuvântul grecesc «athingani» 
semnifică“ oameni care nu vor ca alţii să-i 
atingă, care sunt de neatins“. Regretata 
Milena Hubschmanova – o indologistă 
pragheză, specializată în istoria romilor – 
a sugerat că originea cuvântului «athiga-
ni» ar putea să se găsească în preceptele 
de puritate, curente în India şi respectate 

în unele grupuri de romi; astfel, athiga-
ni, ca şi unele grupuri de romi de astăzi, 
aveau tendinţa de a se distanţa de restul 
populaţiei în multe privinţe, sau cel puţin, 
erau identificaţi ca fiind diferiţi. Aceste 
concluzii nu sunt însă unanim acceptate. 
De exemplu, Yaron Matras consideră cu-
vântul «cigan» etc ca provenind din lim-
ba turcă elevată din «cighan» (sărac) şi 
subliniază, pe bună dreptate, slăbiciunea 
izvoarelor, coroborând ipotezele referi-
toare la “athigani“. Într-adevăr, nu se ştie 
cine erau cu adevărat athiganii. Aceştia 
sunt menţionaţi în textele religioase, 
pentru prima dată către anul 800. Tex-
tele evocă oameni care prezic viitorul, 
organizează ceremonii şi încearcă să-i 
convingă pe alţii cu învăţămintele lor 
“respingătoare“ (adică ne-creştine). O 
sursă de la Muntele Athos, datând din 
1068, îi menţionează pe «adsincani» 

Corespondenţa următoare este importantă din două motive, pentru 
istoria romilor în Bizanţ. Mai întâi, ea constituie prima dovadă clară 
a prezenţei romilor în Imperiul Bizantin, în măsura în care cele două 
texte folosesc numele grec al acestui grup etnic contemporan. În al 
doilea rând,  este vorba despre cea mai veche menţiune a impozitelor 
percepute „egiptenilor şi athinganilor“: o practică devenită curentă, 
în epocă; în aşa fel încât se poate conchide că romii erau integraţi 
în societatea bizantină începând de atunci (adică de la sfârşitul 
secolului al XIII-lea). O scrisoare a patriarhului Constantinopolului 
Grigore II al Ciprului (1283-1289) către Marele Logofăt Theodor 
Muzalon, un ofiţer imperial de rang înalt (scrisoarea 117,  publicată în 
timpul familiei Eustratiade), se referea la medierea într-o solicitare, 
provenind de la un oarecare Monembasan: 

„(…) Un oarecare Monembasan - care se pregăteşte să adune im-
pozitele de la aşa numiţii egipteni şi aţigani, m-a implorat în aceşti 
termeni: „Puneţi un cuvânt bun pentru mine, Excelenţă, într-un fel 

sau altul, şi determinaţi repede inima imperială să considere existenţa 
mea ca fiind distrusă şi să-mi acorde favoarea iertării, în marea sa 
bunătate, şi să mă elibereze de spaime, în aşa fel încât să nu mai fiu 
expus la pericole , de vreme ce am îndurat destule, dincolo de ceea 
ce justiţia poate tolera (…)“

Patriarhul cere Marelui Logofăt să-i acorde o audienţă solicitantului 
şi să-l ajute. Acesta îi răspunde în aceşti termeni (scrisoarea 118, 
publicată în timpul familiei Eustratiade):

„(…) Referitor la cererea adresată prea milostivului Impărat, în 
legătură cu colectorul de impozite care a suferit o nedreptate: Dacă 
o nedreptate se comite faţă de un colector de impozite şi i se fură 
ceea ce deja a strâns, persoana care păstrează cea mai mare aparte a 
sumei colectate nu este întotdeauna autorul unei injustiţii, şi, uneori, 
este mai bine ca o persoană să-i aducă şi acestuia un prejudiciu, în 
aşa fel încât el să nu poată face o nedreptate (…)“

6 7

Pelerinul Arnold von Harf a notat în 1497:

ColeCTarea imPoziTelor

 Ilustr. 10  
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(versiunea georgiană a numelui) , ca fiind 
“magicieni şi şarlatani“; în secolul al XII-
lea şi la începutul secolului XIV, diverse 
texte de inspiraţie religioasă puneau în 
gardă oamenii faţă de aţiganii care spu-
neau lucruri ciudate. În secolul al XIII-
lea, athiganii sunt asimilaţi pentru prima 
oară “egiptenilor“, într-o corespondenţă 
cu caracter fiscal, în oraşul Monemva-
sia (vechiul Malvasia), în Peloponez; 
acest cuvânt este şi astăzi folosit în Gre-
cia ca exonim, desemnându-i pe romi. 
(ilustr.10)

Exonimele, adică termenii utilizaţi 
de către alte popoare, în afara romilor, 
pentru a-i desemna pe aceştia, nu ar putea 
servi pentru a se formula direct ipoteze 
asupra popoarelor pe care ele le descriu. 
În cazul athiganilor, pare cel puţin plau-
zibil că termenul i-ar desemna pe romi 
şi, poate, şi alte grupuri. Dacă acceptăm 

acest postulat, romii ar fi putut să trăiască 
în Imperiul Bizantin încă din secolele 
al VIII-lea sau la X-lea. Singurul lu cru 
de care suntem siguri, totuşi, este că, 
începând din secolul al XIII-lea, romii 
trăiau pe coasta vestică a ceea ce astăzi 
este Peloponezul grecesc.

 

ROMII ÎN PELOPONEZ

Datorăm multe informaţii unor 
călători italieni şi germani, care au făcut 
poposit în cetatea Methoni (Modon) din 
Peloponez, în pelerinajul lor la Pământul 
Sfânt. Methoni era situat la jumătatea 
drumului dintre Veneţia şi Jaffa şi consti-
tuia un loc de ancoraj apreciat de mari-
nari, datorită siguranţei oferite de portul 
său natural. (ilustr.11)

În 1381, veneţianul Leonardo di 
Niccolo Frescobaldi a scris că a văzut 
mai mulţi “romniţi“, în afara oraşelor 
cetăţii Methoni.O sută de ani mai târziu, 
Bernhard von Breydenbach, decanul ca-
tedralei din Mainz, în timpul călătoriei de 
întoarcere din pelerinajul din Palestina, 
a scris că 300 de colibe erau construite 
în jurul cetăţii şi adăposteau “egipteni 
negri şi urâţi“. El adaugă că “sarazinii“ 
din Germania – un grup care ar fi pretins 
că este originar din Egipt – proveneau, 
de fapt, din “gyppe“ de lângă Methoni 
şi erau spioni şi trădători (termenul “sa-
razini“ desemnează nediferenţiat turcii 
şi arabii din Europa). În 1491, un oare-
care Dietrich von Schachten semnalează 
prezenţa a numeroase colibe mizerabile, 
în afara zidurilor cetăţii Methoni, pe un 
deal; aceste colibe adăposteau zigeuner 
(“ţigani“), conform termenului cu care 

Ilustr.11

Un pictor din Utrecht, Erhard Reuwich, l-a însoţit pe Berhhard von Breydenbach în timpul pelerinajului său în Palestina între 1483- 1484. 
El a realizat desene în mai multe oraşe, printre care Methoni şi le-a editat – sub formă de gravuri pe lemn – pentru prima oară în 1486.
(1486, Modoni, de E.Reuwich „gravor: extras din cartea lui B.von Breydenbach“Peregrinatio in Terram Sanctam“publicata în 1486 şi numerotată de Biblioteca universitară 

evreiască a universităţii ebraice din Ierusalim).

la noi, la Roma, pe lângă Sfântul Părinte, în căutarea unei insule de 
siguranţă şi de consolare. La cererea lor, Papa a trimis scrisori la 
Împăratul Romei şi tuturor prinţilor Imperiului, recomandându-le 
să garanteze libertatea de mişcare şi susţinerea acestor oameni, în 
măsura în care au fost expulzaţi de pe pământurile lor, din cauza 
credinţei lor creştine. Totuşi, niciunul dintre prinţi nu a intervenit. În 
aşa fel încât oamenii au murit în sărăcie, lăsând scrisorile papale, 

prin testament, servitorilor sau urmaşilor, care rătăcesc şi acum în 
ţară, şi se numesc ei înşişi Micii egipteni. Bineînţeles, denumirea 
aceasta nu corespunde niciunui adevăr geografic, părinţii lor fiind 
născuţi în regiunea Gyppe, numită Ţingania, care se întinde la 
jumătatea drumului care leagă Koln-ul, pe Rin, de Egipt. “
Ilustr.12

(extras din Gilsenbach, 1994, pag.114)
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ConCluzii

De la prima apariţie a romilor în Eu-
ropa, a fost pusă problema originii lor, 
în repetate rânduri, şi adesea, ea a pro-
vocat răspunsuri uimitoare.Oamenii de 
ştiinţă moderni nu reuşesc să se pună 
de acord. Dar faptul că, până astăzi, noi 
nu dispunem de nicio sursă clară pri-
vind istoria pre-europeană a romilor, 
ne încurajează să continuăm a formula 
supoziţii şi ipoteze. Cele mai mici de-

talii cunoscute favorizează influenţa 
preferinţelor, motivaţiilor şi obiectivelor 
cercetătorilor, în munca lor. De e xem plu, 
strămoşii indieni ai romilor erau răz-
boinici sau scriitori, brahmani sau paria, 
conform istoricilor contemporani. unii 
spun că “romii“ nu au existat niciodată, 
fiind o pură construcţie a ne-romilor; 
alţii afirmă că romii au părăsit India la 
sfârşitul secolului al XII-lea  sau că au 
fă cut acest lucru în secolul III. Niciuna 
dintre aceste ipoteze nu este “verificată“, 

astfel că valoarea lor este destul de re-
lativă.Totuşi, chiar dacă reconstituirea 
ştiin ţifică a istoriei pre-europene a romi-
lor nu a reieşit decât din câteva rezultate 
care pot fi contraargumentate, ea a gene-
rat discuţii ştiinţifice, bazate pe forţa 
pro  bantă a diverselor ipoteze posibile.
Ling vistica şi antropologia culturală au 
ju cat rolul principal în această evoluţie. 

sunt porecliţi în Germania. După von 
Schachten, mulţi dintre ei erau lucrători 
destoinici în metal. 

Călătorul Arnold von Harf îi 
menţionează, şi el, în notele redactate 
în 1497, pe “sujginerii“ (“ţigani“) din 
Methoni. După el, aceste persoane se 
numesc între ele “micuţii egipteni“; 

totuşi, ei nu provin din Egipt , ci dintr-o 
regiune apropiată de “Gyppe“, numită 
“Ţigania“, la aproximativ 65 de km de 
Methoni. Ei susţin că au fugit, către 
1440, din faţa cuceririi turceşti.Totuşi, 
dovezile referitoare la romii acestei 
epoci nu provin, toate, de la pelerini. 
Se găsesc, şi în poemele folclorului 

bizantin din secolul al XIII-lea, aluzii 
care, foarte probabil, se referă la romi.
una dintre aceste opere îi menţionează 
pe “Egiptenii“ din Peloponez, într-un 
mod atât de natural încât se poate, în 
mod legitim, presupune că aceste per-
soane erau bine cunoscute în Imperiul 
Bizantin (Ilustr.12,13)

Într-o lucrare redactată sub formă de scrisoare fictivă, datată 
21 august 1415 şi adresată lui Holobol, în infern, Mazarius 
descrie condiţiile de viaţă din peninsulă:

“În Peloponez, tu nu-ţi dai seama!, oh, prietene, trăiesc 
tot felul de naţiuni; nu este nici simplu, nici foarte nece-
sar să trasezi frontiere care să le despartă, dar poţi cu 
uşurinţă să le distingi limbile, după ureche. Iată cele mai 
importante grupuri: lakedaimoni, italieni, peloponezieni, 

slavi, iliri, egipteni şi evrei (şi printre ei mulţi cu sânge 
amestecat)“

Pe baza menţionării de către Mazaris a „romilor“, ca una 
dintre principalele naţiuni din Peloponez, în epocă, şi a unor 
oameni vorbind propria lor limbă, în public, putem presupune 
că ei erau numeroşi în peninsulă.

Ilustr.13

http://romani.uni-graz.at/romani
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introdUcere 

În absenţa  unor analize pertinente re-
feritoare la  istoria romilor, în asia,  şi 
la începutul prezenţei lor în Europa, tre-
buie să ne mulţumim cu indicii a căror 
interpretare suscită încă, în bună măsură, 
discuţii între specialişti. Este posibil ca 

noi să nu putem determina niciodată  cu 
certitudine de ce –şi chiar cum  şi când – 
s-au instalat romii în Europa pentru pri-
ma dată.  În această privinţă,  perioada 
dintre 1200 şi 1500 a adus numeroase 
schimbări:  începând din secolul al XiV-
lea, sau poate chiar mai înainte, dovezi 
contemporane atestă, într-un mod in-

contestabil, că persoanele sau grupurile 
erau  romi. 
 Există un consens, în general, 
când se apreciază  că romii trăiau deja  
în regiunile europene ale imperiului 
Bizantin, înainte de secolul al Xiii-lea. 
Totodată, nimeni nu ştie cu certitudine 
în ce moment primii dintre ei au părăsit 

Primele mărturii  provenind  din Europa de Sud-Est     I  Surse vechi din Europa Centrală    I        Romii - ca grup 
organizat de pelerini      I      Motivele migraţiei  spre vest      I   Primul val de nou-sosiţi         I      Permise de 
liberă trecere       I      Alţi nou veniţi  până în 1435    I    Neîncredere şi reproşuri:   prime la  plecare, deportări 
şi expulzări

Sosirea în Europa

© Consiliul EuropEi

Romii trăiau deja, probabil, în Imperiul Bizantin, în zona corespunzătoare Greciei de astăzi,  înainte 
de 1200. Graţie unui număr  mare de mărturii ale populaţiei sedentare, începând  din 1400, itinerariile 
lor prin Europa, pot fi, astăzi, reconstituite cu precizie. În 1450, romii călătoriseră  în aproape toată 
Europa. În Europa Centrală, primele deportări şi expulzări avuseseră deja loc  şi ele  nu vor întârzia 
să se transforme într-o persecuţie organizată.

PriMELE  M ENŢioNĂri (ÎNaiNTE DE 1.600) aLE roMiLor ÎN EUroPa
ilustr.1 (pe baza lucrării lui Cerenkov –Laederich,2004, p.83)

Compilat  
de echipa editorială



PRIMELE MĂRTURII PROVENIND  
DIN EUROPA DE SUD-EST

Începând cu mijlocul secolului al XiV-lea, 
documente originare din Europa de Sud-
Est  menţionează  ocazional grupuri de 
persoane  fiind considerate pe nedrept ca 
aparţinând poporului rom, de către autori 

de demult. Există, de exemplu, un docu-
ment sârbesc în care se arată că regele 
ştefan iV  închidea  croitori, meseriaşi 
în prelucrarea metalelor, şelari şi câţiva 
„c‚ngari” în mănăstirea  din Prizen, în 
1348.Se afirmă că aceştia din urmă erau 
„ţigani”. Pare mai probabil, totuşi, că acest 
cuvânt  desemnează  simplu o nouă mese-
rie: în sârba medievală, c‚ngar înseamnă 

cizmar (ilustr.2)
 Documentele  provenind din 
vechile principate româneşti Moldova 
şi Valachia – care menţionează  de mai 
multe ori danii constând în comunităţi în-
tregi – sunt primele care vorbesc în mod 
neîndoielnic despre romi. Dan i, voievo-
dul Valahiei, de exemplu, confirmă faptul 
că mănăstirea Sfânta Maria (situată la 

camparea cu cortul în Grecia, pentru a 
pleca  spre Nord. La fel, nu  cunoaştem   
raţiunile pentru care şi nici numărul  celor 
care au părăsit imperiul Bizantin. Gru puri 
mici au început, probabil, să plece spre 
Nord, din a doua jumătate a secolului al 
XiV-lea. Documentele nu-i desemnează 
cu precizie pe romi şi pot fi interpretate  
ca raportându-se la alte grupuri de per soa-
ne. Totuşi, noi avem dovezi  func ţionale 
ale prezenţei romilor în Valahia (românia 
actuală), începând cu anul 1385. Începând 
din această epocă, romii sunt menţionaţi  
din ce în ce mai des; documente perti-
nente arată  cum au explorat grupurile de 

romi continentul european. Din 1435, ro-
mii sunt binecunoscuţi în cele mai multe 
oraşe europene (ilustr.1)
 Cunoaşterea  acestor nou-so-
siţi  nu se amplifică tot atât de repede 
ca numărul mărturiilor referitoare la ei. 
a cestea se compun din permise de liberă 
tre cere acordate de către împăraţi, regi şi 
papi, ca şi din legende despre pelerinaje-
le garantând primiri călduroase, într-un 
Ev Mediu obscur şi puternic dominat de 
creştinism. Serviciile (cum ar fi discursu-
rile despre lucruri ciudate sau citirea în 
palmă) sau unele particularităţi necinstite 
(cum ar fi furtul de buzunare) sunt, de 

ase menea, menţionate: europenii seden-
tari nu văd decât  ceea ce considerau că 
este real. Sau ceea ce vreau să vadă: un 
număr de prime  surse îi acuza pe romi  de 
imoralitate şi lipsă de credinţă, chiar de 
spionaj pentru turci şi, în general, contura  
portretul unui popor ”trădător”  şi lipsit de 
loaialitate, fără a se putea  aduce, totuşi, 
dovezi în sprijinul acestor afirmaţii. Toate 
primele mărturii europene îi descriu, deci, 
clar pe romi, dar într-un mod  deformat 
şi caricatural, care domină încă percepţia 
romilor de către ne-romi.

ilustr-.2

Unii autori apreciază  că una dintre cele mai vechi surse 
menţionându-i pe romi  în Europa ar fi  Cronica lui Dalimil. Re-
dactat în cehă, acest document datează  din aproximativ 1310 şi-i 
menţionează pe „soldaţii tătari”. Ca şi în multe alte cazuri, o parte 
a specialiştilor  contestă această interpretare.
(acest  exemplar  al Cronicii  lui Dalimil este păstrată  în Biblioteca Naţională din  

Viena)

Primele mărturii provenind din Europa de Sud-Est
Surse vechi din Europa Centrală

ilustr.3

Meseriaş prelucrând metale  şi ajutorul său, către 1600
(după Gronemeyer-rakelmann 1988,p.122 (detaliu)
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Tismana) a primit în 1385 câteva danii,  
constituind din 40 sălaşe  (termen derivat 
din limba turcă şi semnificând  familii sau 
campamente ) ale „aţiganilor“. În Moldo-
va  vecină, alexandru cel Bun  cedează 
31 de şelyadi (termen derivat din slavă şi 
având  aceeaşi semnificaţie cu  cuvântul 
sălaş) de „ţigani” şi 12 corturi de „tătari” 
mănăstirii Bistriţa. Contrariu documen-
telor anterioare, acesta vorbeşte, fără nici 
un dubiu, despre romi. Putem, deci, să 
deducem de aici că romii s-au instalat în 
Balcani cel mai târziu în a doua jumătate 
a secolului al XiV-lea.
 În principatele de la Dunăre, 
s-au aciuat bine datorită priceperilor lor.
Ca să se asigure, în mod permanent, de 
atu-ul economic esenţial  pe care romii îl 
reprezentau, autorităţile şi biserica le vor 
interzice în curând  să călătorească. De-a 
lungul timpului, romii devin proprietatea 
statului, a bisericii sau a unor mari pro-
prie tari de pământ (cu un statut de scla-
vi sau  şerbi, până la abolirea sclaviei în 
românia, în 1856.)
 Este cu totul imposibil să datăm 
cu precizie sosirea romilor în regatul un-
gar. Începând cu 1370, cuvântul cigan 
apare – cu diverse variante – ca nume de 

familie, fără a - i  desemna, în mod obliga-
toriu, pe romi. În afară de prima lor venire 
în Ungaria, trebuie să recunoaştem  că ro-
mii au fost primiţi cu mai multă toleranţă 
aici, decât în alte ţări. Cunoştinţele lor 
din domeniul metalurgiei şi al fabricării 
armelor  au făcut din ei  artizani foarte  
preţioşi şi ei erau protejaţi de rege. Folo-
sirea privată a serviciilor lor  trebuia a -
probată de către rege. De exemplu, în 
1476, cetăţenii oraşului Hermannstadt a 
tre buit să ceară lui Matei Corvin aproba-
rea   de a-i aduce pe romi ca să lucreze în  
pe riferiile  localităţii lor (ilustr. 3)

SURSE VECHI DIN EUROPA 
CENTRALĂ

o notă din „Hildesheimer Stadtrech-
nung” (registru de cheltuieli), datând din  
1407,  este considerată, în general, ca 
fiind cea mai veche  dovadă a apariţiei 
romilor în Germania. Putem citi acolo : 
„am 20.September Tataren (…) fur einen 
halben Stuber Wein  gegeben wurde” 
(„în data de 20 septembrie au fost vă zuţi 
tătarii turnând vin“). Cercetări recen-
te  demonstrează că  oamenii amintiţi 

în această notă nu erau,  aproape sigur, 
romi. Totuşi,  numele „tătar”  folosit 
pentru  romi, cel puţin din secolul al 
XV-lea, este încă utilizat în Germania de 
Nord şi în Scandinavia.
 În 1414, „Wochenausgabe-
bucher” (registru săptămânal de chel-
tuieli) a oraşului Bale menţionează 
un „păgân“ care „prin graţia divină”, 
a primit 10 schillingi  de la primărie. 
Nici în acest caz  nu am putea afirma 
cu siguranţă că  persoana în cauză era 
rom, în măsura în care  toţi străinii  erau 
desemnaţi, în colectiv,  sub numele de 
„păgân”. În timpul anilor şi deceniilor 
care au urmat, totuşi, acest cuvânt a de-
venit, în mod cert, sinonim  cu  „ţigan” , 
în regiunea germanofonă.
 „Ţiganii“ apăreau, de aseme-
nea, şi în Hesse, în 1414. accesul, referi-
tor la sosirea lor  în „Hessische Chronik” 
(Cronica din Hesse) este totuşi ulterior 
cu 200 de ani  faptelor,  în aşa fel încât  
data păcătuieşte,  probabil,  prin impre-
cizia sa. Conform  lui „Meisser Chro-
nik”, redactată  şi ea la o dată  ulterioară  
faptelor, „ziganii“ fuseseră expulzaţi din 
margraviat din 1416.

ilustr.4

„Die Zigeyner nicht inzuladen noch zu gedulten” (să nici nu-i invităm, să nici nu-i tolerăm pe ţigani): acestă scrisoare  redactată în 1529 de 
către o federaţie  a oraşelor, ducatelor şi  comitatelor germane („Schwabischer Bund”)  cere  ca „ţiganii (Zigeyner)“ să  fie alungaţi  de pe 
teritoriul lor.
(după Gilsenbach 1994, p.137)  
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ROMII CA GRUP ORGANIZAT  
DE PELERINI

Începând cu anul 1417, cronicarii din 
numeroase ţări europene  notează so-
sirea  romilor, care sunt numiţi – con-
form cunoştinţelor  autorilor lucrărilor 
respective  şi a informaţiilor comunicate  
de către  cei nou-sosiţi – „tătari”, „egipte-
ni“ „egiptleut“, „păgâni“,  „sarazini“ sau, 
deja, „ţigani – gitani”.
 În oraşele Europei Centrale  şi de 
Vest,  romii apăreau  în sânul unor gru puri 
importante  conduse de persoane având 
titluri nobiliare  şi revendicând un statut 
de pelerin. După descrierile contempora-
nilor, aceste „grupuri de pelerini” – com-
puse din 30, 100  sau chiar, uneori, 300 de 
persoane  sau mai mult –  călătoreau  pe 
jos sau călare. Când li se refuza intrarea 
într-un oraş,  ei îşi puneau corturile lângă 
el,  pe câmp. şefii lor  îşi luau titlul de   
„duce”, „conte” sau „voievod”. aceştia 
aveau jurisdicţie pe escorta lor, erau  mai 
bine îmbrăcaţi decât ceilalţi  membri ai 
grupului şi nu se deplasau decât călare 
(ilustr.6)
 Conform cronicilor, conducătorii 
se prezentau oficial la autorităţile oraşului, 
de când soseau. Ei sunt cel mai adesea  în 
măsură să  arate un  permis de liberă tre-
cere sau o recomandare eliberată  de către 

o autoritate religioasă sau laică,  ceea ce 
le conferea libertatea  de a se deplasa şi 
o protecţie contra atacurilor. Motivaţia 
pretins religioasă a călătoriei lor le per-
mite  să fie primiţi călduros, după regulile 
ospitalităţii. Din acest punct de vedere, 
obligaţia (gazdelor – n.n.) de a oferi  un 
pat, ceva de mâncare  şi bani pelerinilor 
– obligaţie luată foarte în serios în  so-
cietatea medievală – le convine perfect. 
apariţiile  în diverse registre de cheltu ieli  
arată   că această datorie creştină  este res-
pectată pretutindeni, cel puţin  în cadrul 
pri mei  apariţii a romilor într-un loc anu-
me. 
 Pentru a deveni pelerini credibili, 
romii cântă cântece în care îşi exprimă  du-
rerile lor,  producând o impresie puternică. 
Ei îşi justifică adesea peregrinările  ex-
plicând că ele se înscriu  în cadrul unui pe-
lerinaj de căinţă, cu o durată de şapte ani, 
care le-a fost impus  pentru că au abando-
nat temporar creştinismul.  Mai târziu, alte 
două raţiuni se vor adăuga   celei dintâi : 
refuzul  de a –i primi pe iosif  şi Maria  şi 
fuga în Egipt a evreilor.
 ideea de a se prezenta – în 
avantajul lor – ca pelerini  în momentul 
plecării lor din Grecia se născuse, proba-
bil,  în cadrul contactelor lor cu  creştinii 
care  rămâneau câteva zile în Epir şi în 
Peloponez, în timpul  călătoriei lor spre 
Pământul Sfânt. Pe de altă parte, „Micul 

Egipt”- care, începând din 1418 este citat 
în  surse  ca ţara de origine a romilor  - şi-a 
luat numele de la satul ţigănesc  denumit 
„Gyppe”,  situat lângă Modon (Pelopo-
nez). „Micul Egipt” (o zonă a Pelopone-
zului) fusese confundat un timp, de către 
cronicari, cu „adevăratul „ Egipt  – ţară 
de pe Nil.  Datorită acestei erori, termenul 
„egipteni „– cu diferitele variante („gyp-
si”, „gitani“, „egipter”) este folosit până 
în zilele noastre, pentru a-i desemna pe 
romi.
 Probabil că la început, un număr 
limitat  de romi  a călătorit în Europa :  
incursiunile  celor interesaţi în oraşele 
şi regiunile învecinate  sunt scurte, iar 
numele conducătorilor (andreas, Micha-
el) nu variază. Sosirile diferă  în ceea ce 
priveşte numărul lor, în aşa fel încât  că se 
presupune  că singurul „nucleu” al gru-
pului rămânea  sudat permanent. Grupuri 
mai  mici  par să se fi detaşat de rest şi să 
fi ales itinerare diferite.

MOTIVELE MIGRAŢIEI SPRE VEST

Migraţia romilor către Europa Centrală şi 
de Vest  coincide cu invazia turcilor  în 
partea de Sud-Est a continentului. În tim-
pul cuceririi  din Balcani, turcii au distrus 
oraşe, sate şi mănăstiri. regiuni întregi au 
fost răvăşite. Pare, deci, logic  ca romii să 

NEGri Ca TĂTarii

Conform călugărului dominican Her-
mann Korner, erau cam 300 de persoane 
– amestecaţi, bărbaţi şi femei -  numin-
du-se ei înşişi „secaner”;  ei aveau „ un 
aspect teribil” şi  erau „ negri ca tătarii”. 
Ei erau conduşi – tot conform celor spu-
se de călugăr –  de către un duce  şi un 
conte, care aveau jurisdicţie asupra lor. 
Aceşti  „secaneri”  arătaseră  permise de 
liberă trecere eliberate de suverani,  mai 
ales de Sigismund, împăratul  Sfântului 
Imperiu Roman,  şi, deci, erau trataţi cu 
ospitalitate. Cronicarul  explică apoi, cum 
datorită acestui lucru,  cei în discuţie  s-au 
instalat în afara zidurilor oraşului : unii 
dintre ei erau hoţi şi-şi asumau riscul de 
a fi  arestaţi în oraş. Se pare că permisele 

de liberă trecere nu erau suficiente  ca să-i 
protejeze pe romi  contra represaliilor în 
oraşele din Hansă,  în caz de furt afirmat 
sau dovedit. Nu se ştie cu certitudine  dacă 
autorităţile   au impus  pedepse mai severe 
sau dacă populaţia a încercat să-şi facă 
dreptate. În orice caz, o parte  din acest 
grup a plecat în Germania de Sud, la în-
ceputul  anului 1418.  S-a scris  că oraşul 
Frankfurt a dat „ acestor oameni mizera-
bili  din Micul Egipt” - 4 livre şi  4 şillingi  
pentru a-şi cumpăra pâine şi carne , în 
luna iunie a aceluiaşi an. Această notă de 
corespondenţă,  în treacăt fie zis,  consti-
tuie cea mai veche menţiune a „Micului 
Egipt” – ca ţară de origine a romilor.

ilustr.5 

(traducere  dintr-un extras de Gilsenbach, 
1994, pag.49 f.)

ilustr.6 

Pelerini romi, gravură de Jacques Callot,1622 
(extras din Hancock 1987,.p.15, detaliu)
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fi părăsit  zonele  afectate în mod special 
de război.

Majoritatea  romilor rămâne, 
totuşi, în zonele căzute în mâna turcilor. 
Unul dintre motive era că  ei erau reduşi 
la condiţia de sclavi, în principatele de la 
Dunăre. 

Condiţia lor probabil că nu s-a 
înrăutăţit  sub regimul otoman (compa-
rativ cu regimul suveranilor  precedenţi). 
În ciuda  comentariilor contradictorii  
din textele-izvoare, migraţia nu a avut, 
fără  nici un dubiu, conotaţie religioasă, 
mai ales pentru că otomanii erau cu mult 
mai toleranţi  comparativ cu celelalte re-
gimuri – în mod particular,  regimurile  
creştine din Europa – faţă de oameni  de 
altă credinţă. romii probabil că au ales să 
explice migraţia lor ca  fiind motivată de 
dorinţa de a fugi de „ne-creştini”, pentru 
a - şi asigura o primire călduroasă în sânul 
populaţiei creştine.

PRIMUL VAL DE NOU-VENIŢI:  
DIN 1417 PÂNĂ ÎN 1421

În 1417, un grup de romi traversează suc-
cesiv Luneborg, Hamburg, Lubeck, Weis-
mar, rostock, Stralsund şi Greifswald. 
Călugărul dominican Hermann Cornerus 
semnalează sosirea, în  număr mare,  a 
unor călători străini – până atunci, total 

necunoscuţi – în alamania, mergând spre 
coasta germană. astfel, „Cronica“ sa  
con ţine prima descriere  detaliată  a sosi-
rii unui grup important de romi (ilustr.5)

 În aceeaşi perioadă, „ţiganii”  
apar în alsacia. În cronica municipală de 
la Strasbourg, redactată  abia în secolul 
al XVi-lea, anul 1418 este descris  ca fi-
ind cel al sosirii  acelor „zeyginger”; ei  
„aveau destui bani şi nu ar fi făcut rău nici 
unei muşte.” După autorul lucrării, ei ar fi 
venit din Epir: o regiune „numită Micul 
Egipt, de către oamenii din popor”.

informaţiile provenind de la Col-
mar sunt, în acelaşi timp, mai fiabile şi 
mai precise. acest oraş a primit  vizita 
a circa 300 de „păgâni”, în august 1418; 
odată ei plecaţi,  un alt grup de o sută de 
persoane le-a succedat. această sursă, în 
afara unor observaţii asupra unor caracte-
ristici deja cunoscute, are meritul de a fi 
descris, pentru prima dată, cerceii romi-
lor, costumul specific purtat de femei şi 
abilitatea acestora de a ghici în palmă.  

anul 1418 este şi cel în care se 
semnalează   nou-sosiţi, în Elveţia, apoi, 
în număr mereu mai mare, în Franţa. La 
22 august 1419, „sarazinii” aduşi de „du-
cele andreas  al Micului Egipt” îşi fac  
apariţia la Chatillon-en-Dombes. În ia-
nuarie 1420, „ducele andreas” şi 100 de 
însoţitori  ajung la Bruxelles. În martie al 
aceluiaşi an, sosirea lor este semnalată  la 

Deventer (lângă Pays-Bas de azi) . Este 
posibili ca acest grup să fi fost  cel zărit cu 
câteva luni mai înainte în Franţa. Totuşi, 
nu putem fi siguri în această privinţă. În 
1421, sunt semnalaţi alţi nou-veniţi  la 
Bruges şi Mons, această cetate din urmă  
fiind vizitată chiar de două ori. La 8 oc-
tombrie, 80 de persoane – de asemenea, 
sub conducerea „ducelui andreas al Mi-
cului Egipt” –  vin şi prezintă  un permis 
de liberă trecere  eliberat de împăratul 
Si gismund. Pe 20 octombrie, vine un al 
doilea grup: conducătorul lor se numeşte 
Michael şi pretinde că este fratele lui an-
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   PERMISE DE LIBERĂ TRECERE
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ilustr.5 

(traducere  dintr-un extras de Gilsenbach, 
1994, pag.49 f.)

ilustr.6 

Pelerini romi, gravură de Jacques Callot,1622 
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 Printre permisele de acest 
tip, menţionate în istorie, cel eliberat 
de împăratul Sigismund, în timpul 
conciliului de la Constance (1414-1418) 
este – fără nicio îndoială – autentic şi citat 
de mai multe surse. În acest document, 
suveranul laic, ocupând poziţia cea mai 
înaltă în ierarhia creştinătăţii,  acordă 
romilor – care pretind că „strămoşii lor  
s-au îndepărtat de la lege în Micul Egipt” 
– „o escortă şi libera trecere  în ţările şi 
cetăţile sale.” Sebastian Munster – care 
a văzut o copie a acestui permis – zeci de 
ani mai târziu – consemnează în lucrarea 
sa „Cosmographia Universalis” că ea a 
fost eliberată  la Lindau, în 1550, fără a 
menţiona o dată mai exactă.
 În afara permiselor imperiale 
de liberă trecere, romii  prezintă şi 
permise  eliberate de  alţi demnitari 
laici. Garanţiile cutărui sau cutărui prinţ 
de dovedesc preţioase, în mod special  
în zonele exterioare Sfântului imperiu 
roman, unde permisele împăratului nu 
funcţionează. 
 Faţă de  divizarea Europei şi de 
obligaţia  care decurge de aici de a cere 
protecţia  a numeroase regate  şi principate 
independente, romii nu au întârziat să 
solicite o scrisoare de recomandare  va-
lidă peste tot. În epoca aceea, numai 

Papa, în calitatea sa de  reprezentant 
al celei de a doua puteri  universale, 
putea elibera un asemenea document. 
Prima menţiune a unei  scrisori papale 
de recomandare urcă spre anul 1422. 
Fără a pune în discuţie autenticitatea 
sa, trebuie totuşi să admitem  că ea a 
fost recopiată în numeroase  exemplare. 
Numărul variabil al destinatarului şi 
incoerenţele  din conţinutul scrisorii fac 
aceste pretinse documente papale extrem 
de suspecte
(ilustr.10).
 Un document nou este prezentat 
de romii care au venit la regensburg în 
1421. Este vorba de un permis de liberă 
trecere – probabil autentic – eliberat de 
către împăratul Sigismund, la Zips, în 
1423, voievodului Ladislau şi „ţiganilor“ 
săi. Prin acest act, Sigismond acordă  nu 
numai  protecţia sa personală numitului 
Ladislau, dar confirmă şi jurisdicţia 
acestuia asupra escortei sale. alte dovezi 
atestă, de asemenea, absenţa legăturii  
între acest grup şi cele menţionate mai 
înainte. Numele voievodului – desemnat 
explicit  ca un partizan loial împăratului 
– apare, firesc, în maghiară şi poloneză;  
nu se face nicio aluzie  la pelerinaj sau la 
originea „ţiganilor“,  ceea ce ne face să 
ne gândim că ei locuiau deja în Ungaria, 

de un timp oarecare. Ei făceau probabil 
parte dintr-un al doilea val de emigranţi, 
care s-a înscris într-un context  cu totul 
diferit. (ilustr.7,8)

ALTE SOSIRI PÂNĂ ÎN 1435

Unul dintre rapoartele cele mai minuţioase 
şi cele mai frapante  ale acestei epoci 
îndepărtate  provine de la un parizian ano-
nim. În lucrarea sa „Jurnalul unui burghez  
din Paris „, el  descrie modul în care, în 
17 august 1427, doisprezece „penitenţi 
(la început) – „un duce, un conte, zece 
persoane, toţi călare“ – vin la porţile 
oraşului, ocupat în epocă de către en glez, 
şi prezintă  un permis de liberă trecere, 
dat de Papa Martin V. Cei interesaţi pre-
tind că vin de la roma, unde au făcut un 
pelerinaj pentru a-şi mărturisi păcatele 
(abandonându-şi  credinţa,  ei fuseseră 
ex pulzaţi din  ţara lor natală). Papa le-a 
impus, pentru penitenţă, să rătăcească  
timp de şapte ani, prin lume, „fără a 
dormi vreodată într-un pat”. (ilustr.9)
 abia trei săptămâni mai târziu, 
un „conte Thomas”, însoţit de aproximativ 
40 de persoane  şi originar „dintr-o ţară  
străină şi foarte îndepărtată” apare  lângă 
amiens. După  examinarea  meticuloasă 

Alte sosiri până în 1435
Neîncredere şi reproşuri: prime la plecare, deportări şi expulzări

Extras din permisul de liberă trecere  eliberat 
de împăratul Sigismund, la 17 aprilie 1423, la 
Zips (Slovacia): 

„ Fidelul nostru Ladislaus, voievodul ţiganilor  şi 
a celor care depind de el, ne-a rugat cu umilinţă 
să-i dovedim bunătatea Noastră specială.  El 
Ne roagă  să dăm câştig de cauză solicitării lor  
respectuoase şi să nu-i refuzăm  permisul cerut. 
Când Ladislaus, cel menţionat mai sus şi oame-
nii lui  vor apărea  într-unul din oraşele imperi-
ului Nostru, Noi  vă recomandăm  să le arătaţi 
credinţa voastră în Noi. Să le acordaţi orice fel 
de protecţie,  în aşa fel încât voievodul Ladislaus 
şi ţiganii lui, supuşii lui,  să poată rămâne între 
zidurile voastre, fără  a întâmpina probleme. În 
cazul în care alţi oameni se vor amesteca  cu ei 
sau  s-ar produce alt incident neplăcut, Noi am 
dori  şi ordonăm  ca numai voievodul  Ladislau,  
să se bucure de dreptul  de a pedepsi sau achita, 
fără ca voi  să vă implicaţi.”
ilustr.8 

(extras  şi tradus  de Mayerhofer, 1988, pag 13.)

ilustr. 7

Permis de liberă trecere acordat de regele Frederic II contelui Michel, 15 aprilie 1442
(extras din Gilsenbach,1994, pag. 81)
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a permisului de liberă trecere, conciliul 
decide să-i autorizeze pe aceşti  străini 
să intre în oraş şi le dă „opt livre pa-
riziene”, luate din trezoreria oraşului, 
ca pomană. Data, formularea aproape 
identică a  povestirii şi scrisoarea lui Mar-
tin V – aşa cum a mai fost menţionată 
o dată, ne lasă să  considerăm că acest 
conte Thomas  şi conducătorul romi-
lor  de la Chapelle (care nu este descris 
în detaliu)  este una şi aceeaşi persoană. 
 În 1429, oraşul olandez De-
venter şi alte autorităţi locale din  provin-
cie adăpostesc oameni veniţi din „Micul 
Egipt”. Nota corespunzătoare din permise 
este interesantă în măsura în care, pentru 
prima dată, termenul „păgân” este autori-
zat în ceea ce va deveni zona  „Ţărilor de 
Jos“ (les Pays Bas). Începând cu această 
epocă, termenul amintit este folosit curent 
pentru a-i desemna pe romi. Vizitele la 
Thuringen se deosebesc de alte valuri de 
migraţie  de pe pământul german. romii 
veniţi la Erfurt (în 1432) şi la Meiningen 
(în 1435) nu par a avea nicio legătură  
cu grupurile menţionate mai înainte. Este 
posibil ca ele să aparţină, de asemenea, 
celui de-al doilea val de emigranţi, veniţi 
din Ungaria. 

NEÎNCREDERE ŞI REPROŞURI:  
PRIME  LA PLECARE, DEPORTĂRI  

ŞI EXPULZĂRI

Declarând  că ei călătoresc în cadrul 
unui pelerinaj şi cerând permise de liberă 
trecere,  romii se asigură de o primire 
călduroasă, de la prima lor apariţie 
în Europa Centrală şi de Vest. Totuşi, 
„ţiganii” sunt consideraţi suspecţi de la 
început, de către populaţia sedentară, mai 
ales cea din ţările germanofone. Foarte 
repede, apariţia lor ciudată – între altele, 
pielea lor „închisă la culoare” şi aerul 
lor „teribil” – este asociată cu trăsături 
de caracter negativ şi cu o conduită 
socialmente blamabilă.

Sunt rare descrierile neutre,în timp 
ce portretele negative sunt nenumărate.

Sursele cele mai vechi  îi prezintă 
deja pe romi  ca pe un popor sălbatic, 
fără maniere bune şi necredincioşi. 
Mici delicte comise contra proprietăţii 
şi escrocherii minore stau la originea  
unei reputaţii proaste a romilor ca „hoţi 
vicleni”. a spune lucruri ciudate – o 
activitate  servind, aparent, ca paravan 
hoţilor de buzunare – era o problemă rău 
văzută de către  autorităţile religioase. 
reprezentanţii bisericii  vedeau „vrăjitorie 

şi magie“ în spatele vicleniilor romilor şi 
se temeau pentru fericirea de după moarte 
a credincioşilor lor. Dacă a practica hoţia 
de buzunare şi a spune lucruri ciudate  
sunt activităţi menţionate în surse şi 
imediat asimilate caracteristicilor etnice, 
nimic nu demonstrează că  romii  au 
spionat pentru turci, cum li s-a reproşat 
adesea.

Deşi nici un rom nu a putut 
fi convins să facă spionaj, imaginea  
romilor ca popor „trădător şi infidel” s-a 
impus repede şi va persista secole. 

Chiar în timpul primului val 
de migraţiune, romii nu sunt toleraţi 
de populaţia sedentară decât pentru o 
perioadă scurtă. La capătul câtorva zile 
de primire (mai mult sau mai puţin) 
ospitalieră, această populaţie  încearcă 
să-i dea afară din oraş pe intruşi.  
Pomenile –  amintite mereu şi distribuite 
„în numele Domnului“ –  se transformă  
într-un fel de prime  de plecare, pentru 
a se debarasa  de prezenţa iritantă a 
pelerinilor. Prima cetate care  a recurs la 
acest expedient a fost Bamberg. Cronica 
oraşului semnalează că,în 1463, „ţiganii” 
au primit un cadou de  7 livre „darum, 
dass sie von  stund an hin wegschieden 
und die gemein unbeschadigt liessen” 
(pentru a le permite să părăsească oraşul 

PoVESTirEa  UNUi PariZiaN aNoNiM

Conform explicaţiilor „burghezului“, avangarda a 12 persoane ar fi fost 
urmată, pe 12 august, de un grup important   de mai mult de 100 de persoa-
ne, bărbaţi, femei şi copii. Autorităţile le-ar fi refuzat  intrarea în capitală, dar 
le-ar fi oferit o zonă unde să-şi pună corturile, aproape de  capela Saint - De-
nis, situată la nord de cetate. Aparent, romii  au atras atenţia în mod special; 
autorul jurnalului menţionează  şi faptul că veniseră curioşi  din toată capita-
la pentru  a-i vedea, plini de uimire. El completează descrierea minuţioasă,  a 
aspectului lor, enumerând acuzaţiile  formulate contra acestor străini (cărora  li 
se reproşa că vorbeau în dodii, că furau, că practicau magia etc), declarându-se 
incapabili  de a le confirma. Când rumorile de nemulţumire  faţă de practicile  
„anti-creştine“ ale romilor  ajung la urechile  episcopului  Parisului, acesta 
se duce repede la  corturile romilor  şi excomunică toate persoanele  care-şi 
arătaseră palma, la ghicit şi pe cele care  vorbeau ciudăţenii.  A-i excomunica 
pe romi părea superflu prelatului,  în măsura în care  acesta îi considera – în 
ciu da permisului papal de liberă trecere  ca „păgâni“.  Ei doar au fost expulzaţi 
din La Chapelle. Descrierea acestor evenimente se termină cu o remarcă in-
dicând că romii  au plecat către Pontoise, la 8 septembrie 1427.
ilustr. 9 

(extras şi tradus de Gilsenbach 1994, pag.68 f.)

ilustr. 10

Una dintre scrisorile papale de liberă trecere, acordată 
romilor. Aceasta a  fost acordată de papa Martin V, în 
1483. 
(extras din Hancock , 2002, pag.30)     
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imediat,  fără a comite stricăciuni). 
 Când „ţiganii” revin – neţinând 

cont de interzicerea de intrare, de 
ameninţările de excomunicare (şi, 
mai târziu, chiar de  excomunicări), 
de  arestările  de deportare şi primele 
pentru plecare vărsate – au loc primele 

expulzări forţate. Datorită neîncrederii 
şi ostilităţii în creştere ale  populaţiei, 
cu privire la străini,  autorităţile locale  
şi statul iau măsuri  radicale. Electorul 
albrecht achille de  Brandenburg dă 
un edict, în 1482, prin care se interzice 
„ţiganilor“ să rămână pe teritoriul său, în 

timp ce „reichstag-ul” (parlamentul în 
sesiune) din Lindau decretează, în 1497, 
că „ţiganii“ sunt în afara legii: două 
măsuri constituind o primă etapă  către 
„persecuţia“ la scară mare (ilustr.4).

ilustr. 11

Vizita ţiganilor. Autor necunoscut, către 1490. Tapiţerie murală (extras din Fraser 1992, pag. 101) 
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2.1

introduCere 

imperiul otoman (1299 – 1922) a 
exercitat o mare influenţă asupra  
cursului istoriei mondiale, ca şi asu-
pra destinului specific al mai multor  
popoare care au făcut parte din el,  

pentru o perioadă mai mult sau  
mai puţin lungă. Experţii declară  
a desea că Balcanii sunt “a doua patrie 
a romilor“, subliniind, astfel, influenţa 
capitală exercitată de această regiu
ne asupra istoriei, culturii şi limbii  
celor în discuţie. 

 Majoritatea populaţiei rome 
a imperiului otoman era concentrată 
în Balcani, în aşa fel încât  aceştia din 
urmă capătă o semnificaţie particulară 
pentru destinul său istoric şi pentru 
înţelegerea  situaţiei  contemporane a 
comunităţii

Elena Marushiakova 
 Veselin Popov 

Surse istorice referitoare la „ţigani” în timpul Imperiului I „Ţiganii” în registrele de impozit I Lege referi toa re la 
„ţiganii” din provincia Rumelia I „Sanjak-ul ţigănesc„ – romii din armata otomană I  „Sanjak-ul –ţigănesc”:  romii în  
serviciile auxiliare ale armatei I Registrul  fiscal al  sultanului Suleiman I Magnificul I Măsuri contra nomadismului, 
sedentarizării „ţiganilor” I Cum îşi câştigau „ţiganii” existenţa I Declinul Imperiului Otoman I Statutul juridic al  
„ţiganilor”: legislaţia oficială şi  realitatea cotidiană I Începutul emancipării romilor         

Imperiul Otoman

© CONSILIUL EUROPEI

Romii în Balcani nu trăiau izolat de ambientul lor  cultural şi istoric; dimpotrivă, ei făceau parte 
integrantă din el şi, prin urmare,  au fost net influenţaţi  de către diferite  popoare din regiune. Un  număr 
important de romi au rămas în Balcani, de-a lungul secolelor, alţii au plecat de acolo  de mai mult sau 
mai puţin timp,  ducând cu ei modele culturale  şi tradiţii moştenite în acele ţinuturi.  Imperiul Otoman 
a dominat Balcanii  timp de mai mult de cinci secole şi a lăsat o amprentă profundă  pe cultura şi 
istoria regiunii. Astfel, rolul acestui imperiu  este un factor cheie în formarea şi evoluţia poporului rom .



Câteva dintre articolele cele mai importante ale „Legii referitoare la ţiganii din provincia Rumelia” promulgată de 
sultanul Suleiman I Magnificul sunt următoarele:

1.”Ţiganii musulmani din Istanbul, Edirne şi alte oraşe  ale Rumeliei  plătesc 22 akşe
  pentru fiecare gospodărie şi fiecare celibatar. Ţiganii necredincioşi (creştinii) plătesc 25 akşe  şi, dacă sunt văduvi, 1 akşă.
2. Ei plătesc  dreptul de căsătorie  şi amenzi pentru crime şi delicte,  ca şi ceilalţi supuşi ai noştri (…). 
3.Ţiganii care persistă  în nomadism  şi se sustrag  districtului lor judiciar , ascunzându-se în altul sau în curţi, dacă sunt descoperiţi 
sunt admonestaţi, sever  pedepsiţi  şi readuşi în districtul lor (…)
4.Amenzile, impozitele  obişnuite şi penalităţile  pentru infracţiuni grave aplicate ţiganilor  de către sanjak-ul ţigănesc  aparţin şefului  
numitului Sanjak. Nici un membru  al administraţiei locale  sau forţelor armate  nu trebuie să se amestece. Excepţiile de la regulă  se 
referă  doar la ţiganii înregistraţi ca ţărani  într-un fief sau pe un domeniu al sultanului.
5.Impozitele pentru ţiganii de pe pământurile feudale  susmenţionate sunt colectate  de către şefii ţiganilor. Şeful sanjak-ului ţigănesc, 
şefii regiunilor  în fiecare provincie, poliţia şi  alţi terţi  nu au nici un drept să se amestece în această problemă.
6. Dacă ţiganii musulmani  încep  să practice nomadismul  împreună cu ţiganii non-musulmani,  să locuiască împreună cu ei sau să se 
amestece cu ei, ei vor fi admonestaţi; o dată sancţionaţi, ţiganii necredincioşi trebuie să plătească  impozit, ca de obicei.
7. Ţiganii  posedând autorizaţia sultanului trebui să achite impozit sultanului şi nu un impozit funciar… şi celelalte impozite obişnuite”
 
ilustr. 2 (extras  sub formă rezumată din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag.32)

SURSE  ISTORICE  REFERITOARE  
LA “ŢIGANI”  

ÎN TIMPUL IMPERIULUI.

Prima migraţie a romilor în Asia Mică 
şi în Balcani, pe teritoriile imperiului 
Bizantin, urcă mult înainte de secolul al 
XiVlea. Mulţi romi vor veni  mai târ-
ziu, în epoca invaziilor otomane, res
pec tiv în secolele al XiXlea  şi al  XV
lea. Ei participă direct la aceste invazii 
(mai ales ca soldaţi auxiliari sau artizani 
în serviciul armatei) sau fac parte din 
populaţia care îi însoţeşte pe invadatori. 
Unii dintre aceşti romi urmează armata 
în incursiunile sale din ce în ce mai ex-
tinse în europa, dar o mare parte dintre 
ei rămâne în Balcani.
  Ei figurează în diverse docu-
mente oficiale ale guvernului otoman 
şi ale administraţiei locale, mai ales în 
registrele detaliate  pentru impozite,  
ca şi în ordonanţe judiciare referitoare 
la probleme diverse (civile, economi-
ce, religioase şi familiale). Sistemul 
social, politic şi economic otoman era 
extrem de complex şi se baza  pe o 
struc tură administrativă, economică şi 
re ligioasă dominată cu totul de militari.
acest sistem complicat domina între-
aga populaţie şii controla cu stricteţe 
viaţa cotidiană. Locuitorii erau astfel 

clasaţi ierarhic în diverse categorii, 
dintre care cele mai importante erau” 
adevăraţii credincioşi” (musulmanii) 
şi “necredincioşii” (populaţia creştină 
supusă). Aceste categorii erau tratate în 
mod diferit şi membrii lor se bucurau de 
un statut specific şi având obligaţii dife-
rite faţă de Statul central.

“ŢIGANII” ÎN REGISTRELE  
DE IMPOZITE 

toţi supuşii imperiului otoman  trebu
ia să achite  diverse impozite şi erau în
scrişi în mai multe registre fiscale. do-
cumentele otomane existente reflectă 
pu ternic dorinţa administraţiei  de a in-
clude populaţia de “ţigani” în registre 
şi de a o face să plătească impozitele 
necesare.”Ţiganii” sunt  înregistraţi la 
toa te rubricile,  cu vârstă, ocupaţie şi 
si tuaţie familială şi, în funcţie de aceşti 
factori şi de alte considerente, clasificaţi 
în grupe fiscale (jemaats), condusă fieca-
re de către un şef; comunităţile sunt, la 
rîndul lor, împărţite în unităţi mai mici, 
în funcţie de cartierul/camparea romă din 
fiecare oraş sau sat. Fiecare dintre aceste 
unităţi are propriul său şef, ceea ce pare 
a indica aplicarea, în acest domeniu, a 
principiului responsabilităţii limitate a 
grupului. 

 Prima menţiune a “ţiganilor 
“în documentele fiscale ale imperiului 
o to man este din 1430 şi se află în Re-
gistrul timarilor (un fel de proprietate 
fun ciară) pentru sanjak (circumscripţie 
administrativă) de la Nicopol, în care 
sunt înregistrate  431 de gospodării “ţi
găneşti”, adică 3,5% din totalul inven-
tariat. Pe baza acestui prim registru şi 
a unor documente istorice ulterioare, se 
cla rifică faptul că majoritatea “ţiganilor“ 
este sedentarizată şi ei se deosebesc prin 
apartenenţa lor etnică şi nu prin modul 
lor de viaţă.
 Frecvent, “ţiganii” figurează în 
registrele fiscale obişnuite ale cir cum
scripţiilor teritoriale respective, de ex-
emplu în seria de documente administra-
tive şi juridice  referitoare la populaţia  
provinciei Rumelia (incluzând  cvasi
totalitatea peninsulei Balcanice). une-
le registre speciale, referitoare doar la 
“ţigani” şi dintre care cele mai vechi 
urcă până în anul 1475 – adică până în 
epoca lui Mehmet ii Fatih (Cuceritorul) 
– au fost păstrate. Aşa  este cazul, în mod 
special,  al registrului care inventariază 
“ţiganii” creştini care achitau jizia (taxă 
pe cap de om pentru non-musulmani), 
din 14871489. El inventariază 3.237 
gospodării de “ţigani” şi 211 văduvi / 
văduve. Acest registru conţine, în anexă, 
un regulament special, datând din 1491 

Surse istorice referitoare la „ţigani” în timpul imperiului
„Ţiganii” în registrele de impozite
Legea referitoare la „ţigani” din provincia Rumelia
„Sanjak-ul ţigănesc” – romii în armata otomană
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ilustr. 3  

Decretul sultanului Selim II, datat 1574 
(katar Marušiakova/Popov 2001, p.33) (detalio)

Din Decretul sultanului 
Selim II :  

„Comunităţile de ţigani din Bosnia  sunt 
cu totul scutite de impozitul personal 
(m’af), de alte impozite ocazionale (taka-
lif - i yorfiye) şi de orice alt impozit su-
plimentar (avariz). În ceea ce îi priveşte 
pe ţiganii susmenţionaţi ei vor trebui să 
aleagă pe unul de ai lor şi să desemneze, 
în fiecare grup de 50 de persoane, un res-
ponsabil  (jemaat bashi).
Nimeni nu va trebui să se amestece în 
afacerile acestora sau să le limiteze cum-
va acţiunile. Dacă cineva încalcă legea, 
el va fi arestat şi, în condiţiile în care co-
munitatea şi şeful său garantează, jude-
cat în cadrul unei  audienţe orale”.
ill. 4 

(abreviime katar Marušiakova/Popov 2001, p.34)

şi care vorbeşte despre impozitul  pe 
cap de om  datorat, ca şi de alte impo-
zite, cum ar fi fost ispenşa( un impozit 
funciar pentru creştini,  printre care şi 
“ţiganii” sedentarizaţi). tezele referi-
toare la numărul mare de “ţigani” creştini 
sedentarizaţi  indică faptul că aceştia  
sau instalat pe aceste pământuri  înain-
te de cucerirea otomană, pe când religia 
dominantă era creştinismul. Analizând 
situaţia, conform regiunilor amintite, 
“ţi ganii” creştini  predominau se pare 
în regiunea traciei (care corespunde, cu 
a proximaţie, părţii europene a turciei 
mo derne).

LEGE REFERITOARE  
LA “ŢIGANII” DIN  

PROVINCIA RUMELIA 

Sultanul Suleiman i magnificul, care 
a condus imperiul în perioada sa cea 
mai glorioasă (15201566), a emis în 
1530 o “Lege referitoare la “ţiganii” 
pro  vinciei Rumelia“. Acest text ne 
a jută să înţelegem mai bine informaţia 
existentă în registrele fiscale (ilustr.2 ).
 Regulile enunţate în lege 
demonstrează, o dată în plus, locul spe-
cial al romilor în raport cu două cate-
gorii principale de supuşi, în imperiul 

otoman: “adevăraţii credincioşi” şi 
“ne  credincioşii”. toţi “ţiganii”, creştini 
sau musulmani, achitau o taxă pe cap de 
locuitor, care, în mod normal, îi privea 
numai pe nonmusulmani. “Ţiganii” 
creştini  trebuie să plătească impozite  
un pic mai mari faţă de cele  cerute 
“ţiganilor “ musulmani, dar diferenţele 
nu sunt nici clare, nici definite în 
mod coerent. o excepţie îi priveşte 
pe “ţiganii”dependenţi de  “sanjakul 
ţigănesc”, incluşi aici fiind  cei care  
aduc servicii armatei: de exemplu, 
“ţiganii” trăind în cetăţi unde  se ocu-
pau de curăţenie, meseriaşii care fabri-
cau sau reparau diverse tipuri de arme, 
muzicanţii militari şi alţi membri ai tru-
pelor auxiliare (ilustr.5)
 Mai mult, această lege relevă 
dorinţa administraţiei otomane de a su-
praveghea colectarea integrală a impo-
zitelor  de la supuşi, incluzândui aici şi 
pe “ţiganii” nomazi. din acest punct de 
vedere, tendinţa clară  de ai încuraja pe  
membrii comunităţilor de “ţigani” săşi 
asume responsabilitatea  colectării im-
pozitelor, devenind garanţi  pentru plata 
lor la timp,  merită o atenţie particulară. 
În acelaşi timp, responsabilitatea unei 
eventuale sustrageri de la obligaţiile fis-
cale revine membrilor amintiţi. Această 
interpretare este confirmată  şi de alte 
dovezi, mai ales de un decret al sultanu-

lui Selim ii, din 1574, care îi constrân-
gea pe minerii “ţigani” din Banya Luka  
– ei se bucurau de un statut special – să 
constituie grupe de 50 de oameni, fieca-
re grupă trebuind  apoi săşi desemne-
ze  propriul său şef, responsabil în faţa 
autorităţilor.(ilustr.3,4)

“SANJAK-UL ŢIGĂNESC”  
– ROMII DIN ARMATA OTOMANĂ

“Legea referitoare la “ţiganii” din pro-
vincia Rumelia” confirmă statutul spe-
cial administrativ şi juridic, ca şi drep-
turile mărite de colectare autonomă a 
impozitelor, pe care le aveau supuşii 
din “sanjakul ţigănesc”. Începând din 
1541, o lege specială enunţă prerogative-
le conducătorului sanjakului.Această 
instituţie îşi are originea în Anatolia, dar 
ea a fost modificată pentru  a răspunde 
necesităţilor “ţiganilor“ din Bal cani. În 
context, termenul sanjak nu  are sen-
sul său obişnuit – de circumscripţie 
administrativă – ci desemnează o cate-
gorie specială de “ţigani” care se achită 
de o serie de sarcini auxiliare, în ser vi-
ciul armatei. 
 totuşi, romii erau incorporaţi şi 
în armata regulată.
 Există dovezi,  începând cu anul 
1566, care arată  că o parte dintre con-
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ilustr.5 

 Armata otomană cu muzicanţi militari ( probabil romi), în faţa porţii de la Buda şi Pesta. 
(din Maruşiakova şi Popov, 2001. pag 21)

ilustr.6 

Amprentă şi mulaj  al unei  peceţi  de cu-
loare roşu - agată, de tipul celor folosite de  
autorităţile otomane  pentru a  confirma   că 
impozitele au fost achitate corespunzător. 
(din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag.40)

„Sanjak-ul ţigănesc”: romii în serviciile  auxiliare ale armatei
Registrul fiscal al sultanului Suleiman I Magnificul
Măsuri contra nomadismului, sedentarizarea „ţiganilor”

tribuabilii mobilizaţi sunt romi musul  
mani. Estimările realizate pe baza 
tezelor păstrate atestă prezenţa a 15 
până la 20.000 de “ţigani” mahome-
dani în rândurile armatei otomane, în 
secolele al XVilea  şi al  XViilea, 
care practică diferite activităţi (în ge-
neral – auxiliare).

“SANJAK-UL ŢIGĂNESC”:  
ROMII ÎN SERVICIILE AUXILIARE  

ALE ARMATEI

“Ţiganii” – inclusiv cei din “sanjakul 
ţigănesc” – sunt regrupaţi în miuselem 
(secţiuni) şi unităţile lor auxiliare. În 
capul fiecărui miuselem se găseşte 
câte un mirliva (maior) non„ţigan”, 
având în subordinea sa  patru căpitani  
şi unsprezece caporali. Pentru servici-
ile lor, miuselemurile (în număr de 
543) primesc terenuri, 449 cu totul, 
dispersate în 17 regiuni ale Rumeliei. 
Membrii fiecărui miuselem trebuie 
să presteze servicii auxiliare pentru 
armată. Şeful “sanjakului ţigănesc“ 

locuieşte în oraşul Kirk Klise (Kirkia 
de astăzi), în tracia orientală.

REGISTRUL FISCAL 
 AL SULTANULUI SULEIMAN 

 ÎNTÂIUL, MAGNIFICUL

Între 1522  1523, în timpul domniei 
sultanului Suleiman i magnificul, a 
funcţionat  un alt registru fiscal, cu-
noscut sub  numele de “Registrul 
complet al veniturilor şi impozitelor 
ţiganilor din provincia Rumelia.”  
acest document consistent se com-
pune din 347 de pagini, referitoare 
la “ţigani“. El înregistrează numărul 
gospodăriilor “ţigăneşti”, împărţite în 
colectivităţi fiscale  repartizate în nouă 
districte judiciare, care înglobează  
părţi mari din ceea ce constituie Pen-
insula Balcanică de astăzi. Este vorba 
de un document unic, care conţine o 
cantitate enormă de informaţii despre 
populaţia “ţigănească” din Balcani, la 
începutul secolului al XVi-lea.
 Registrul repertoriază 10.294 

gos podării “ţigăneşti” creştine şi 4.203 
gospodării “ţigăneşti” musulmane 
(aceste cifre  înglobează 471 gospodării 
de văduvi/văduve). Mai mult, “sanjak
ul  ţigănesc“ cuprinde şi 2.694  de 
gospodării musulmane. după aceleaşi 
calcule,  pe baza unei medii de 5 per-
soane de gospodărie, se estimează că 
66.000 de “ţigani” – dintre care 47.000 
de confesiune creştină – locuiau în acea 
epocă în Balcani.
 Alte calcule efectuate pe baza 
acestui registru prezintă, de asemenea, un 
mare interes. Ele ne permit să tragem con-
cluzia că 17.191 de gospodării ”ţigăneşti” 
existau pe teritoriul a ceea ce astăzi consti-
tuie statele balcanice moderne: 3.185 
în turcia, 2.512 în Grecia, 374 în Alba-
nia, 4.382 în fosta iugoslavie şi 5.701 în  
Bulgaria (zona de reşedinţă  exactă a 
1.037 gospodării rămâne nesigură). Re-
gistrele fiscale otomane sunt, totodată, 
o sursă preţioasă pentru a înţelege afilie-
rea religioasă a romilor.În general,  pen-
tru a rezuma informaţiile disponibile din 
aceste documente, se poate afirma  că ro-
mii creştini predominau în secolele XV şi 
XVi.
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Călătorul Evlia Cele-
bi a avut acces la lista 
ghildelor(sinifs) de artiza-
ni, la Istanbul. Această listă 
repertoriază 57 de ghilde şi 
„ţiganii” erau menţionaţi 
pentru prima da tă în cea de 
a zecea: cea a   crescătorilor 
de urşi, care  cu prindea 70 
de oameni cu totul.  Cea de 
a cincisprezecea  ghildă, cea 
a geambaşilor (jambazes) 
cuprindea 300 de oameni şi, 
după cum  a scris Evlia Ce-
lebi: ”Negustorii de cai sunt 
negociatori pros peri şi are 
fiecare  un staul cu 40 până 
la 50 de cai arabi; cei mai 
mulţi sunt  ţigani, chiar dacă 
unii aparţin altor popoare.” 
Cea de a patruzeci şi treia 
ghildă, cea a muzicanţilor, se 
compune din 300 de persoa-
ne, majoritatea – „ţigani”.
ilustr.8

(din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag.44)

ilustr.7 

Cuvinte scrise în limba romani de Evlia Celebi, în numele lui Sheyahat,1668
(din Maruşiakova şi Popov,2001,pag.43, detaliu)

MĂSURI CONTRA  
NOMADISMULUI.  

SEDENTARIZAREA “ŢIGANILOR”

o parte a romilor din imperiul otoman 
duce o viaţă nomadă, ceea ce creează 
probleme pentru administraţia publică.
Unele legi şi regulamente nu vor întâr-
zia săi pedepsească pe “ţiganii” din 
provincia rumelia  – musulmani sau 
nemusulmani – care “rătăcesc” (adică  
preferă o viaţă nomadă).
 Raţionamentul din spatele 
a cestei politici devine  clar  dacă ci-
tim   tex tul “Legii privind ţiganii din  
provincia Rumelia“ susmenţionată, aşa 
cum a fost ea promulgată de către Sulei-
man i magnificul. autorii amintitei legi  
precizează, întradevăr, că problema 
rezidă  nu atât din asocierea “ţiganilor” 
musulmani şi nemusulmani, ci din fap-
tul că, aceşti oameni, călătorind, fac în 
aşa fel încât să nuşi plătească cu regu-
laritate impozitele. totuşi, este semni-
ficativ  faptul că nu sunt clar precizate  
autorităţile însărcinate  să aplice măsuri 

restrictive vizândui pe “ţiganii” nomazi 
(ca şi  modalităţile de aplicare a acestor 
măsuri): dovadă că, dintrun motiv oare-
care, autorităţile otomane nu considerau 
aceste probleme (nomadismul şi plata 
neregulată a impozitelor) ca fiind foarte 
serioase.
            În mod normal, principala 
colectă fiscală (jemaat), în imperiul oto-
man,  este legată de  o unitate teritorială 
specifică, gata să înglobeze “ţiganii” 
nomazi în măsura în care dreptul fis-
cal  nu face deosebire între obligaţiile 
ţiganilor sedentari şi ale celor nomazi. 
titlurile registrului pentru 15221523 
repertoriază numai unsprezece grupuri 
nomade, impozabile, în câteva sate, ceea 
ce reflectă prost situaţia reală. Probabil, 
unii nomazi erau înscrişi adesea ca se-
dentari, conform modului  lor de viaţă 
nomad (cel mai des, vara).
 Există documente otomane 
care reflectă dorinţa administraţiei  
de a constrânge “ţiganii”  să se fixe-
ze, sau cel puţin,  săşi restrângă zona  
deplasărilor lor. Asta reiese dintrun 
re gulament al sultanului Suleiman i 
Magnificul, datat din  1551 şi reluat, 

în termeni aproape identici, într-un de-
cret al sultanului Murad iii în 1574.
totuşi, este evident că aceste  măsuri, 
ca şi alte măsuri administrative, sau 
soldat cu eşec. În practică, se pare că, 
pentru autorităţi, nomadismul nu era o 
problemă serioasă. În oraşele şi satele 
din Balcani, romii trăiau în “cartiere 
ţigăneşti” (mahalale) izolate: un princi-
piu de bază  în modul de locuire a tu-
turor minorităţilor, în imperiul otoman.  
Numărul romilor sedentari era mare. o 
impresie similară  exista în Anatolia, la 
începutul secolului al XVii-lea, conform 
celebrului călător otoman Evlia Celebi 
(1611 1679). El relevă  faptul că majo-
ritatea “ţiganilor “ care locuiau în aceste 
regiuni  erau sedentari (ilustr.7,8).
 Registrele fiscale reflectă se-
dentarizarea permanentă, ca şi o oare-
care bunăstare printre “ţigani”. Acest 
tip de informaţii se regăseşte, de ex-
emplu, în arhivele judiciare ale regi-
unii Sofia, de la începutul secolului al 
XViilea. Printre impozitele plătite de 
“ţigani” apare o taxă unică de vânzare 
a locuinţei, colectată pentru 20 de case, 
ca şi o taxă pentru oi. Mai mult, alte 
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dovezi  atestă prezenţa “ţiganilor“ rela-
tiv bogaţi: în 1611, “ţiganul Ştefan” îşi 
vinde casa la Sofia, ca şi micul magazin 
şi  pomii fructiferi, pentru 2.400 de akşe 
(o sumă impresionantă, ţinând cont de 
suma medie  luată anual  în impozite, de 
la fiecare gospodărie de “ţigani”: în jur 
de 25 akşe).

 CUM ÎŞI CÂŞTIGAU  
ŢIGANII ExISTENŢA

romii din imperiul otoman aveau 
o cupaţii diverse. În registrul fiscal 
din 15221523, “ţiganii” apăreau cel 
mai des ca muzicanţi (mili tari sau 
“independenţi”): o informaţie co ro
bo rată  cu alte surse. instrumentele 
mu zicale cel mai des menţionate erau 
zur nas (un fel de flaut) şi toba, dar 
exis tau şi altele, printre care tamburi-
na şi, mai târziu, diverse ins tru mente 
cu coarde.Pe de altă parte,  e xistă 
mul te dovezi referitoare la an sam bluri 
de “ţigani” cu dansatoare (cel mai  
a desea femei de etnie romă, dar uneo-
ri şi evreiască).
 În multe locuri  din lume, 
romii sunt reputaţi ca prelucrători de 

metale. Această meserie  se bazează 
pe o tradiţie ancestrală şi a fost con
servată până astăzi, în  Balcani.Chiar 
dacă în anumite perioade – cum a fost 
începutul secolului al XVi-lea -  pot-
covarii  şi fierarii romi  erau destul 
de rari în imperiul otoman, dove-
zile  pri vind romii fierari devin foar-
te nume roase începând cu secolul al 
XViilea (ilustr. 9,10).
 În unele situaţii, romii îşi 
abandonează meseria lor veche şi 
se apucă de agricultură, în cadrul 
proprietăţilor feudale ale ofiţerilor 
armatei. de exemplu, un inventar  al 
fiefurilor regiunii Sofia, datat din 
14451446, conţine informaţii detali-
ate despre posesiunile unui oarecare 
Ali, care includeau  zona de case din 
afara oraşului dabijiv, compusă  din 
15 gospodării  complete şi 3 – văduvi/
văduve. Şi inventarul precizează că  
toţi cei în discuţie erau “ţigani”.

DECLINUL IMPERIULUI 
OTOMAN

după epoca de putere şi glorie – se-
colele XVi şi XVii – imperiul oto-

man intră întro perioadă de sta-
gnare şi, odată cu sfârşitul secolului 
al XViilea şi debutul secolului al 
XViiilea, începe  o perioadă lungă 
de declin progresiv (dar din ce în ce 
mai profund). Această perioadă – se-
colele XViiiXiX – este caracterizată 
printro criză permanentă care afec
tează condiţiile sociale şi economi-
ce, ca şi sistemul administrativ com-
plex,  şi este însoţită de o serie lungă 
de războaie infructoase şi cu pierderi 
de teritorii. datorită unei crize politi-
ce şi economice aproape permanente, 
diversele registre  ale administraţiei 
(fis cale, judiciare şi altele), îşi  pierd 
trep tat din importanţă. Sursele istorice 
referitoare la romi, în imperiu, devin 
aşadar, mai fragmentare şi mai puţin 
fiabile.
 În această perioadă, devine 
clară o schimbare importantă în ceea 
ce priveşte afilierea religioasă a romi-
lor. În timpul secolelor al XVlea şi al 
XVilea, predominau romii creştini, 
pe când în secolul al XiXlea, balanţa 
se modifică radical, în avantajul mu-
sulmanilor. Raportul între creştini 
şi musulmani a fost de 1:3 sau 1: 4,  
după estimările sale, dar este greu de 

ilustr.9 

Arta muzicanţilor”ţigani” a favorizat, de asemenea, disciplinele conexe, precum 
reprezentaţii teatral-muzicale  şi, în mod special, spectacole de marionete 
(din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag.66)  

Cum îşi câştigau “ţiganii” existenţa  
Declinul Imperiului Otoman
Statutul juridic al „ţiganilor”: legislaţia oficială şi realitatea cotidiană
Debutul emancipării romilor

În registrul fiscal din 1522-1523, 
printre”ţiganii” înregistraţi ca 
exercitând o meserie se află: mu-
zi canţi, lucrători în fier, potcovari,  
bijutieri, fabricaţi de săbii,  fa-
bricanţi de cuptoare, cizmari, fabri-
canţi şi vânzători de cuie,  lucrători 
în piele, croitori, fabricanţi de 
co voare, vopsitori, fabricanţi de 
o biecte de metal, fabricanţi de brân-
zeturi, măcelari, negustori de kebab, 
grădinari, crescători de mă gari, 
gardieni de închisoare, valeţi, cres-
cători de cai, crescători de maimuţe, 
săpători de fântâni  şi alte meserii. 
Ocazional, erau şi ofiţeri de armată, 
ieniceri,  poliţişti, doctori, chirurgi 
şi călugări.

ilustr.10 

(din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag.44 )
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obţinut cifre precise.totuşi, se poate  
observa o tendinţă persistentă, dea 
lungul secolelor, către convertirea la 
islam.
 Autorităţile otomane continuă 
să recurgă la măsuri administrative  
pen tru ai determina pe “ţiganii” no
mazi să se fixeze definitiv, dar, ca 
şi în încercările precedente, îşi văd  
eforturile eşuând. Începând  de la 
sfârşitul secolului  al XViiilea, to
tuşi, sursele relevă o creştere  a nu
mă rului “ţiganilor “ care se fixează 
în sate şi preferă o  muncă agricolă, 
o tendinţă iniţiată cu mai multe seco-
le în urmă în imperiul otoman. Apar  
a cum sate noi - populate în întregime  
cu “ţigani” şi situate lângă şifliks 
(fer me mari ), locuitorii fiind angajaţi 
ca lucrători agricoli.
 Sunt şi romi care preferă me
serii cu totul noi. astfel, apare un 
“pro letariat al ţiganilor “în oraşul Sli-
ven (Bulgaria). În 1836, prima uzină 
textilă modernă a imperiului  otoman 
îşi deschide porţile: ea produce ţe
sături pentru a răspunde nevoilor ar-
matei otomane.Cea mai mare parte a 
muncitorilor acestei uzine sunt romi 
(ilustr.11,12)

STATUTUL JURIDIC AL ŢIGANILOR: 
LEGISLAŢIA OFICIALĂ 

 ŞI REALITATEA COTIDIANĂ

“Ţiganii” ocupă un loc aparte în 
struc  tura socială şi administrativă 
glo bală a imperiului. Mai întâi, ei 
sunt “cetăţeni” ai imperiului, de la 
con stituirea  sa. În ciuda împărţirii 
populaţiei în două categorii princi
pale, (“adevăraţii cre dincioşi”şi “ne
credincioşii”), ei se bucură  de un 
statut propriu şi se deosebesc pe baza 
a partenenţei lor etnice. diferenţierea 
între “ţiganii” musulmani şi cei creş
tini sau între “ţiganii” nomazi şi cei 
se dentarizaţi nu este foarte marcată. 
În ansamblu, cei despre care vor-
bim sunt apropiaţi de populaţia lo
cală, chiar dacă există mici privile-
gii  pentru “ţiganii” musulmani şi 
a vantaje considerabile create  celor 
care lucrează pentru armată. Această 
diferenţiere etnică a “ţiganilor“ nu 
este legată de ceea ce s–a convenit a 
se numi” sistemul milletului“, cum 
adesea se crede, în mod eronat (mil-
liet: termen otoman, pentru o comu-
nitate confesională. Ulte rior, termenul 

capătă sensul de gru puri mi noritare 
protejate religios, prin le ge). numitul 
sistem – în sensul unei diferenţieri 
între popoare distincte (din punct de 
vedere etnic, nu religios) – a fost in-
trodus  ca urmare a efor turilor depu-
se începând cu secolul al XiXlea de 
către otomani, pentru a reforma im-
periul. Separarea “ţiganilor” totuşi,  
este înrădăcinată în mentalitate: mul
te surse relevă dispreţul evident  ară
tat de către ceilalţi supuşi, otomani 
şi membri ai populaţiei locale, ames
tecaţi. Pentru aceştia din urmă, într
adevăr, “ţiganii” formează un popor 
inferior, care nu merită nici cea mai 
mi că atenţie: un stereotip social  al 
u nei vieţi dure, încă răspândit în Bal-
cani.
 În ciuda acestor atitudini so-
ciale persistente – şi poate din cauza 
lor – romii şiau  păstrat – chiar şi
au consolidat – multe caracteristici 
etnoculturale, sub regimul otoman 
(de e xem plu, un mod de viaţă semi
nomad sau unele meserii tradiţionale) 
şi, în definitiv au rămas un grup etnic 
relativ închis. totuşi, la modul glo-
bal, statutul lor juridic, în imperiul 
otoman este mai bun decât cel oferit 

CLASA MUNCitoARE  RoMĂ

În 1836, bulgarul Dobry Jeliazkov, cu-
nos cut  sub numele de „omul uzinei”, 
des  chide prima fabrică modernă de tex-
tile  din Imperiul Otoman în oraşul Sli-
ven, pentru a fabrica  ţesături pentru stat 
şi, mai ales, pentru armată. Cel mai ma re 
dintre efectivele sale  este constituit din 
romii oraşului Sliven,  pentru că, în epocă, 
bulgarii erau artizani, ne gus tori şi agri-
cultori, în aşa fel încât singurii muncitori 
disponibili erau ro mii (bărbaţi, femei şi 
chiar copii). Trep tat, se formează o clasă 
munci toa re în jurul familiilor rome, 
clasă  ca re lucrează pentru industria 
textilă şi ca re se măreşte considerabil 
după eli  be rarea Bulgariei (1878) , odată 
cu inau gu rarea altor uzine la Sliven, 
ca re devine un centru textil important. 
ilustr.11

(din Maruşiakova şi Popov, 2001,pag.69)

ilustr.12 

Uzina  lui Dobry Keliazkov la Sliven , către 1879 
(din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag 69 ) 
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RoMii LUPtĂtoRi PENtRU LiBERtAtE

ConCluzie

după dezintegrarea imperiului o to
man, romii rămân în interiorul noi lor 
frontiere ale ţărilor din Balcani, fon
date pe conceptul de StatNaţiune. În
cepând cu acest moment, destinul şi 

e voluţia lor, în calitate de comunitate, 
se amestecă  cu cele ale populaţiilor ma
joritare  ale statelor susnumite. to tuşi, 
moş tenirea imperiului persistă în di ver
se zone, fie sub formă  de  culturi et nice 
stabilite, ca islamul şi obice iu rile  sau 
tra diţiile asociate moştenite de un număr 

mare de romi din Bal cani, fie  sub forma 
in fluenţei pe care tra diţiile culturale şi 
is torice otomane  au exercitat-o întot-
deauna, în statele balcanice contempo-
rane. 

verilor lor în europa de Vest, care, în 
aceeaşi epocă, sufereau persecuţii.

ÎNCEPUTUL EMANCIPĂRII 
ROMILOR

În 1866, Petko Raşev Slaveikov, un 
faimos autor bulgar, publică un articol 
semnat de un “egiptean” (“un ţigan”), în  
jurnalul din istanbul – Gaida. În această 
scrisoare, autorul ilia Naumşev, locuitor 
din oraşul Prilep, apără trecutul  glorios 

al “ţiganilor “ şi dreptul lor de a fi trataţi 
pe picior de egalitate, astfel încât să aibă 
“propria lor societate şi să aibă grijă de 
educaţia copiilor lor”,  să dispună de 
“preoţi ţigani” etc.
 În ansamblu, scrisoarea mar-
chează începutul unei noi faze în 
conştientizarea identităţii lor, cel puţin 
de către o parte din romii din Balcani, 
în secolul al XiXlea. Faza aceasta se 
caracterizează, mai ales, prin dorinţa 
de a părăsi cadrul comunitar tradiţional 
“intern”, pentru a revendica un loc egal 

în noua realitate socială şi culturală 
“externă”. Atmosfera generală în Bal-
cani, în epocă, influenţează  sub for-
ma acestei noi activităţi sociale. Ca 
şi restul popoarelor din regiune (pen-
tru care secolul al XiX-lea  este cel al 
naţionalismului modern) romii luptă 
activ  pentru aşi impune un trecut glo-
rios  şi pentru aşi inventa o mitologie 
istorică naţională: două condiţii ne-
cesare pentru a le susţine lupta, în fa-
voarea unei emancipări civice.

Romii au luat parte şi la luptele de eliberare naţională 
a popoarelor din Balcani. Romul Alia Plavici   şi fratele 
său Muyo (mort în 1807) participă la insurecţia sârbă 
contra Imperiului Otoman, la începutul secolului al 
XIX-lea. Unul dintre cei mai faimoşi haiduci (luptători 
pentru libertate) din secolul al XIX-lea este romul 
Mustafa Shibil (născut în satul Gradeţi, lângă Sliven, 

ucis în 1856). Romi din Sliven (fraţii Iordan şi Geor-
gy Hajikostovi, Iordan Ruschev) iau parte la războiul 
ruso-turc (1877-1878) în rândurile armatei ţariste, ca 
voluntari bulgari.

ilustr. 13 

(din Maruşiakova şi Popov, 2001, pag.70)

http://romani.unigraz.at/romani
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Valahia şi 
Moldova

cul „ţigan” devine un subiect des 
abordat în ziare, în poeme, în ro-
mane,  în piese de teatru. Odată 
emanciparea robilor obţinută, se va 
pune problema – şi se pune şi astăzi 
– integrării lor în viaţa socială şi 

economică a României.
 Urmele robiei au rămas în 
memoria vechilor stăpâni şi robi, 
perioada robiei influenţând încă 
relaţiile dintre descendenţii acestor 
două pături sociale.

INTROdUCERE

Istoria migrării  rome în Europa  
s-a oprit brusc pentru mebrii acestui 
popor sosiţi pe teritoriile româneşti  
ale coastelor sudice şi orientale ale 
lanţului muntos al Carpaţilor. Romii 
ajunşi până în  Valahia şi Moldova, 
în timpul celei de a doua jumătăţi  
a  secolului  al  XIV-lea,  vor f i ,  
într-adevăr, reduşi la robie şi scla-
vie, timp de cinci secole, şi istoria 
lor nu se poate compara decât cu cea 
a afro-americanilor.  
 „ Ţ i g a n i i  n u  s e 
p o t  n a ş t e  d e c â t  r o b i ;  
orice copil  născut dintr-o mamă 
roabă devine şi el rob (…)” susţine 
codul Va lahiei, la începutul seco-
lului al XIX-lea. Romii sunt pro-
prietatea domnitorului  ( în cal i -
tate de „robi ai statului”- ţigănia 
domnească) ,  a  mănăst i r i lor  sau 
a  unor  pa r t i cu la r i .  Vânzarea , 
cumpărarea şi donaţia unor familii 
întregi de robi reies dintr-o practică 
curentă a proprietarilor,  care se 
bucură de drepturi nelimitate  asu-
pra robilor lor.  de fapt,  numiţii 
proprietari  pot face tot ce vor cu 
robii, în afară de a-i omorî.
 Către jumătatea secolului 
al XIX-lea, o mişcare aboliţionistă 
apare printre intelectualii din prin-
cipatele de la dunăre şi simboli-

© Consiliul EuropEi

Spre deosebire de ceea ce  s-a întâmplat în alte zone ale Europei, romii în vechile Valahia şi 
Moldova (România de astăzi) au trăit în robie timp de cinci sute de ani. A trebuit să vină mijlocul 
secolului al XIX-lea  şi abolirea robiei  pentru ca un număr mare dintre ei  să părăsească ţara şi să 
emigreze, către Europa Centrală şi de Vest sau  în America.



instalarea în românia
Libertate şi robie
Cum este posibilă robia ?
Statutul juridic  al romilor reduşi la robie

iNSTalaREa  
ÎN RomÂNia  

Prima dovadă incontestabi lă  a 
prezenţei romilor în nordul dunării 
constituie şi prima dovadă a aservirii 
lor. în 1385, dan I, voievodul Vala-
hiei, confirmă lista bunurilor donate 
mănăstirii Sfânta Fecioară de la Tisma-
na, printre care figurează 40 de sălaşe
(cuvânt derivat din  limba turcă, de-
semnând  o mare familie sau  un grup 
de corturi) ale aţiganilor (ţigani). 
Mănăstirea Cozia primeşte, în 1388, 
o danie de 300 sălaşe de ţigani de la 
domnitorul Mircea cel Bătrân. Alte 
probe documentare  apar în cursul 
următoarelor decenii. Robii romi ai 
mănăstirii Tismana sunt menţionaţi în 
toate documentele şi confirmă pose-
siunile călugărilor până în secolul al 
XVII-lea.
 Un act notarial – redactat pe 

data de 2 august 1414, la Suceava, 
Moldova – îl menţionează pe Ale-
xandru cel Bun care îi dă lui Toader 
Piticul ”în schimbul serviciilor sale 
loiale“ – un sat pe marginea pârâului 
Jeravat, în locul unde el se varsă în 
râul Bârlad, sau mai exact, în locul 
unde „Lie” şi „Ţigăneştii” aveau rang 
de cneji (stăpâni locali sau şefi ai sa-
telor). Istoricii consideră  acest act ca 
prima probă documentară indirectă 
a prezenţei romilor în Moldova şi un 
document  din 8 iulie 1428 – ca pri-
ma probă directă.  în acesta din urmă, 
voievodul Alexandru cel Bun dotează 
mănăstirea Bistriţa cu 31 de “chelya-
di” ţigăneşti (termen de origine slavă 
sinonim cu sălaş)

liBERTaTE şi RoBiE

Unii istorici consideră că  românii au 
moştenit  instituţia robiei  de la veci-

nii lor din est -tătarii. Aceştia îi supu-
neau  în mod curent pe prizonierii lor 
de război, aşa cum un număr anume 
de români a trăit  această experienţă;  
invers, în 1402, Alexandru cel Bun a 
făcut  danie mănăstirii Moldoviţa  patru 
familii de tătari, ca robi. Aşadar, robia 
era practicată  în zonă cu mult înainte 
de sosirea romilor.
 Istoricii cred că, în timpul 
migraţiei lor din Grecia şi Bulgaria, 
spre Europa Centrală şi de Vest, un 
număr de romi a tranzitat Valahia, apoi 
Moldova. deci suntem tentaţi să pre-
supunem că, timp de o anume perioadă  
iniţială, romii locuitori din această 
zonă erau liberi. în Valahia, documen-
tul voievodului dan I din 1385 nu ne 
transmite nimic  în privinţa statutului 
juridic al celor în discuţie, înainte de 
danie. în Moldova, 
documentele  cele mai vechi  îi amin-
tesc pe romi, ocupând funcţia de cneji 
(şefi al satului  sau aşa – zis boiernaşi 

Ilustr.2 

Act de vânzare a unui grup de robi romi,1558
(extras din Hancock, 2002,pag.22)

Ilustr.3 

August Raffet-“Familie de ţigani în călătorie în Moldova”, 19 iulie 1837
(extras din  Hancock,2002, pag.28)
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ŞTEFAN RAZVAN, ROM 
ŞI dOMN AL MOLdOVEI
 
Romii care reuşiseră să depăşească barierele sociale  şi să-şi asi-
gure o poziţie publică bună în societatea principatelor sunt mai 
mult excepţii decât regulă.Cazul lui Răzvan Ştefan, devenit prinţ, 
este binecunoscut. Există diverse variante despre originea lui. 
După unele dintre ele, ar fi fost fiul unei servitoare românce şi al 
unui rob ţigan care aparţinea prinţului Mihai Viteazul al Valahiei. 
După altă versiune, popularizată prin literatură, el ar fi fost fiul 

unei roabe ţigănci, aparţinând prinţului Valahiei şi al unui tată ne-
cunoscut, probabil un personaj înalt, reprezentativ pentru dinastiile 
din  principat. Copil fiind, Răzvan este robul lui Anastasi, arhie-
piscop mitropolitan al Moldovei între 1572 şi 1578, care îi dă o 
bună educaţie, înainte de a-l elibera, prin testamentul său. Stefan 
Răzvan a avut o viaţă  destul de  agitată. Devenit boier (con-
trar regulilor folosite în Europa Centrală şi de Vest,  acest sta-
tut  se putea dobândi  în Valahia şi Moldova- ca în întreaga lume 
ortodoxă - pentru că acolo aristocraţia nu era o castă închisă şi 
ereditară), el intră în serviciul guvernului şi este trimis în misiune 
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şi, deci, oameni liberi); în ceea ce 
priveşte Transilvania, aici romii au fost 
întotdeauna liberi (ei se bucurau de un 
statut comparabil cu cel ai ţăranilor 
şerbi).
 Ipoteza unei perioade iniţiale 
de libertate relativă pentru romi este 
confirmată  pentru o serie întreagă de 
drepturi acordate robilor de stăpânii 
lor. Cele mai importante erau   posibi-
litatea de a se deplasa în ţară (nomadul 
trebuia doar să achite un impozit anual  
stăpânului său) şi autonomia judiciară 
(referitoare la comunităţile de nomazi).

CUm ESTE 
PoSiBilĂ RoBia ?

O cutumă locală cerea ca ţăranii li beri, 
care au muncit pe un domeniu feudal 
timp de doisprezece ani, să devină 
şerbi (rumâni) ai boierului. Se poate, 
pe bună dreptate, considera  că romii 

au avut parte de acelaşi tratament. Un 
alt aspect, la fel de important, ţine de 
slăbiciunea statului faţă de autoritatea 
nobilimii. Suveranul nu-şi putea exer-
cita  efectiv autoritatea pe întreg teri-
toriul ţării, ca să menţină o influenţă 
directă asupra propriilor robi. Romii 
sunt aserviţi ca robi stăpânilor locali.
Existenţa robilor romi în Valahia şi 
Moldova se a generat cea mai spec-
taculoasă schimbare în situaţia finan-
ciară a stăpânilor lor. A vinde robi este 
mijlocul cel mai comod de a plăti o 
datorie sau de a scăpa de condiţia de 
rob la turci sau la tătari. Robii sunt 
buni la orice, au valoare de marfă şi, 
prin urmare, sunt vânduţi, oferiţi ca 
dar de nuntă sau ca zestre, dăruiţi unei 
mănăstiri pentru ca numele stăpânului 
să fie menţionat în timpul slujbei şi 
schimbaţi pe animale sau pe panta loni 
de pânză. dacă refuză să se supună, 
„ei trebuie bătuţi cu brutalitate“ 
(Ilustr.2,10).

STaTUTUl JURidiC  
al RoBiloR Romi 

între secolele al XIV-lea şi al XVI-lea, 
statutul juridic al romilor nu este de-
terminat de nici un regulament care să 
le determine drepturile  şi obligaţiile în 
caz de litigiu cu terţi. Totuşi, atitudinea 
„obişnuită”  faţă de romi a sfârşit  prin 
a  inspira  reguli adoptate între secole-
le XVII şi XIX. Regulamentele Mol-
dovei le completează pe cele ale Vala-
hiei, astfel încât sunt puţine diferenţe 
între legile respective din cele două 
ţări române, din punctul de vedere  al 
statutului juridic al robilor. (Ilustr.7)
 Pe întreaga perioadă  când 
au fost supuşi robiei, în cele două ţări 
române,  romii nu s-au bucurat de un 
statut juridic care să le asigure  un 
minimum de drepturi sau să-i prote-
jeze, în caz de proces. Robul nu era 
considerat  o persoană cu  perso na-

Ilustr.4 
Căutător rom de aur (rudari, aurari, băieşi)la muncă- 
Desen datând din 1850 – aproximativ
( extras din Gronemeyer-Rakelmann 1988, pag125)

2 3

valahia 
şi moldova

ROMII | ISTORIE

2.2

diplomatică la Istanbul, înainte  de a întâlni”Zaporojkaia Seş” 
(o formaţie independentă de cazaci, de pe teritoriul  Ucrainei de 
astăzi), de a deveni hatman (comandant şef al forţelor cazace), 
de a servi în armata poloneză  sub regele Sigismund III Batory cu 
grad de colonel  şi un titlu  nobiliar, pe urmă -  de a reveni în Mol-
dova, pentru a conduce  garda personală a prinţului Aron Tiranul.
În cursul conflictului intern care destramă Valahia şi Moldova în 
1595, Ştefan Răzvan ajunge să-l răstoarne pe Aron Tiranul  şi se 
urcă pe tronul lui timp de  cinci luni
(aprilie – august 1595), cu ajutorul Poloniei. Aliindu-se cu arma-

tele otomane în  Valahia, cucereşte Bucureştiul, Giurgiu şi Brăila, 
înainte de a asedia Târgovişte şi Ismail.Boierul Ieremia Movilă 
este atunci proclamat prinţ al Moldovei, datorită, o dată în  plus, 
Poloniei. Ştefan Răzvan revine în Moldova, dar, pe 14 decembrie 
1595, pierde bătălia de la Areni contra armatei unificate a regelui 
Sigismund III şi a prinţului Ieremia Movilă. Este executat la 6 
martie 1596.

Ilustr.5 
(după Elena Maruşiakova-Veselin Popov)

Ill. 3 (katar Hancock 2002, p.28) 



 

li tate juridică,  ci un bun aparţinând  
stăpânului său. Un litigiu între un rob 
şi un om liber care nu aparţinea  fami-
liei stăpânului său devine un litigiu în-
tre acesta din urmă  şi omul liber res-
pectiv. Robii nu răspundeau  de faptele 
lor, care, deci, îi angajau pe stăpâni. 
în cazurile cele mai grave, (furt de 
cai, asasinat ), totuşi, stăpânul îl putea 
abandona pe  rob, pentru a nu i se cere  
o indemnizaţie sau o amendă (dese-
gubina); robul suportă, în acest caz, 
o pedeapsă individuală, putând merge 
până la execuţie.

lEGiSlaŢiE

în 1646, primul cod legislativ  intitu-
lat „Carte românească de învăţătură”  
fixează  un număr anume de puncte de 
reper privind  drepturile şi obligaţiile  

robilor romi din Moldova. de exem-
plu,  orice rob cumpărat are obligaţia  
de a-şi ajuta stăpânul şi un rob  con-
vins că a acţionat prost trebuie să 
suporte o pedeapsă „rezonabilă”, 
administrată cu ajutorul  unei „verge-
le sau al unui  bici” şi nu poate pro-
testa decât dacă stăpânul foloseşte  
arme „brutale“ caz în care persoana 
în discuţie riscă moartea. de fapt,  
stăpânii de robi  puteau face tot ce 
voiau cu robii lor, în afară de faptul 
de a-i omorî.
 în ceea ce priveşte  căsătoria,  
textele de lege  prevedeau  că doi robi 
se pot căsători, dar numai cu acordul 
stăpânului. Presupunând că  doi robi 
aparţinând la doi stăpâni diferiţi vor 
să se căsătorească,  era indispensabil 
acordul ambilor stăpâni. în majoritatea 
cazurilor, cei doi stăpâni încheie un 
acord, înaintea căsătoriei :  fie unul 

dintre ei  îl cumpără pe robul  presu-
pus că se va instala la celălalt, fie  se 
propune un rob de valoare echivalentă, 
în schimb. în acest caz, cea mai mare 
parte a documentelor precizează „ţigan 
contra ţigan, conform legii”.
 La începutul secolului al XIX-
lea, Codul civil moldovenesc  este 
conceput mai ales pentru a garanta  
drepturile  stăpânului asupra robului. 
Capitolul II din acest cod  prevede 
(că) “nu există unire legitimă între oa-
meni liberi şi robi“ şi că stăpânii de-
cid  persoana şi momentul „cele mai 
adecvate” pentru robii lor. Robii erau 
căsătoriţi de obicei foarte timpuriu, 
pentru a  face copii  mulţi şi a spori 
astfel averea stăpânului. dacă un rob 
fuge, datorită unei situaţii jenante, 
„stăpânul şi urmaşii săi, conform obi-
ceiurilor ţării, au totdeauna dreptul de 
a-şi  cere înapoi  fugarul de la oricine 

Ilustr. 6 

Raportul redactat de alţi patru membri ai comisiei de anchetă repartizează romii în şase “categorii”, după profesie şi 
obiceiuri(1831) ( după autor, extras rezumat  din “Analele parlamentare ale României”-Bucureşti, Imprimeria Statului, 1890-1-1)

LINGURARI
 

Meseria lor este: unii dintre ei trăiesc din  
lucrul în lemn ; ei fac cutii de diverse mărimi, 

linguri şi alte ustensile de gospodărie.

CĂUTĂTORI  dE AUR

Unii dintre ei trăiesc din produsul 
aurului pe care îl găsesc;alţii 

lucrează în lemn

“ŢIGANI URSARI“

Ei au urşi şi îşi câştigă 
existenţa făcându-i să danseze 

în oraşe şi sate. 

ROBI ŞI STĂPâNI: TREI CATEGORII, dOUĂ SITUAŢII                                                                                  Ilustr.7 (după E.Maruşiakova -  V.Popov)

Romii sunt proprietatea prinţului( “robii Coroanei”, supranumiţi  
de asemenea, mai târziu, “ţiganii statului “) , ai mănăstirilor şi 
ai particularilor. Cei care aparţin mănăstirilor sau particulari-
lor( în general – boieri) au, întotdeauna, o soartă mai rea decât 
cei ai prinţului. Complexitatea relaţiilor economice, religioase 
şi familiale, în sânul clasei conducătoare  româneşti provoacă 
numeroase schimbări de stăpâni şi robi (aceştia din urmă de-
venind obiect de cumpărare, vânzare, danii către mănăstiri, 
moştenire prin testament şi zestre)
“Robii Coroanei” sunt mai ales nomazi, cu diverse meserii. Ro-
bii mănăstirilor au diverse ocupaţii: doar o parte dintre  ei  este 
nomadă, ceilalţi muncesc  pământul călugărilor sau fac diferite 
lucrări manuale. “Ţiganii” boierilor sunt, în mod esenţial, ser-
vitori şi ajutoare sau lucrează pământul.
O altă clasificare a robilor “ţigani” se bazează pe modul lor 
de viaţă (sedentară sau nomadă) şi pe principala lor ocupaţie. 

“Ţiganii statului“ sunt împărţiţi în  rudari, aurari sau băieşi,  
care caută aur în nisip; ursarii  care îşi arată urşii sau sunt 
prelucrători de metale; lingurarii  care fac ustensile de gospodărie 
în lemn,; “lăieşii” care prelucrează metale, prelucrează piei, 
sunt fabricanţi de pieptene etc. Ei duc o viaţă nomadă şi trebuie 
să verse un impozit anual către stat. ”Ţiganii” mănăstirilor şi 
ai boierilor, după cum sunt nomazi sau sedentari, sunt împărţiţi 
în “lăieşi” (al căror mod de viaţă  este asemănător  cu cel al 
lăieşilor prinţului) şi “vătraşi”. Aceştia din urmă, la rândul lor,  
se împart în două categorii: ”ţigani casnici” (cei care lucrează 
în casă) sau “ţigani de curte” (ţigani domestici) care sunt mun-
citori domestici sau “ţigani de ogor“ sau “ţigani de câmp” (cei 
care lucrează pământul stăpânilor lor).
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Legislaţie
Aspecte ale vieţii în robie
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Ilustr.9 

Portretul unei femei rome, Bucureşti, a doua jumătate a secolului al XIX-lea 
(extras din Gronemeyer-Rakelmann 1988 .S 171)

ŢIGANI ZAVRAGII

Erau în jur de 300 de
familii, adăugate categoriei

ursarilor.

ŢIGANI LĂIEŞI

În general stabiliţi la marginea
satelor, aceşti romi lucrează în fier

şi fabrică  cutii.

NETOŢI

Erau în jur de 50 de familii (numele 
“netoţi” este versiunea .românească  pentru 
“hotentoţi”) venite odinioară din Germania.

şi nici un timp de prescriere  nu ar pu-
tea fi invocat în Moldova, privind cri-
ma de fugă.” 
 Codul Valahiei, deşi mai con-
cis, conţine aceleaşi principii: „Ţiganii 
nu se pot  naşte decât în robie; orice 
copil născut din mamă roabă devine şi 
el rob; stăpânul  nu se bucură de nici 
un drept  asupra vieţii robului  său; 
drepturile  stăpânului asupra robului 
se limitează la vânzarea  sau donarea 
de robi; ţiganii fără stăpân sunt ro-
bii prinţului; căsătoria între robi este 
recunoscută; o despărţire este  pro nun-
ţată atunci când  un mariaj  a avut loc 
în tre un rob şi un om liber, fără ştirea 
stăpânului.”
 Acestea erau condiţiile prin-
cipale  fixate prin lege, până la abo-
lirea robiei, în cele două principate  
române.

aSPECTE alE  
viEŢii ÎN RoBiE

Urmele robiei au durat  în memoria 
vechilor stăpâni şi sclavi şi perioa-
da robiei influenţează încă  relaţiile  
descendenţilor celor două straturi so-
ciale.
 Printre “ţigani”, deosebirea 
între “lăieşi” şi “vătraşi”,  romi nomazi 
şi romi sedentari,  se dovedeşte critică 
din două puncte de vedere.”Vătraşii”, 
oricare ar fi stăpânul  căruia îi aparţin 
(prinţ, mănăstire sau particular), 
trăiesc în condiţii mizerabile, în timp 
ce romii nomazi se bucură  de avan-
taje importante, chiar prin  comparaţie 
cu unii din populaţia majoritară. 
„Vătraşii” sunt, într-adevăr, percepuţi 
de către stăpânii lor, în esenţă, ca 
hoţi şi mincinoşi leneşi, gata de ori-

ce pentru a se sustrage de la datoriile 
lor. Pedepsele curg,  după capriciile 
stăpânului. Cea mai curentă este bătaia 
cu biciul pe spate, cu ajutorul unei 
vergele de lemn de alun. Numărul lo-
viturilor variază între câteva duzini  
şi două sau trei sute, administrate în 
câteva reprize.Chiar şi pieile cele mai 
dure cedează după patruzeci sau cinci-
zeci de lovituri şi încep să sângereze 
abundent.
 Colibele robilor au acoperişuri 
făcute dintr-un amestec de argilă şi 
paie,  ridicate pe o vatră. O ferestruică 
este tăiată în zidul din fund.Un sălaş  
de “ţigani” se strânge în fiecare colibă: 
tatăl, mama – uneori şi bunicul sau bu-
nica – şi toţi copiii care nu au murit de 
bolile frecvente aici, datorită mizeriei 
crunte şi sărăciei. (Ilustr.11)
Mai multe femei, toate rome, sunt res-
ponsabile de dormitorul stăpânului: ele 

ACTE dE EMANCIPARE           Ilustr.8 (tradus din Sion 2000, pag.130)

A elibera un rob printr-un act de emancipare  este mijlocul prin care stăpânul îşi 
manifestă recunoştinţa  pentru o viaţă petrecută în serviciul său. La mijlocul se-
colului al XIX-lea unul dintre aceste documente, acordat unei  spălătorese, este 
următorul: 

“ Eu, subsemnatul, declar prin prezenta că ţiganca Maria, fiica lui dumitru Cracău 
şi urmaşă a robilor moşteniţi de la părinţii mei,văduvă de la moartea soţului său, 
pentru că m-a servit cu devotament şi afecţiune  din copilărie şi în timpul creşterii 
sale în casa mea, punându-şi tot sufletul în munca sa, în aşa fel încât întotdeauna 
şi-a atras recunoştinţa mea şi a soţiei mele: prin prezentul act pe care i-l înmânez, 
o absolv de robie  şi o autorizez să plece unde şi când va vrea; atâta timp cât  va 
dori să rămână în casa mea, ea se va bucura, fără cea mai mică problemă, de 
camera sa şi de mâncarea zilnică, ca toate celelalte roabe din această casă. Asta 
va servi ca exemplu şi fiului său - Dincă - care, dacă se va purta ca mama lui, va 
fi eliberat la timpul său.
Ziua a opta, iunie 1849, Dimitrie Canta, logofăt”.
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trebuie să-l cureţe, să-l încălzească, 
să facă patul şi leşia, să prepare baia 
boierului şi, adesea, să vegheze la 
aspectele de igienă ale acestuia. Ro-
mele cele mai frumoase  sunt adesea 
trimise să maseze picioarele musafi-
rilor importanţi.  Interesul pe care li-l 
poartă boierul le trimite la gospodăria 
sa, unde sunt puse la muncă, în servi-
ciul său personal. Aceste femei tinere  
apăreau în picturile  sau operele lite-
rare ale epocii (Ilustr.9).
 Obligaţia clăcii faţă de stăpân 
situează mulţi romi într-o sărăcie 
extremă, care va face  condiţia lor 
economică şi socială foarte dificilă. în-
trebarea care se  pune pentru cei  mai 
mulţi romi sedentari  este simplă :
 ”Cum se poate munci jumătate 
de an la stăpân şi să ai timp şi pentru a 
câştiga suficient pentru a supravieţui?”  
Ei sunt „ţărani” şi zilele petrecute în 

serviciul stăpânului le consumă tot 
anotimpul frumos. Este imposibil să 
munceşti, să semeni cereale, să pliveşti 
şi să seceri  la timp, când  datorezi 150 
de zile pe an  stăpânului. în aşa fel în-
cât, alegerea se reduce la a munci pen-
tru stăpân  şi a îndura foamea sau a-ţi 
cultiva propriul teren  şi a te îndatora.
 Romii nomazi- rudari, aurari, 
băieşi, ursari, lingurari şi lăieşi- consti-
tuie  un segment considerabil ( mai 
mult de jumătate în timpurile vechi 
şi  o treime în 1850) din populaţia 
romă şi se bucură de un tip particu-
lar de autonomie. Ei au un conducător 
–jude (judecător) – recunoscut de către 
autorităţile  Valahiei şi Moldovei şi 
care face dreptate  în sălaşul  său, în 
virtutea tradiţiei rome. Obligaţiile lor 
fiscale, în majoritatea cazurilor, sunt mai 
uşoare  decât cele ale restului populaţiei.  
Ei sunt liberi să se deplaseze şi, ceea ce 

probabil este cel mai important, nu au 
alte obligaţii diverse, cum ar fi, de ex-
emplu – claca. Modul lor de viaţă no-
mad  este, trebuie remarcat, sezonier, 
în măsura în care ei îşi petrec o parte a 
anului (în general –iarna) pe domeniul 
proprietarilor lor. 

ÎNCEPUTURilE  
EmaNCiPĂRii

Ideea emancipării robilor apare lent, în 
societatea românească, în cadrul unei 
evoluţii globale  în favoarea introduce-
rii  elementelor europene, în condiţiile 
sociopolitice. O Adunare Naţională 
este  foarte repede convocată ca să 
revadă regulamentele organice  (tex-
tele fundamentale) vizând Valahia şi 
Moldova. în 1831, ea propune să fie 
numită o comisie de anchetă pentru a 

Începuturile emancipării
Emanciparea romilor proprietate a Bisericii, legea din1847
Sfârşitul robiei

Ilustr.10

Emanciparea romilor este rodul mai multor texte de legi: regulamentele organice din 1831, 
legile din 1843 şi 1844, referitoare la romii statului, legea din 1847 referitoare  la romii Bise-
ricii şi legile din 1855 şi 1856, referitoare la romii  persoanelor particulare.Totuşi, comerţul 
cu robi  a continuat în ritm alert până în 1845, cum o dovedeşte  acest anunţ despre vânzarea  
cu preţ de speculă a unor robi, anunţ apărut în cotidianul Luna (Bucureşti )în 1845 : 

“Katar e čhave thaj e palalne le Serdarjeske Nicolae Nica andar Bukurešti, isi bikinipnaske 
200 ciganitiko familie. E murša si ekscelento roburja k-i bar, von si phuvjake roburja: bajaša, 
tiraxarja, bašavne thaj butjarne le vastesa. O bikinipe naj te ovel maj cera panže roburjendar 
jekhvar; anda kodo, o pokin si te ovel duj dukatura. Von si te oven gata p-o uzualo drom, thaj 
le pokinipnasa kodova savo kinel šaj te ovel e maj atento servisurendar”.
(extras din Hancock 2002, pag.24)

Ilustr.11

O şatră (sat de robi) 
în Valahia, 1862

(extras din Hancock 2002, pag.18)
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studia condiţiile de viaţă ale  robilor şi 
pentru a găsi, apoi, mijloace de ameli-
orare a acestora, încurajându-i pe cei 
în cauză  să se stabilească convenabil 
şi să devină agricultori.  (Ilustr.6).
 Un amendament recomandă 
ca “aceşti ţigani să regleze şi să-şi 
plătească  toate impozitele, ca toţi 
ceilalţi ţărani impozabili de pe dome-
niu ; cei care nu au domiciliu fix (cei 
care trăiesc în corturi) nu trebuie să fie 
autorizaţi   să se instaleze pe un do-
meniu  fără acordul proprietarului.” 
Acest text  vrea să-i convingă pe no-
mazi să se sedentarizeze, pentru a plăti 
mai puţine  impozite, ca toţi ţăranii. 
Nomazii erau probabil foarte numeroşi 
în epocă, ceea ce conduce progresiv 
la apariţia unei politici de sedentari-
zare, care va deveni mai agresivă după 
emancipare. Situaţia romilor - care este 
percepută gradual ca “dezonorantă” 

pentru imaginea poporului român – 
este în centrul unei dezbateri intelectu-
ale care ajunge la paroxism, în mijlo-
cul secolului al XIX-lea. Lucrurile se 
schimbă şi robia este abolită (este vor-
ba de robii care aparţineau statului), 
prin Legea din 22 martie 1843; toţi 
cei care plăteau impozite  autorităţilor 
închisorii Vornicia (adică romii pro-
prietate de stat) trec sub autoritatea 
prefecţilor de district: o măsură care îi 
emancipează şi îi aşează în categoria 
românilor supuşi  impozitului personal 
(Ilustr.10)

EmaNCiPaREa RomiloR  
PRoPRiETaTE a BiSERiCii, 

lEGEa  diN 1847

Etapa următoare, în procesul de 
emancipare,  are loc în 1847. Prinţul 

Bibescu al Valahiei supune Adunării 
Naţionale un proiect de lege în  
fa voarea emancipării romilor care 
a parţineau Mitropoliei, epis co pii-
lor  şi mănăstirilor. Acest text a fost  
a doptat în unanimitate pe 11 fe-
brua rie 1847. Cu 2.088 famili i  
de romi, mănăstirea Cozia este cea 
care are cei mai mulţi robi, gra-
ţie gestului de caritate,  făcut în 
e pocă, de voievodul Alexandru cel 
Bun. districtul Prahova numără  
8.870 romi şi astfel vine în frun-
tea listei.  în districtele Valahiei  
tră iau 47.245 romi, repartizaţi în 
11.446 familii şi care înainte fuseseră 
robi, în mănăstiri. Pe baza unor statis-
tici suplimentare, se apreciază că, în 
anii 1850, între 250.000 şi 300.000 de 
romi trăiau în cele două principate, 
un de ei reprezentau aproximativ 7,5% 
din populaţia totală.

Consiliul EuropEi
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O declaraţie din 11 iunie 1848:

“Poporul român încetează practica inumană  şi dezonorantă 
a robiei şi proclamă libertatea ţiganilor care aparţin persoa-
nelor particulare. Cei  care au dovedit  că regretă pentru că 
avuseseră robi  sunt iertate de către poporul român şi ţara va 
plăti, din trezoreria proprie,  orice persoană care a suportat 
un prejudiciu  prin acest act creştinesc.”

 Valoarea unui rom a fost estimată,  mai târziu, la opt 
bani de aur pentru un sedentar şi la patru  bani de aur pentru un 
nomad.

Ilustr.13 (Arhivele Naţionale Istorice (ANIC)

Ilustr.14

“Actul de emancipare a tuturor ţiganilor principatului român“ 
promulgat de către prinţul Ştirbei, la 8 februarie 1856. 

Prin acest decret, toţi romii din Moldova sau Valahia 
îşi capătă, în sfârşit, libertatea. (ANIC)

Ilustr.12

Studenţi români 
arzând, în piaţa 
publică, vechile 
legi care autorizau 
robia la Bucureşti 
–25 septembrie 
1848
 (extras din Hancock 

2002, pag.27)
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CONCLUZIE

Robia în care au fost ţinuţi romii în 
Valahia şi Moldova  nu ar putea fi 
interpretată în mod unidimensional. 
Presupunând că vrem să formulăm 
observaţii generale, din perspectivă 
contemporană, poziţiile  respective 

ale romilor nomazi şi sedentarizaţi  
apar, fără îndoială, ca fiind problema 
centrală. în timp ce romii sedentarizaţi 
(“vătraşi”) sunt la dispoziţia propri-
etarilor  lor, nu se bucură de nici-
un drept personal, sunt adesea sever 
pedepsiţi şi pot fi vânduţi ca nişte 
obiecte, romii itineranţi (“lăieşi” 

şi alţii)  se bucură  frecvent de mai 
multe libertăţi - chiar privilegii - re-
fuzate  celor mai mulţi locuitori  din 
alte straturi sociale. Aceste diferenţe  
se reflectă şi astăzi la nivelul grupu-
rilor de romi  care trăiesc în România  
şi, într-o oarecare măsură, în restul 
lumii. 

SFÂRşiTUl RoBiEi

Emanciparea ultimilor robi, cei care 
aparţineau particularilor, a avut loc 
în Moldova în 1855, la solicitarea 
prinţului Grigore Ghica. Suveranul 
trimite un ofis Consiliului Extraor-
dinar al ţării, rugându-l să elabore-
ze şi să adopte “un nou proiect de 
lege”, pentru emanciparea romi-
lor care aparţineau unor particula-
ri moldoveni. Abolirea robiei este 
percepută  ca o reformă ce decur-
ge din “legile fundamentale ale 
umanităţii  şi constituie o problemă 
de demnitate  pentru ţară.” Prinţul 
Ghica explică acest moment istoric: 
“în momentul în care Europa  arată  
un interes real principatelor şi inter-
vine pentru viitorul lor, poporul nos-
tru are obligaţia de  a face un pas 
înain te. ”Robia  este considerată ca“ 
ră măşiţa unei societăţi barbare”, “o 

anomalie care trebuie să dispară”, 
“o atingere a dogmelor sfintei creş-
ti nătăţi, a principiilor umanităţii şi 
intereselor vitale ale statului.”
 Conform  dorinţei formulate 
de către prinţ, proiectul de lege tre-
buie să conţină două elemente fun-
damentale: ”Abolirea imediată a ro-
biei în Moldova“ şi “Reglementarea  
şi condiţiile care determină indemni-
zarea convenabilă a proprietarilor.” 
Ziua de 28 noiembrie  este declarată 
zi liberă legal. Pe 22 decembrie 
1855, divanul (Adunarea Naţională) 
adoptă “Legea privind  sfârşitul ro-
biei, modalităţile de indemnizare şi 
trans formarea robilor emancipaţi în 
con tribuabili.” 
 în ceea ce priveşte indemni-
zarea datorată stăpânilor, romii “lin-
gurari” şi “vătraşi”( sedentarizaţi în 
sate) – s-a  estimat la opt bani de 
aur şi romii “lăieşi” (nomazi) – la 
patru bani de aur, indiferent de sex; 

numai invalizii şi copiii  mici sunt 
scutiţi de plată.
 Si tuaţ ia  robilor  romi din 
Va lahia   evoluează ca şi cea din 
Mol  dova.  Pe 8  februar ie  1856, 
prin ţul Stirbei  promulgă “Legea 
vizând emanciparea tuturor ţ i  ga-
ni lor, în principatul român.” Acest 
text proclamă sfârşitul  robiei şi 
eli berarea tuturor “ţiganilor”, până 
atunci aserviţi,  ca şi înscrierea lor 
imediată, în calitate de contribua-
bi l i .  Vechi i  propr ie tar i  pr imesc 
ze ce bani de aur de fiecare rob, 
cu ti t lu de indemnizaţie.  Ziua de 
8 februarie devine zi l iberă legal 
(Ilustr.14)

după emancipare, romii con-
tinuă să formeze un grup de contri-
buabili  la discreţia fermierilor şi 
au torităţilor locale. Unii pleacă la 
oraş şi un număr egal dintre ei pă-
răsesc România.
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Europa Centrală
Primele menţiuni I Slovacia, Boemia şi Moravia I Ungaria Centrală şi Transilvania I Profesii I 
Cei în afara legii şi contribuabili

introducere 

mai mult decât o entitate 
fizică, „europa centrală”  este un 
concept legat  de o istorie comună. 
ea înglobează, ca  nucleu, terito-
riul austriei, croaţiei, republicii 
cehe, ungariei, Slovaciei şi Slo-
veniei moderne, precum şi vechile 
regiuni austro-ungare  Bucovina, 
galiţia, transilvania şi Voivodi-
na, respectiv  germania, Polonia şi 
elveţia  ca  periferie.  În fişa de faţă, 
termenul de  „europa centrală” 
desemnează doar regiunile din 
prima categorie. (ilustr.1)

                 
Compilat de echipa editorială

© CONSILIUL EUROPEI

Destinul romilor în Europa Centrală,  între sosirea lor  şi secolul al XVIII-lea, a fost foarte mult 
influenţat de nenumărate războaie  şi răsturnări politice  survenite în regiune, mai ales – conflictul  
permanent între Imperiul Otoman şi Sfântul Imperiu Roman. Până la sfârşitul secolului al XVII-lea, 
perioadă în care turcii încep  să se retragă repede, după bătălia de la Viena, în 1683, romii din teritoriile 
ungureşti se confruntă cu două politici diferite. Sub regimul otoman, calităţile lor de meşteşugari şi 
muzicanţi erau foarte apreciate. În zonele controlate de Habsburgi, abia sunt toleraţi. Totuşi, în unele 
regiuni şi, mai ales, în comitatele Ungariei Occidentale limitrofe teritoriilor Coroanei Habsburgilor, 
aceste două atitudini  coexistă, ceea ce îi expune pe „ţigani” la condiţii –în mod constant – schimbătoare.

PRIMELE 
MENŢIUNI

În privinţa  teritoriilor cehe, unii 
specialişti sugerează că romii ar fi venit 
aici de la mijlocul secolului  al Xiii-lea. 
totuşi, cea mai mare parte a autorilor  
susţine  că  debutul apariţiei  s-a făcut în 
cursul celei de a doua jumătăţi a secolului 
al XiV-lea, în virtutea creşterii numărului 

de referiri la „ţigani”  în registrele locale  
ale zonelor slovace ale regatului unga-
riei. Satul ciganvaja  a fost fondat  în 
această zonă în 1388 şi mai multe familii 
care locuiau acolo  încep în curând să 
folosească  cuvântul „cigany”  sau „ci-
gan”. În 1399, certificatul  execuţiilor   
seniorilor  rozmberk  în Boemia de Sud 
menţionează prezenţa, într-o bandă de 
hoţi, în afara mai multor germani „ a unui 
oarecare ţigan - grajdarul andrew”.  Dis-

punem, de asemenea, de dovezi  atestând, 
din anii 1370, prezenţa romilor   la Zagreb 
(Zagrab), capitala croaţiei, foarte legată 
de ungaria în epocă.

 Prima dovadă incontestabilă 
a prezenţei romilor în ungaria urcă la 
1416, an în care câteva documente atestă 
că, în oraşul Braşov din transilvania, 
existau oameni care dădeau bani şi  hrană 
„domnului emaus din egipt şi celor 120 
de însoţitori ai săi”. regele Sigismund 

pecs
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györ
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belgrad

budapesta

sibiu

moHacs 
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ilustr. 1

Frontierele ungariei la Sud şi est, către 1500

Frontiere între austria şi imperiul otoman

Frontiere actuale



Slovacia, Boemia şi Moravia
Ungaria centrală şi Transilvania
Profesii
Cei în afara legii şi contribuabilii

i (1387 – 1437) - care-şi asumă de fac-
to sarcina împăratului Sfântului imperiu 
roman – acordă unor grupuri de „ţigani” 
permise de călătorie  în 1417 şi 1423. 
Primul grup a beneficiat, se pare,  de o 
călătorie gratuită, în măsura în care romii 
îşi petrecuseră o parte din timp  în im pe riul 
Otoman şi aveau importante in for maţii 
militare  despre turci. acest grup  ar fi 
traversat apoi Boemia, pentru a ajunge în 
europa de Vest. al doilea permis, acordat 
de Sigismund în 1423, i-a fost dat unui şef  
numit ladislau şi escortei sale.

SLOVACIA, BOEMIA 
ŞI MORAVIA

romii instalaţi în Slovacia munceau ca 
muzicanţi sau prelucrători de metale; 
mulţi dintre ei au servit în armatele regilor 
unguri. la sfârşitul secolului al  XV-lea, 
registrele  ungureşti menţionează,  de mai 
multe ori, trupe de „ţigani” şi chiar aceste 
trupe  au fost utilizate  în conflictele care 
au zguduit Slovacia în secolul următor.

 O politică „antiţigănească” apare 
în Slovacia, după victoria turcilor contra 
ungurilor, lângă Mohacs, în 1526. une-
le elemente ale acestei atitudini fuseseră 

deja percepute în cursul secolului pre-
cedent, atunci când slovacii începuseră 
să-i bănuiască pe „ţigani” că-i spionau 
pentru tătari. Frica de turci – care, după 
cucerirea Budei, în 1541, pun mâna  pe 
ungaria centrală – întăreşte  sentimentul 
„antiţigănesc” în teritoriile  din nordul şi 
din vestul ungariei, controlate de Habs-
burgi. romii din Slovacia, sedentari sau 
nomazi,  sunt, de-acum încolo, din ce în 
ce mai separaţi de ţăranii slovaci şi un guri, 
iar „ţiganii”nou-veniţi  sunt cantonaţi  la 
periferia oraşelor şi satelor. Mai mult, 
influenţa în creştere a ghildelor  permite  
ca prelucrătorii de metale romi să fie ţinuţi  
la distanţă  de sectoarele profitabile ale 
prelucrării metalelor.

 După cucerirea ungariei cen-
trale  de către turci, trei entităţi statale 
separate au fost constituite în 1541-1542. 
Slovacia şi ungaria Occidentală, rebote-
zate „ungaria regală” sunt sub autori-
tatea  Habsburgilor, în timp ce ungaria 
centrală, numită „maghiară” este sub 
control otoman direct.  turcii creează şi 
un stat fantoşă : transilvania. Pentru romi,  
această situaţie este sinonimă cu politicile 
de inegalitate. În mod special, romii din 
ungaria regală sunt victimele expulzării. 
rigoarea  acestor politici depinde, desi-

gur,  de seniorii  locali: unii apreciază  şi 
ţin să conserve talentele romilor, în timp 
ce alţii nu fac nimic în acest sens.

 În Moravia şi Boemia, o legislaţie 
„antiţigănească” este promulgată începând 
din 1538. aparent, în 1556, resentimentul  
faţă de romi explodează şi guvernul este 
forţat  să acţioneze, interzicând „să fie 
înecaţi femei şi copii romi”. În acelaşi 
timp, totuşi, registrele locale  indică faptul 
că pomenile  şi scrisorile de recomandare  
au fost acordate „ţiganilor” prin consilii 
municipale  şi că  alţi romi  continuau să 
călătorească  pe teritoriile  cehe.

 războiul de treizeci de ani 
(1618 - 1648) nu face decât să ampli-
fice  resentimentele faţă de romi. Foa-
metea, epidemiile  şi luptele fac ravagii 
în Boemia şi Moravia. această situaţie 
incită numeroşi romi  - dintre care unii 
locuiesc  în alte zone ale europei – să 
fugă în Slovacia, care  îşi întăreşte  
măsurile ostile faţă de  cei nou-veniţi. 
legea interzice „ţiganilor” slovaci să 
ducă o viaţă nomadă, dar  aceştia  nu au 
de ales, datorită situaţiei lor economice. 
Începând din 1697, împăraţii promulgă 
edicte din ce în ce mai severe, care preve-
deau  că „ţiganii” sunt declaraţi vogesfrei 
( în afara legii), trataţi „cu cea mai mare 

Din edictul regelui Matei Corvin, datat 1476:

„Noi avem motive  pentru a ne exprima punctul de vedere asupra 
plângerilor care ne-au fost adresate de către cetăţenii din oraşul Ci-
bin. Voi, oamenii voştri şi partizanii voştri, chemaţi-vă oamenii care 
s-au instalat sub cetatea acestei localităţi şi care lucrează ca zilieri 
– „cziganii” sau egiptenii, dacă judecăm după o parte dintre cele-
lalte edicte ale noas tre. Noi am poruncit primarului acestei comune  

să nu se atingă nici de persoana lor, nici de bunurile lor şi să se abţină 
de a rechiziţiona (pentru o sarcină oarecare  sau datorie - orice ar 
fi) (…) Prin urmare, noi îi vom sustrage   puterii şi jurisdicţiei voas-
tre şi servitorilor voştri. Vă cerem deci, expres, ca unor supuşi lo-
iali, să nu deranjaţi, să nu răniţi  şi să nu rechiziţionaţi pe „ţiganii” 
susmenţionaţi şi să interziceţi orice fapte de acest fel (..)”

ilustr.2 ( extras din cerenkov / laederich 2004, S.97 )-

ei au OBiceiul  De a Duce O ViaŢă  FOarte Dură

Contele  palatin ( guvernator imperial) al Ungariei regale, Gyorgy  
Thurzo, a acordat  un permis remarcabil de liberă trecere, în 1616. 
Acest document menţionează mai ales, pe voievodul Franciscus şi 
escorta sa, prezentaţi ca „furnizori  de servicii -  armatei” (în aşa 
fel încât, autorităţile aveau un interes particular de a-i păstra), dar  
documentul  conţine şi  un apel general  la  o mai  bună înţelegere a 
situaţiei critice a” ţiganilor“:

„În timp ce păsările cerului au un cuib, vulpile – vizuini, lupii – 
culcuşuri, iar leii sau urşii – bârlogurile lor, pe când fiecare animal  
are o locuinţă proprie, rasa egipteană  copleşită  pe care noi o numim 
„czingaros“ merită, incontestabil, mila noastră  (chiar neştiind dacă 

acest destin este rezultatul  tiraniei unui faraon crud sau o lovitură 
a sorţii). În virtutea  cutumei lor străvechi, ei obişnuiesc să ducă o 
viaţă foarte dură, pe câmp şi lângă mlaştini, lângă oraşe, sub corturi 
destrămate. Astfel, tineri şi bătrâni,  adolescenţi sau copii ai acestei rase 
au învăţat , în afara  protecţiei unui adevărat acoperiş, să îndure ploaia, 
frigul şi căldura intensă; ei nu au moştenit nimic pe Pământul acesta, 
nu caută să locuiască în oraşe, în locuri puternice, în sate sau locuinţe 
princiare, ci rătăcesc mereu, fără a se putea odihni vreodată , în linişte, 
undeva, lipsiţi de bogăţii şi de ambiţii, dar se mulţumesc  zi de zi şi oră 
de oră să caute, doar sub cerul liber, hrană  şi haine pe care le plătesc  
din munca mâinilor lor, folosind nicovale, foale, ciocane  şi cleşti.”

ilustr.3( extras din Fraser 1992, p.155; citat după versiunea latină din H.M.g.grellmann 

„Historischer  Versuch uber die Zigeuner „ –lucrare din 1787)
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rigoare posibilă, atât  din punctul de ve-
dere al persoanelor, cât  şi din punctul 
de vedere al bunurilor lor ”, spânzuraţi  
fără altă formă  de proces,  biciuiţi  sau 
exilaţi pentru totdeauna, marcaţi cu fier 
roşu pe spate etc. 

UNGARIA CENTRALĂ 
ŞI TRANSILVANIA

Din secolul al XV-lea până în se-
colul al XVii-lea, romii au fost trataţi 
cu mai multă toleranţă în ungaria, 
decât în ţările europei de Vest.  asta se 
datorează, în parte, reputaţiei  pe care ei o 
dobândiseră  ca specialişti ai prelucrării 
metalelor, muzicanţi sau soldaţi. 

Dar, mai ales, ungaria centrală 
şi de est face parte, începând cu secolul 
al XVi-lea, din imperiul Otoman, care 
– comparat cu naţiunile occidentale 
– duce o politică de toleranţă faţă de 
numeroasele grupuri etnice, aflate sub 
autoritatea sa. 

 Printr-un edict din 1476, rege-
le Matei corvin acordă romilor statutul 
de supuşi direcţi  în localitatea cibin 
(Hermannstadt, astăzi Sibiu), din tran-
silvania. regele va trebui să reformule-

ze  ordinele sale, 11 ani mai târziu; în 
acest edict nou, el menţionează sarcinile 
pe care „ţiganii” trebuie să şi le asume, 
în cadrul  apărării oraşului şi privilegi-
ile  speciale de care ei beneficiază, din 
„timpuri imemoriale”. el menţionează, 
pe urmă, „libertatea şi privilegiile„ acor-
date  de mult timp „ţiganilor“ , pentru 
a justifica  ataşamentul lor direct la 
coroană. (ilustr.2)

 ulaszlo (ladislau) ii acordă 
un permis similar, unui oarecare tamas 
Polgar, numit „vayvodam  Pharaonum” 
(voievodul poporului faraonului), în 
1492.  

acest  permis de călătorie  permi-
te celui în drept să se „deplaseze  şi să se 
instaleze unde îi place, în ţară, cu 25 de 
corturi ale ţiganilor  lucrători în metal“. 
Sunt aceiaşi muncitori care vor furniza 
episcopului  Sigismund, din  Pecs, mai 
ales, gloanţe pentru muschete, obuze de 
tun  şi alte materiale militare.

 Permisele de liberă trecere, eli-
berate în număr din ce în ce mai mare, 
începând din secolul al XV-lea, nu sunt 
valide decât pentru un conducător anu-
me, desemnat nominal, şi grupul  său. 
Fiecare grup de romi este, deci, tratat 
diferit, după utilitatea serviciilor pe care 

le propune sau după gradul de ostilitate 
al populaţiei sedentare faţă de „ţigani”. 
această situaţie este rezumată perfect 
în două  documente eliberate de gyor-
gy thurzo, palatin al ungariei regale. O 
scrisoare a numitului thurzo, redactată 
în 1612, ordonă expulzarea tuturor gru-
purilor de romi veniţi din Styria pentru 
a rătăci pe teritoriile ungariei Occi-
dentale. Documentul citează plângerile 
populaţiei sedentare, care-i acuză pe 
„ţigani”  de furt calificat sau furt de bu-
zunare. În 1616, totuşi, thurzo acordă un 
permis de liberă trecere unui grup parti-
cular  de „czingaros”, ale cărui servicii  
sunt considerate ca fiind  utile armatei.   

acest document conţine, cum 
s-a spus, „un apel direct  la înţelegerea  
situaţiei critice a ţiganilor”; aparent, 
palatinul s-a simţit constrâns  să invo-
ce raţiuni deosebite pentru  a justifica  
protecţia specială  oferită unui grup de 
„czingaros“. (ilustr.3,4)

 În secolul al XVi-lea, în un-
garia, se instaurează cutuma conform 
căreia autorităţile sunt lăsate  să aleagă 
un şef  „al ţiganilor“, dintre ei şi să-i 
confere acestuia  titlul de „egregius”. 
Fiecare komitat (comitat, judeţ) un-
guresc are un „egregius” autorizat să se 

ilustr.4 

Scrisoarea lui Gyorgy Thurzo din 1612 
( extras din Mayerhofer 1988,pag.16)

cOnDiŢii ScHiMBătOare 

Situaţia „ţiganilor”în Ungaria Occidentală variază  după comitatul 
de unde vin. De exemplu, comitatele Batthyany, fondate pe Nemet-
ujvar ( astăzi  Güssing  în Burgenlandul austriac) nu alimentau nicio 
prejudecată  contra romilor şi, în 1664 şi 1667, un oarecare număr 
de corturi „ţigăneşti”  s-au stabilit în regiune. Spre deosebire de Bat-
thyany, care–i susţin  pe turci, cei din familiile Eszterhazy  s-au afiliat 
Habsburgilor  şi au încercat să-i vâneze pe „ţigani” din teritoriile lor. 
Prin urmare,  mulţi romi pleacă spre sud pentru a ajunge în comitatul 
Batthyany.
 Atitudinile diverse, după ţări, reflectă adesea foarte prost  
politicile generale  cerute de instanţa supremă, adică împăratul sau 
regele. Un suveran va avea adesea tendinţa  de a promulga un edict  
pentru a potoli sentimentele „antiţigăneşti”ale populaţiie sedentare, 
neglijând – chiar ignorând – faptul că mulţi romi practică meserii 
manuale  de o importanţă considerabilă pentru comitatele lor.
ilustr.5 (vezi  Mayerhofer,1988,pag.18)
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căsătorească în afara clanului său şi care 
este responsabilul tuturor  afacerilor ju-
ridice ale celor 200-300 de persoane 
de care răspunde. la un rang inferior 
lui, se găsesc, în fiecare comitat în 
care există populaţie romă, şefi de mai 
mică importanţă, care exercită funcţia 
de judecători, pentru afacerile dintre 
„ţigani”.totuşi, strângerea impozitelor  
datorate de aceştia este asigurată  de 
către mai mulţi voievozi, selecţionaţi  
din rândurile nobilimii ungureşti şi 
transilvănene. 

PROFESII

Mai multe documente – dintre care cel 
mai vechi urcă spre anul 1503 -  arată că 
un număr de romi  din europa  centrală  
fabrica arme. confecţionarea  obuzelor 
pentru tunuri  şi a gloanţelor pentru mu-
schete, în special, cerea o cunoaştere 
profundă şi foarte specializată  a tehni-
cilor de război - cele mai avansate în 
epocă. Mulţi romi  serviseră şi în armata 
ungurească. când Janos Zapolyai  se 
urcă  pe tronul  ungar  cu ajutorul turci-
lor, în 1528,  el le mulţumeşte  partiza-
nilor romi, reînnoind „vechile libertăţi 
rome” ( antiquis  libertatibus), acordate 
de predecesorii lui.

 Muzicanţii romi sunt foarte 
apreciaţi de către nobilime şi membrii 
curţii. Într-o scrisoare  din 1543, de la 
curtea transilvăneană a reginei isabela, 
soţia lui Janos Zapolyai, autorul spune:  
„(…) cântă cei mai buni muzicanţi  egip-
teni; ei sunt descendenţii faraonilor“.  Şi 
continuă, remarcând că „ţiganii” care 

cântau la ţambal „nu ciupesc corzile  
cu degetele, ci le lovesc  cu un fel de 
ciocănel din lemn, cântând cât pot de 
tare.”

  O parte dintre  romii care trăiau 
în ungaria centrală devin lucrători în 
metale, pentru armata turcă. alţii sunt  
muzicanţi, coafori, fabricanţi de cortu-
ri, mesageri sau  călăi. Datele culese în 
cadrul recensământului fiscal efectuat  
de către imperiul Otoman, la Buda - 
capitala ungariei centrale – arată că 
56 de romi, bărbaţi,  trăiau în această 
cetate din 1564. numărul „ţiganilor„ va 
trece de 90, în cursul următorilor 30 de 
ani. În ungaria regală, mai ales, câţiva 
membri  ai nobilimii încercau să tragă 
foloase de pe urma talentelor romilor, 
ceea ce nu-i împiedică  pe nou-sosiţi 
să fie aşezaţi  la marginea oraşelor şi 
satelor.

CEI ÎN AFARA LEGII 
ŞI CONTRIBUABILII

În cea mai mare parte a secolului 
al XVii-lea, situaţia, în teritoriile 
ungureşti, rămâne instabilă. În ungaria 
regală,  noi restricţii – introduse teore-
tic  contra „ţiganilor„  străini şi nomazi 
- afectează, de fapt, pe toţi romii din 
regat. când ungurii afiliaţi Habsburgi-
lor recuceresc zone întinse din ungaria 
Occidentală, în 1688, romii sunt din 
nou privaţi de numeroase drepturi. Mai 
mult, ei şi-au pierdut şansele la muncă, 
prin absenţa soldaţilor cărora  ar fi pu-
tut să le livreze  arme sau pe care ar 
fi putut să-i acompanieze muzical. ei 

nu au talent la agricultură şi, în  aceste 
zone pustii pe suprafeţe mari, comerţul 
nu prea se practică.  Mulţi dintre ei, 
pleacă, aşadar, la furat, către Vest. În 
acest context se înscriu edictele şi im-
pozitele din ce în ce mai numeroase, 
defavorizându-i pe romi: documente 
care, ca urmare a altor evenimente, vor 
conduce, timp de decenii,  veritabile 
„vânători” având ca ţintă –„ţiganii”, în 
pădurile  din ungaria Occidentală.  

 În 1706, confirmând edicte-
le „reichstag-ului” din 1497-1498, 
împăratul austriac leopold i declară 
romii în afara legii şi le interzice să 
intre  pe domeniile Habsburgilor. el 
cere să se pună taffeln (anunţuri)  pen-
tru a-i  preveni  pe romii dornici să 
intre pe teritoriile respective. aceste 
taffeln – scrise -  trebuie să fie repede 
înlocuite de imagini frapante – repre-
zentând „ţigani” mutilaţi – în măsura 
în care cei mai mulţi romi nu ştiau să 
citească.

 Severitatea  acestor politici  
începe să se atenueze  după 1710. nobi-
limea  locală ungurească primeşte mână 
liberă pentru a-şi  administra  afacerile 
interne, în schimbul loialităţii faţă de 
coroană. Mai mult, ungaria centrală 
golită, este repopulată  cu 400.000 de 
persoane  venite din zonele slovace ale 
ungariei de nord. curtea ungurească  
schimbă sistemul fiscal, care impune, 
şi el, noi sarcini „ţiganilor„obligaţi, de 
acum încolo,  să plătească  un impozit 
anual  în toată ţara, ceea ce le conferă, 
indirect, statutul de cetăţean.
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INtROdUCERE 

La puţin timp după  primirea lor, relativ 
călduroasă, în Europa,  situaţia a înce-
put să se degradeze pentru romi. 
  Pentru Biserică,  practicile 
medicale aşa-zis „contrare spiritului 
creştin” ale ţiganilor, chiromanţia  şi alte 
„acte de vrăjitorie„ constituie o sursă de 

iritare.  Meşteşugarii şi breslele locale 
se tem  pentru veniturile  şi monopoluri-
le lor  şi încearcă  să se debaraseze, prin  
orice mijloace, de aceşti concurenţi 
indezirabili. Motivând cu  costurile în 
creştere şi cu reputaţia din ce în ce mai 
proastă a  romilor,  cetăţile  încetează, 
în curând, să le tolereze prezenţa. 
În ochii suveranilor epocii moder-

ne,  romii apăreau  ca nişte vagabonzi 
neproductivi, ce nu se supun legii şi 
incapabili de a se adapta ordinii so-
ciale existente. Ca urmare,  cea mai 
mare parte dintre ei va promulga  legi 
„antiţigăneşti”. Chiar dacă  fiecare din-
tre ei practică o strategie diferită, sco-
pul lor comun  este să-i facă  pe „ţigani” 
să dispară. (ilustr.1,2)

Radicalizarea treptată a legilor „antiţigăneşti„ I „Vânătoare de ţigani” în Saxa I Franţa şi Ţările de Jos: galere 
şi „vânătoarea de păgâni„ I Asimilarea forţată: peninsula iberică

Europa de Vest

Ilustr. 1. 

Execuţia membrilor unei bande de „ţigani” acuzaţi de furt, Giessen, Hesse        (extras din Fraser 1992, pag.178)

Compilat de echipa editorială

© CONSILIUL EUROPEI

Perioada în care romii au primit permise de liberă trecere, acordate de suverani şi în care au 
beneficiat de pomeni şi de o locuinţă în ţările Europei centrale şi de Vest nu a durat prea mult timp. 
Începând cu debutul secolului al XVI-lea, legile  din ce în ce mai radicale ordonează expulzarea lor, 
deportarea şi persecuţii deschise: o evoluţie care se va finaliza  cu asasinarea  organizată a romilor. 
Adesea, ca în Spania  sau în Sfântul Imperiu Roman,  cruzimea persecuţiilor  nu va atinge paroxismul 
decât în secolul al XVIII-lea. 



Radicalizarea treptată a legilor „antiţigăneşti”
„Vânătoare de ţigani” în Saxa
Franţa şi Ţările de Jos: galere  şi „vânătoarea de păgâni”
Asimilarea forţată: peninsula iberică

RADICALIZAREA TREPTATĂ 
a LeGILor 

„ ANTIŢIGĂNEŞTI” 

Faptul că romii sunt acuzaţi de spionaj în 
favoarea turcilor  declanşează  prima  fază 
a „persecuţiei ţiganilor“ în Sfântul Impe-
riu Roman, în secolul al XVI-lea. Sunt 
promulgate interdicţii de intrare pe teri-
toriul  acestuia,  însoţite de pedepse se-
vere  pentru „ţiganii„ care ar fi tentaţi  să 
revină aici. Romii încercau să se retragă 
în ţările învecinate, în păduri şi în zonele 
muntoase. Totuşi, rapid, ţările limitrofe 
ale Sfântului Imperiu Roman impun şi ele 
sancţiuni „ţiganilor„. În cele din urmă, la 
capătul unei perioade mai mult sau mai 
puţin îndelungate, totalitatea ţărilor Euro-
pei Centrale şi de Vest  adoptă o legislaţie 
„antiţigănească”. Mai multe motive  
explică de ce potopul acesta de legi nu 
a provocat expulzarea  totală a romilor 

din Europa, începând cu secolul al XVI-
lea. Mai întâi, sistemul administrativ, 
însărcinat cu  respectarea  legilor, aplică 
rar  legea, cu toată rigoarea preconizată. 
În al doilea rând, unii membri ai nobilimii 
refuză permanent  să asculte de ordinele 
suveranului lor şi oferă protecţia lor – ro-
milor;  dincolo de asta, poliţia epocii  era 
departe de a fi la fel de eficientă ca aceea de 
astăzi, în ţările moderne. Oricum, romii -  
încolţiţi -  continuă să găsească  mijloace-
le necesare pentru a evita persecuţiile.
 Edictul lui Maximilian I - prin 
care se ordona tuturor „ţiganilor„ să 
părăsească   teritoriul imperiului, înainte 
de Paştele anului 1501 –marchează înce-
putul unei perioade de suferinţe extreme 
pentru romi. Odată acest termen depăşit,  
ei sunt consideraţi ca fiind în afara legii 
şi pot fi arestaţi şi omorâţi  de către ori-
care cetăţean. Ineficacitatea numeroaselor 
măsuri  conduce la un val de legi din ce 
în ce mai severe, în toate ţările europene. 

Doar în Sfântul Imperiu Roman 150 de 
„edicte ţigăneşti” sunt promulgate  în-
tre 1500 şi 1750 şi fiecare lege nouă o 
depăşeşte în cruzime pe cea anterioară. 
(Ilustr.2)

„VÂNĂToARE DE ŢIGANI“ 
în saXa

În 1579, electorul August de Saxa  
decretează că toate paşapoartele în-
soţitorilor disperaţi şi  dezmăţaţi (des ver-
zweifelt los Gesellen) trebuie confiscate  
şi distruse. În 1688, electorul  Wilhelm 
I de Brandenburg  dă un edict  conform 
căruia „nici ţiganii, nici negoţul lor„  nu 
sunt tolerate. Bărbaţii sunt ameninţaţi cu 
munci grele (construcţii de forturi), fe-
meile - cu biciuirea şi însemnarea lor cu 
fier roşu, iar copiii- cu „confiscarea“.
În 1711, August II de Saxa acordă  
autorităţilor dreptul de a trage asupra 

Ilustr. 2 

Edictul lui Maximilian I sub  forma unei  Reichs-
abschied ( Rezoluţie a Reichului ) şi datat 1500: 

„…sol(…)ernstlich gebotten  werden, das ..sich die 
Ziegeuner daratfhiezwischen Ostern nechstkur.f-rig 
aus den Landen Teutscher Nation thun,  sich der enteu-
ssen und darinn nicht finden  lassen. Dann wo sie  
darnach betretten und jemands  mit der That gegen 
ihnen zu handeln   furnemmen wurde, der soll daran 
nit gefrevelt, noch unrecht gethan haben…” (…)  se 
ordonă cu multă seriozitate…ţiganilor  să părăsească  
teritoriile  naţiunii germane, înainte de Paşti, să se ţină 
departe de  acestea,  şi să nu se lege de locurile astea  
pentru că oricine  îi găseşte  ar putea să le producă 
necazuri, fără a fi în culpă…”
( extras  din Gronemeter-Rakelmann 1988,pag.48)

Persoanele  susceptibile de a furniza servicii  utile erau câteodată autorizate 
să rămână pe un teritoriu particular: este cazul, mai ales,  al grupului de mun-
citori  aflaţi   sub conducerea  unui oarecare voievod  Franciscus, care primise 
de la contele Thurzo   un permis de liberă trecere, datat 20 februarie 1616:

„ (…) acest trib  caută  cu asiduitate - rătăcind din  loc în loc , necunoscând 
pe nimeni bogat   şi nefiind însetat de glorie – hrană şi îmbrăcăminte, plătind 
pentru asta  oră după oră şi zi după zi  cu munca sa  pe lângă nicovală,  pe 
lângă foale,  cu ciocanul  şi cleşti, în aer liber (..) . noi considerăm că acest 
trib  merită compasiunea  şi toate privilegiile  şi vă rugăm să le oferiţi – cu 
plăcere -  ocazia de a se instala  în mahalalele , câmpiile sau terenurile mai 
aride, pentru a-şi ridica aici corturile lor  şi pentru a-şi practica   meseriile  şi 
stilul de viaţă obişnuite (…)” 
Ilustr.3 

( extras şi tradus  de Mayerhofer 1988, pag.17 f.)
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„ţiganilor” care  opun rezistenţă, în mo-
mentul arestării lor. Regele Friederich  
Wilhelm I al Prusiei ( 1713- 1740) per-
mite autorităţilor – în „Instrucţiunea„ sa  
(1725) – să-i  spânzure  pe toţi „ţiganii – 
bărbaţi şi femei „ având peste 18 ani, fără 
proces (Ilustr.1)   
 În 1734, landgraful de Hes-
se  oferă şase Reichstaler  pentru fiecare 
„ţigan„  capturat viu şi jumătate din această 
sumă – pentru un cadavru. Măsurile  in-
citante, de acest fel,  stau la baza faimoa-
selor „vânători de ţigani”, în cursul cărora  
romii au fost alungaţi  ca animalele, spre 
deliciul orăşenilor. În Saxa, această acti-
vitate a fost supranumită Kesseltreiben şi 
a constituit un divertisment public.   
 În teritoriile austriece  moştenite,  
romii nu sunt trataţi cu mai puţină bruta-
litate ca în alte părţi ale Sfântului Imperiu 
Roman. Doar în Ungaria - şi anume, mai 
exact în zonele de vest  ale ţării, rămase 
în mâinile Habsburgilor după invazia 

turcească – câţiva seniori  locali  acceptă  
să-i  tolereze pe  romi, atâta timp cât 
aceştia se pot dovedi utili. De exemplu, 
Gyorgy Thurzo, palatin al Imperiului Un-
gar, permite, în 1616, unui grup de romi  
să se instaleze pe  teritoriul său şi să con-
tinue aici să lucreze ca prelucrători de 
metale, în vederea celor mai mari avan-
taje ale eforturilor depuse de nobilime, în 
război. (Ilustr.3)

FRANŢA ŞI ŢĂRILE DE JoS:   
GALERE ŞI „VÂNĂToARE  

DE PĂGÂNI”

În Franţa, va trebui să aşteptăm  aproape 
150 de ani  pentru ca represiunea  şi 
persecuţia  romilor  să atingă aceeaşi cotă 
ca acea observată în Sfântul Imperiu Ro-
man. Totuşi, când Ludovic al XIV-lea  va 
promulga  legile sale „antiţigăneşti”,  în 
timpul celei de a doua jumătăţi  a secolu-

lui al XVII-lea, aceste texte vor fi aplicate 
- datorită unei centralizări foarte puterni-
ce şi unui control riguros al administraţiei 
– în mod  mult mai eficient  faţă de legile 
limitate la mici regiuni  ale unui Sfânt Im-
periu Roman – fragmentat.
 Ludovic  XII (1504), Francisc I 
(1539) şi Carol IX ( 1561) îşi expulzaseră 
deja „ţiganii” din regatul lor. Ineficaci-
tatea poliţiei, relaxarea şi inconsecvenţa  
responsabililor  cu aplicarea  ordonanţelor 
regale, ca şi liberalismul unor membri 
ai nobilimii, au contrazis, la început, 
intenţiile regelui. Trebuie să aşteptăm 
mijlocul anilor 1600- adică începutul   ab-
solutismului – pentru ca măsurile luate de 
autorităţi să devină mai viguroase şi pe-
depsele – mai severe. Din 1666, Ludovic  
XIV  decretează că toţi „ţiganii” de sex 
masculin trebuie să fie arestaţi şi trimişi 
la galere, fără proces. În 1682, „Regele 
– Soare„ confirmă  şi întăreşte  regulile 
existente: romii de sex masculin  trebuie 

Ilustr.4
Această ordonanţă  dată în 1612 de către un 
tribunal  francez cere tuturor „egiptenilor” să 
părăsească  regatul Franţei, într-un interval de  
două luni.  Ea intră în categoria acelor edicte  
referitoare la romi care au fost aplicate cu o 
oarecare lejeritate.( extras din Hancock 1987, pag.57)

Ilustr.6

În „Prematica” din 1633, Filip IV al Spaniei 
ordonă romilor  să-şi abandoneze limba şi stilul 
lor obişnuit de viaţă. 
( extras din Fraser 1992, pag .162)

Ilustr.5( detaliu)

Afiş de avertizare, presupus a-i descuraja pe romi 
să intre în Sfântul Imperiu Roman şi aşezat pe pa-
nouri la frontierele acestui stat, către 1715.
(extras din Asseo, Henriette 1994: „Ţiganii. Un destin europe-

an”- Paris, Gallimard pag.37)
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să fie condamnaţi la galere  permanent, 
femeile lor – sterilizate şi copiii lor – 
duşi în ospiciu. Toţi cei care vor conti-
nua sa-şi ducă viaţa lor de vagabondaj 
se vor expune la tortură, la marcare cu 
fierul roşu sau la exil (Ilustr.4)
 Aspectul excepţional  al acestor 
măsuri  ţine de faptul că romii  nu trebu-
ie să fie  vinovaţi propriu-zis de o faptă 
penală. În Franţa, ca şi în alte ţări, faptul 
de a fi „ţigan”  este suficient pentru a se 
justifica persecuţia. Nobilii şi judecătorii  
care oferă protecţie „boemienilor” sau 
„egiptenilor” sunt ameninţaţi cu pier-
derea jurisdicţiei şi cu deposedarea de 
bunurile lor, de către rege.  În scopul de a 
scăpa atenţiei autorităţilor, grupuri mari 
de romi se scindează  şi multe familii 
se sedentarizează , cel puţin – o parte a 
anului. Unii încearcă să-şi găsească re-
fugiul în zonele de frontieră – Alsacia, 
Lorena sau Ţara Bascilor – şi în alte re-
giuni cu acces dificil.
 În Provinciile Unite (Ţările de 
Jos ) – devenite practic independente  de 
Spania în 1609 - de asemenea,  radicali-
zarea treptată a legilor rămâne, la înce-
put, fără efect. Trebuie să aşteptăm ca 
provinciile  să acorde  mai multe drepturi 
puterii centrale  şi să  încheie tratate în-
tre ele pentru ca o persecuţie coordonată 
– şi, deci, eficace – să devină posibilă. 
În cadrul acestei acţiuni a poliţiei comu-
ne şi mai bine organizate, acele heiden-
jachten (vânătoare de păgâni) câştigă 
în intensitate. Acestea sunt realizate 

cu ajutorul armatei şi chiar de  unele 
entităţi  germane  apropiate de frontieră, 
ca ducatele  de Cleves şi de Munster. 
După ultima heidenjachten, organizată 
în 1728, cele mai multe victime au fost 
asasinate, alungate  sau obligate să se 
supună ordinelor autorităţilor.

ASIMILAREA FoRŢATĂ: 
PENINSULA IBERICĂ

Spania a fost singura ţară europeană 
care a căutat rând pe rând şi  siste-
matic să-i extermine  pe romi şi să 
obţină asimilarea lor totală. Filip III, în 
1619,  ordonă tuturor „egiptianos” să 
părăsească ţara, sub pedeapsa cu moar-
tea. În acelaşi timp, totuşi,  le permită să 
rămână în ţară, cu condiţia de a se se-
dentariza  şi de a abandona stilul lor de 
viaţă tradiţional. În „Prematica „ (1633), 
Filip IV  interzice romilor („egipcia-
nos”) să trăiască în  grupuri mici, să-şi 
folosească propria limbă şi să se îmbra-
ce diferit de spanioli. Orice încălcare a 
acestei legi  este pasibilă de şase  ani de 
galere, de biciuire  sau de exil
(Ilustr.6)
 Către mijlocul secolului al 
XVIII-lea, procesul sedentarizării  acelor 
„gitanos„ spanioli avansase deja, ceea ce 
nu poate fi însă interpretat ca o dovadă   
de asimilare completă. Romii refuză  să 
se conformeze  unor cerinţe formulate 
de regele Ferdinand, în aşa fel încât 

acesta ia o decizie radicală:  pe 30 iulie 
1749, toţi romii au fost arestaţi pe înt-
reg teritoriul spaniol şi trimişi  la muncă 
forţată, în mine, pe şantiere navale  sau 
în manufacturile de stat. Această zi, 
trecută în posteritate, în  istoria Spani-
ei,  sub numele de „miercurea neagră” a 
însemnat că între 9000 şi 12000 de romi 
au fost reţinuţi. Portugalia, ca şi Marea 
Britanie, mai târziu,  descoperă  o nouă 
manieră de a se ocupa de „ţigani” şi, în-
cepând din 1538, îi deportează pe romi 
în Africa sau Brazilia, unde aceştia  vor 
face parte din primele colonii europene.
 Timp de mai mult de 300 de 
ani, persecuţiile şi expulzările domină 
în arsenalul măsurilor aplicate  de către 
autorităţi – romilor, în toată Europa. În 
ciuda pedepselor draconice  prevăzute, 
legislaţia adoptată  în perioada  seco-
lelor XVI-XVIII nu a permis rezolvarea 
pretinsei „probleme ţigăneşti”, nu a 
avut efectul scontat şi nici nu a dus la 
„dispariţia” celor despre care vorbim.  
Acest lucru, împreună cu influenţa Lu-
minilor  şi cu principiile unei politici 
sociale şi financiare  bazate pe absolu-
tism, i-a incitat pe suveranii  europeni să 
formuleze  o nouă „politică ţigănească”. 
Habsburgii în Austria şi Burbonii  în 
Spania, în special,  s-au lansat  în curând, 
într-o politică mai puţin crudă – dar la 
fel de implacabilă – de asimilare forţată 
a romilor. 

http://romani.uni-graz.at/romani
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E U R O PA

AUstRIA

UNgARIA

INtROdUCERE

Perioada despotismului luminat  s-a ca-
racterizat  prin schimbări esenţiale în politicile  
suveranilor, în problema  „ţiganilor”. Faţă de 
eşecul total al tuturor tentativelor de a-i exila de-
finitiv  pe aceştia de pe pământurile lor, suveranii 
luminaţi, începând cu a doua jumătate a secolului 
al XVIII-lea, elaborează  metode noi ca să  rezol-
ve „problema ţiganilor“. Iată de ce  asimilarea  la 
ordinul statului se adaugă  la arsenalul de măsuri  
de expulzare şi persecuţii ale romilor, în cadrul 
unei abordări ambivalente, practicată  şi astăzi.

COMItAtUL MOsON 
(WIEsELbURg)

COMItAtUL sOPRON 
(ÖdENbURg)

COMItAtUs vAs 
(EIsENbURg) POPULAŢIA ROMĂ ÎN 

bURgENLANd , 1762 -1789
Ilustr.1 ( după Mayerhofer1988. pag.30)

Frontierele  vechiului comitat ungar

Burgenland, astăzi

Imperiul 
Austro-Ungar 
O nouă metodă: asimilarea I Cele patru decrete ale Mariei Tereza I Succes slab I Încercări infructuoase în 
Spania şi în Germania

Foarte curând, anumite persoane au încercat să-i împiedice pe romi să –şi continue modul de 
viaţă  şi să-şi păstreze cultura. La o scară mai mare, totodată, politicile de asimilare la populaţia 
majoritară  au fost   agreate de despoţii luminaţi.  Împărăteasa Maria Tereza  şi fiul său Iosif II , mai 
ales; continuă programele vizând să favorizeze sedentarizarea şi asimilarea romilor. În locul violenţei 
fizice, o nouă formă de cruzime  este inventată  ca să-i transforme pe „ţiganii” de necontrolat – şi, 
din punctul de vedere al statului, neproductivi -  în supuşi  sedentari şi rentabili : romilor li se dă 
pământ,  dar li se interzice să mai vorbească limba  romani şi să se căsătorească între  ei; sunt 
înmatriculaţi  şi copiii le sunt luaţi.  Totuşi, aceste măsuri nu reuşesc decât în Ungaria  Occidentală 
: regiune corespunzând  Burgenland-ului austriac de astăzi şi zonelor sale adiacente. În alte teritorii 
ale imperiului , ca Spania sau Germania, unde  presiunea de asimilare  este, de asemenea, din ce în 
ce mai puternică, politica suveranilor eşuează.

    

Compilat de echipa editorială

 bURgENLANd       

© CONSILIUL EUROPEI



Ilustr. 2 

Maria Tereza, împărăteasa 
Austro-Ungariei 
(extras din Vacha 1992, pag.295)

O nouă metodă: asimilarea 
Cele patru decrete ale Mariei Tereza
Un succes slab
Încercări infructuoase  în Spania şi Germania

Ilustr. 3

Lista cu copiii „ţigani” reinstalaţi  la Nagygencs în 1782.
(extras  din Mayerhofer 1988, pag.29 )  ( detaliu)

O NOUĂ METODĂ: 
asimilarea

S–au adoptat măsuri care să-i cons-
trângă pe romi să-şi abandoneze  
modul lor de viaţă, pentru a se pune 
capăt unui „disconfort incontrola-
bil „ şi pentru a transforma părţi ale 
populaţiei considerate „neproductive„ 
în „persoane respectabile, ascultătoare 
şi muncitoare“. Scopul esenţial al ace-
stor măsuri era de a-i împiedica pe 
romi să rătăcească  şi să-i  determine 
pe „ţiganii nomazi şi vagabonzi„ să se 
sedentarizeze definitiv.  S-a considerat 
că trecerea forţată la o viaţă de tip ru-
ral sau la profesii  care să-i constrângă 
să  se stabilească într-un loc, împreună 
cu  distrugerea  identităţii lor cultu-
rale, avea să ducă la asimilarea lor în 
societate. 

 Principalele motive ale pu-
nerii în practică a acestei politici de 
asimilare, în epocă, ţin, fără nicio 
îndoială, de dorinţa  statului centrali-
zat  de a-şi controla supuşii  şi de a-i 

integra pe romi  în sistemul economic 
existent. Totodată, credinţele religioa-
se  ale unor suverani  au  avut şi ele un 
rol. Cei  interesaţi de aceste probleme 
considerau o datorie morală faţă de 
„civilizarea“ „ţiganilor“ de a-i „aduce 
„ pe aceştia pe drumul cel bun şi de a-i 
ajuta să devină „buni creştini”. Politi-
cile  de asimilare în epocă se bazează 
pe  modul în care despoţii luminaţi îi 
văd pe oameni : individul era conside-
rat ca fiind „capabil de a învăţa şi de a 
deveni mai bun.”

În acelaşi timp, măsurile luate 
pentru a-i asimila pe romi se bazează 
pe ipoteza că, în principiu, cultura lor  
este inferioară. Exterminarea fizică  a 
„ţiganilor” este înlocuită cu distruge-
rea  culturii  şi a modurilor lor de viaţă 
tradiţionale. Această nouă abordare  nu 
poate fi calificată ca fiind progresistă 
decât dacă o comparăm  cu persecuţiile 
brutale practicate mai înainte. Mai 
mult, metodele aplicate în vederea 
„civilizării” romilor – ca şi ”răpirea” 
copiilor lor – sunt adesea, încă, mai 
brutale şi inumane.

 Imediat, Spania a încercat 
să-i asimileze pe romi. Din 1619, 
autorităţile  vor să-i constrângă pe ro-
mii nomazi să se fixeze şi au recurs  
la metode de asimilare forţată, cum 
ar fi interzicerea vorbirii în limba ro-
mani (1633), separarea părinţilor de 
copii şi plasarea acestora din urmă  în 
orfelinate, ca şi trimiterea  bărbaţilor 
şi femeilor  în ospicii separate (1686, 
1725).

CELE PATRU DECRETE  
ale mariei tereZa

Maria Tereza împărăteasa Imperiului 
Austro-Ungar a dat un exemplu cu po-
litica sa de asimilare, care va influenţa  
pe mulţi alţi suverani. Pentru a-i de-
termina pe romi să se sedentarizeze ca 
„noi cetăţeni” sau „noi fermieri”, ea va 
promulga  patru decrete  importante, 
în timpul domniei sale (1740 – 1780). 
Aceste texte urmăreau să-i constrângă 
pe romi să-şi abandoneze modul lor de 
viaţă.

2 3
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 Primul decret (1758) îi 
constrânge pe romi să se fixeze într-
un loc. Li se interzice  să aibă cai sau 
căruţe, pentru a se pune capăt „noma-
dismului „ lor.  În plus, romii primesc 
pământ şi seminţe şi devin contribua-
bili, cu  tribut reţinut din recolte, ca şi 
ceilalţi supuşi ai Coroanei. Li se cere 
să-şi contruiască locuinţe  şi să solici-
te  permisiunea când îşi  părăsesc  satul 
(precizând motivul deplasării).

În al doilea decret (1761), 
termenul „zigani”, folosit curent în 
epocă, pentru a-i desemna pe romi, 
este înlocuit cu termenii „ujpolgar” 
(care în maghiară înseamnă „cetăţeni 
noi”),”ujparasztok” („fermier nou”), 
„ujmagyar” („ungur nou”) sau „ujlako-
sok” („colon nou” în sensul din latină 
neocolonus). Li se cere să-şi abando-
neze  modul lor de viaţă, ca şi vechi-
ul nume, pentru a se accelera procesul 
integrării. „Tinerii ţigani”  învaţă o me-
serie sau sunt recrutaţi  pentru armată, 
la vârsta de 16 ani, dacă sunt apţi de 
serviciu militar.

 În 1767, Maria tereza le re-

trage jurisdicţia voievozilor, în aşa fel 
încât  toţi „ţiganii” devin  supuşi ai 
jurisdicţiei locale (al treilea decret). 
Totodată, romii trebuie să se înregistre-
ze, ceea ce va însemna pentru ei – pen-
tru prima dată – că vor fi chemaţi  să 
lupte sub  drapel, ca recruţi.  

 Al patrulea decret, promul-
gat în 1773, interzice căsătoria între 
romi, în timp ce căsătoriile mixte  sunt 
încurajate prin subvenţii. Autorizaţia 
de căsătorie este, în acelaşi timp,  
subordonată  producerii unui document  
care să ateste „ un mod de viaţă decent 
şi cunoaşterea doctrinei  religioase ca-
tolice.” Împărăteasa şi consilierii săi  
apreciind că „civilizarea„ „ţiganilor„ nu 
favorizează „stabilirea domiciliului”, se 
dă un ordin potrivit căruia  toţi copiii 
peste cinci ani  să fie plasaţi  în familii 
de fermieri unguri care să vegheze la  
educaţia lor creştină,  fapt condiţionat 
de o sumă plătită. Copiii  trebuie să 
crească  departe de părinţii lor, în comi-
tate diverse, să frecventeze şcoala  şi, 
mai târziu,  să înveţe o meserie sau să 
devină agricultori. (Ilustr.3)

suCCes slaB

succesorul Mariei tereza, Iosif II 
(1780-1790), îi eliberează pe romii din 
Bucovina din robie, dar urmează  politica 
de asimilare a mamei sale. Publicate în 
1783, directivele numite  „De Domicili-
atione  et Regulatione Zingarorum” vor 
merge mai departe, pe calea asimilării 
forţate. Romilor le sunt impuse nu numai 
restricţii suplimentare – precum  adop-
tarea obligatorie a unei îmbrăcăminţi şi a 
limbii  sătenilor –, dar ei sunt ameninţaţi  
şi cu pedepse severe  în caz de neres-
pectare  a acestor solicitări. Referitor la 
utilizarea „limbii ţigăneşti„ de exemplu, 
legea prevede 24 de lovituri cu nuiaua. 
În ciuda sancţiunilor prevăzute  în caz de 
infracţiune, măsurile  de corecţie impuse 
de Maria Tereza  şi Iosif II nu se dovedesc 
decât parţial eficiente. Ele reuşesc, în mod 
definitiv,  doar în regiunea care constituie 
astăzi Burgenland: aceste pământuri unde 
romii s-au fixat  cu adevărat, pentru a trăi  
acolo şi astăzi. Un număr mare de romi 
a fost asimilat în această regiune : copiii  

Ilustr. 5

Fiul Mariei Tereza:Iosif II
(extras din Vacha 1992, pag.322)

„GESTIONAREA ŢIGANILOR „ 

Selecţia  principiilor fundamentale enunţate  în directivele „De Domiciliatione et 
Regulatione  Zingarorum” (Despre sedentarizarea şi  gestionarea ţiganilor) publicate 
la 9 octombrie 1783 de către împăratul Iosif II:

-Romii nu mai sunt autorizaţi  să-şi ridice corturile în păduri ; ei trebuie determinaţi  
să-şi cultive terenurile de  lângă oraşe , în regiunile  cu puţine păduri.
- Jurisdicţia  voievozilor  este înlocuită cu cea a judecătorului superior
- Romii nu sunt autorizaţi să-şi păstreze  caii cu scopul  de a-i vinde. Robii nu sunt 
autorizaţi  să posede cai, decât pentru muncă  şi cu condiţia ca  să nu-i vândă în 
nicio împrejurare.  
-24 de nuiele sunt pedeapsa prevăzută  în caz de folosire a „limbii ţigăneşti”
- Aceeaşi pedeapsă  se aplică  celor care mănâncă din cadavrele animalelor 
-Romii nu au voie să se căsătorească între ei
-  „Jurassores” (judecători de district) trebuie să facă lunar  un raport referitor la 
stilul de viaţă a romilor
-Numărul muzicanţilor romi este limitat
- Copiii romi trebuie, începând de la patru ani,  să fie repartizaţi între oraşe vecine  
şi asta cel puţin  o dată la doi ani 

2 3

Ilustr. 4

(extras rezumat –Mayerhofer 1988, pag,27f)  
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Povestirea de călătorie  a unei scriitoare franţuzoaice din sec.XIX dă seama  de teribilele impresii  pe care „furtul“ 
copiilor romi le-a produs  asupra ei:
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„Într-o zi frumoasă, funestă pentru 
acei oameni care nu o pot evoca  
fără a recădea în teroare, au apărut 
soldaţii cu căruţe  şi i-au luat pe 
toţi copiii  ţigani  de la cei care 
tocmai s-au despărţit până la  tine-
rii căsătoriţi, încă în hainele de la 
nuntă. Disperarea  acestor bieţi  oa-

meni era de nedescris. Părinţii s-au 
aruncat la pământ în faţa soldaţilor  
şi s-au agăţat de căruţele care le 
luaseră copiii. Au fost respinşi cu  
lovituri de bâte  şi de paturi de 
puşti  şi, incapabili să  mai urmeze 
căruţele, cu tot ce aveau ei cel mai 
de preţ – adică carne din carnea lor 

– mulţi dintre ei s-au sinucis.  Nimic  
nu a putut să-i convingă  pe Zigains 
(ţigani)  de grandoarea morală  a 
acestei măsuri  sau de utilitatea sa-
crificiilor lor“

Ilustr. 6

(tradus de Mayerhofer 1988, pag.26)

s-au întors, într-adevăr, rar  la părinţii lor 
adevăraţi şi au rămas la ferma părinţilor 
adoptivi  sau au învăţat  o meserie  şi 
s-au căsătorit  cu parteneri  ne-romi. În 
câteva oraşe – rar – romii s-au asimilat 
cu totul populaţiei majoritare. Acest pro-
ces de asimilare  se reflectă în dispariţia  
numelor patronimice  foarte variate, re-
pertoriate  altădată  în cadrul incorporării  
recruţilor „ţigani”.

 În alte zone ale imperiului, 
totuşi, romii rezistă  modului de viaţă 
ordonat de stat şi se sustrag măsurilor 
obligatorii  draconice, pornind la drum. 
Statul, în acea epocă,  nu avea resurse  
umane suficiente pentru a-şi pune în 
practică  reglementările  sau pentru a-i 
aduce înapoi pe romii fugiţi. Mai mult, 
listele de recrutare răspunzând, în gene-
ral,  previziunilor autorităţilor, acestea 
din urmă nu resimt  necesitatea de a  
acţiona.
( Ilustr.3,4,5)

ÎNCERCĂRI INFRUCTUOASE
 ÎN SPANIA ŞI GERMANIA 

Carol III  (Carlos Tercero), regele li-
beral spaniol,  încearcă să-i „civilize-
ze” pe „ţigani”, în acelaşi an cu Iosif 
II( 1783). În cele 44 de articole din lu-
crarea sa „Pragmatica”, el le interzice 
vagabondajul, folosirea limbii ( „el 
calo„), îmbrăcămintea tradiţională, 
comerţul cu cai, ca şi alte meserii iti-
nerante. Regele vrea  ca „gitanos”  să 
se fixeze unde vor şi să practice mese-
rii „convenabile„. Aceste măsuri erau 
sortite eşecului, în măsura în care  ele 
întâlneau, deopotrivă,  opoziţia restu-
lui populaţiei : oraşele şi cetăţenii lor  
refuză să-i accepte  pe romi şi să le 
dea de lucru.  „Gitanos”  continuă să-
şi practice  meseriile lor  itinerante, 
dar în condiţii mai dificile,  ceea ce le 
adânceşte sărăcia.

Germania ia măsuri asemă-
nătoare, dar la o scară mai mică. Unii 
suverani încearcă să-i sedentarizeze  
pe „ţigani” pe domeniile lor ; este, mai 
ales, cazul contelui de Wittgenstein 
care pune să se ridice„satul ţiganilor 
„de la  Sassmannshausen, în 1771. 
Frederic II al Prusiei, un contempo-
an rival al Mariei Tereza, fondează 
„satul ţiganilor„ de la Friederichsl-
ohra, într-o regiune îndepărtată din 
Nordhausen, în 1775, ca să determine  
grupurile  de Sinti „ care rătăceau  în 
regiune pentru a cerşi şi fura”  să se 
fixeze în mod definitiv. Încercarea de 
transformare a numiţilor Sinti în per-
soane corespunzătoare  ideii pe care 
statul şi-o face despre „supuşii pro-
prii, convenabili, ascultători şi munci-
tori”  eşuează lamentabil. După 1830,  
adulţii  vor fi internaţi în ospicii, în 
timp ce „Martinsstift” de Erfurt (o 
mănăstire) ia copiii în îngrijire.

http://romani.uni-graz.at/romani

© CONsILIUL EUROPEI.  Toate drepturile rezervate. Nici un extras din această lu-
crare nu poate fi tradus, reprodus, înregistrat sau transmis, sub nici o formă şi prin nici 
un mijloc electronic (CD-Rom, Internet etc.) mecanic, fotocopie, înregistrare sau orice 
alt mod, fără autorizaţia prealabilă scrisă a  Compartimentului Editurilor, Direcţia de 
comunicare (F-67075, Strasbourg cedex sau publishing@coe.int). http://www.coe.intCOUNCIL

 Of EUROPE
CONSEIL
dE L´EUROPE

PROIECT EDUCAŢIA COPIILOR ROMI 
ÎN EUROPA 
http://www.coe.int/education/roma



CONSILIUL EUROPEI
PROIECT EDUCAŢIA 
COPIILOR ROMI  
ÎN EUROPACOUNCIL

 Of EUROPE
CONSEIL
dE L´EUROPE

imperiul rus

ROMII | IstORIE

3.2

Danube

PROvInCIA URAInEAnĂ 
sLObODskOI 

kIEv

LvIvO

hARkOv

AstRAkhAN

vOROnEŢ

PRINCIPAtUL 
MOsCOvEI

gUbERNIA 
(mICA TĂTĂRIE)

CRIMEEA

MICA RUsIE

bugo

Dnieper
Dniester

volga

Prut

CAzACII 
DE LA DON

CAzACII 
DIN kUbAN

kuban

DonCAzACII 
zAPOROjENI

bAs-
ARAbIA

kAzAN

MOsCOvA

 IMPERIUMO sAvORE RUsIjENgO

Un act datat din 1501  este adesea conside-
rat  ca fiind prima dovadă documentară a 
sosirii romilor în Imperiul Rus. Prin acest 
document, Alexander Kazimirovici, prinţul  
marelui ducat al Lituaniei  şi rege al  Po-
loniei, acordă „ seniorului voit vassil şi 
ţiganilor săi” o libertate totală de deplasare  
şi-i conferă acestuia  dreptul de a-i „ judeca 
pe ţigani şi de a rezolva  toate litigiile  care 
pot să apară   între ei .” Este discutabil însă 
dacă aceste teritorii - care nu vor fi anexate 

Imperiului Rus decât câţiva ani mai târziu – 
pot fi considerate, din punct de vedere isto-
ric,  ca fiind parte integrantă  a  numitului 
imperiu.
 Unii istorici apreciază că  prima 
menţionare a „ţiganilor„ în Imperiul Rus 
urcă  spre anul 1733, an al promulgării, de 
către împărăteasa Ana I, a unui decret care  
prevedea finanţarea a trei regimente, datorită 
impozitelor  obţinute de la populaţia din un-
ele teritorii,  incluzându-i şi pe ”ţigani”. La 

puţin timp după asta, s-a adoptat un nou de-
cret, de către senatul din Sankt  Petersburg,  
ca răspuns  la cererea unor „ţigani născuţi 
pe aceste pământuri„ referitoare la obţinerea 
unei autorizaţii de rezidenţă  şi pentru a face 
comerţ  cu caii, în zona limitrofă acestui oraş 
( capitala imperiului), ca şi pentru a se înscrie 
„ acolo unde vor ei”.
 Formula „născuţi pe aceste 
pământuri” sugerează instalarea anterioară 
a romilor, în Imperiul Rus. ( Ilustr.1-4)

Elena Maruşiakova 
Veselin Popov

Romii în Ucraina I Obiectivele strategice ale politicii de stat, cu privire la „ţigani” I Aplicarea  în practică a politicii 
de stat I Romii în noile teritorii I Crimeea şi Rusia de sud I Basarabia I Faraonovka şi Kair I Robii „ţigani” I  
”Ţiganii „ după reforma din 1861

Imperiul Rus

IMPERIUL RUs             

Imperiul Rus  s-a format în jurul a ceea ce 
s-a convenit a se numi Rusia moscovită, care 
– începând din secolul al XV-lea (şi, în mod 
special, după urcarea pe tron a lui Ivan IV cel 
Groaznic, în 1547) – începe să se consolideze  
repede şi să se extindă, integrând teritorii şi 
populaţii. Deşi Rusia nu a devenit, formal,  un 
imperiu decât în 1721 ( sub domnia lui Petru I 
cel Mare), această denumire generică  se poate 
aplica deopotrivă şi  perioadelor anterioare. 
Romii – care au trăit timp de secole în Imperiul 
rus -  au fost mult influenţaţi de condiţiile so-
ciale şi politicile generale ale sistemului, aşa 
cum o atestă caracteristicile etnice şi culturale 
contemporane.

Ilustr. 2

  

IMPERIUL RUs   Ilustr  1 

PRINCIPAtUL vALAhIEI

PRINCIPAtUL MOLDOvEI

REgAtUL PRUsIEI

CAzACII  
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Imperiul Rus şi-a exercitat influenţa sa asupra mai multor popoare. Spre deosebire de alte ţări 
din Europa, Rusia – de la început şi pentru mult timp – a considerat romii ca supuşi egali cu 
ceilalţi ai imperiului, bucurându-se de toate drepturile civile, decurgând din acest statut. Eforturile 
administrative ale statului  vreau să-i determine pe romi să-şi asume obligaţiile de cetăţeni. Această 
politică este, înainte de orice, o politică „obişnuită”; „ţiganii”sunt consideraţi o parte inseparabilă 
a societăţii şi supusă legislaţiei generale. Politicile „speciale”care, eventual, le sunt aplicate, vor 
să-i apropie mai mult de societate, fără  a-i constrânge, totuşi, la asimilare.

IMPERIUL AUstRO-UNgAR

INtRODUCERE
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rOmii ÎN uCrAiNA

Primele  izvoare  scrise care-i menţionează  
pe „ţigani” pe teritoriile  care constituie 
Ucraina de astăzi  urcă în secolul al Xv-
lea; este vorba, mai ales,  de mai multe 
adnotări referitoare la „ţigani”, în re-
gistrele  oraşelor Sanok şi Lvov, pentru 
perioada  1427/1428- 1445. Din secolul 
al XvI-lea până în secolul al XvIII-
lea, prezenţa romilor lasă urme în do-
cumente provenind din Slobozhanşina 
ucraineană (zonă pe malul stâng al ni-
prului)şi din regiunea autonomă Zapo-
rojkaia Sech (cea a faimoşilor ca zaci  
zaporojeni). În registrele armatei din 
Zaporoj  figurează  nume ca  vasko 
Ţigan, Stepan Ţiganciuc  sau Dmitro 
Ţiganciuc.  Romii erau folosiţi  mai ales 
ca prelucrători în metale  şi armurieri în 
regimentele armatei.
 După 1654, Ucraina se uneşte 
de bună voie cu Imperiul Rus, dar îşi 
menţine  o oarecare autonomie internă. 
„Ţiganii„ sunt  înscrişi în registre fiscale  
distincte, împărţiţi în „regimente”  con-
duse fiecare  de un ataman (şef)  desem-
nat  de către „ţiganii” înşişi , în funcţie 
de posturile pe care aceştia (potenţialii 
atamani-n.n.) le ocupaseră înaintea  
nominalizării  lor. Această ierahie nu 
trebuie înţeleasă  în sensul literal al cu-
vântului; romii din Ucraina nu serveau  
activ în armată.  De fapt, documente-

le  arată doar că romii sunt incluşi în  
organizarea militară şi administrativă 
a epocii. Obligaţia principală a atama-
nilor „ţigani”  este de a colecta  im-
pozitul anual (obrok), în colaborare cu 
perceptorii numiţi (la finalizarea  unei 
vânzări la mezat în cursul căreia aceştia 
cumpără dreptul de a colecta  impozi-
tul şi de a-l vărsa la biroul  general al 
armatei, pentru întreţinerea trupelor). 
nominalizarea atamanilor „ţigani”de 
către stat depinde de capacitatea celor 
în discuţie  de a-i vărsa acestuia  o sumă 
anume. Impozitul anual „ţigănesc” 
creşte cu anii, ceea ce demonstrează  
totodată creşterea demografică  a celor 
în discuţie  şi starea în care trăiau: la în-
ceputul secolului al XvIII-lea, el atinge 
120 garboave (monedă ucraineană) şi, 
în 1755, 1.424 garboave.
 Regimente le  specia le  de 
„ţigani” sunt desfiinţate în 1765 şi romii 
sunt atunci înscrişi  în sotni (escadro-
ane) şi în regimente  cazace existente, 
ceea ce le conferă  aceleaşi drepturi 
civile ca şi restului populaţiei. Toate 
afacerile „ţigăneşti” provin prin comi-
sia mixtă civilă-militară de la Kiev, care 
subordonează înregistrarea lor o bli-
ga torie solicitării unui domiciliu fix. 
Aceste măsuri, totuşi, nu-i împiedică  pe 
romi să ducă  o viaţă semi-nomadă,  (cu 
domiciliu fix-iarna)  sau nomadă. Prin-
cipalele lor ocupaţii  sunt prelucrarea 
metalelor, comerţul cu cai şi muzica.

OBieCTiVele sTrATeGiCe  
Ale pOliTiCii De sTAT  

CU PRIVIRE LA „ŢIGANI”

După  destul de puţin timp de la insta-
larea lor în Imperiul Rus, „ţiganii” au 
făcut obiectul unor măsuri speciale. În 
1759, împărăteasa  Elisabeta promulgă  
un decret prin care li se interzicea  să 
meargă la Sankt Petersburg, capitala, şi 
în împrejurimi. Asta nu înseamnă, totuşi, 
că  li se interzice să se stabilească  în 
acest oraş. În 1766, un decret al senatu-
lui  reglementează  modalităţile de plată 
a impozitului  de către „ţiganii” itineranţi 
în Imperiul Rus;  ei trăiesc în principal în 
ceea ce s-a convenit să se numească „pro-
vincia ucraineană Slobodskoi” şi în zonele 
din jurul moscovei  şi din jurul altor mari 
oraşe ale imperiului.
 Romii au fost, în cele din urmă, 
incluşi în  structura socială a Imperiului 
Rus  şi şi-au văzut recunoscute drepturile 
civile  printr- un decret promulgat de Eca-
terina a II-a  (Ecaterina cea mare), în 1783. 
Conform acestui text, toţi „ţiganii” care nu 
fuseseră înscrişi  în registrele oficiale ale 
populaţiei, ca şi cei înscrişi ca aparţinând  
unui proprietar de teren (adică robii),  fac 
parte din categoria numită – cum s-a con-
venit – robii statului şi ei sunt obligaţi să 
achite impozitele  datorate de această ca-
tegorie. 
 Decretul Ecaterinei a II-a 
reprezintă de fapt  o nouă atitudine refe-

Romii în Ucraina
Obiectivele strategice  ale politicii  de stat cu privire la „ţigani”
Aplicarea în practică a politicii de stat

Ilustr. 4

Un prim val de migraţie  în Imperiul Rus 
a văzut „ţiganii” plecând spre sud, cu 
destinaţia Ucraina şi către est, cu destinaţia 
Bielorusia  şi statele baltice, în secolele al 
XV-lea şi al XVI-lea. Astăzi, aceşti primi 
emigranţi  sunt cunoscuţi sub numele de 
„Xaladitka” sau „Ruska Roma”, „Polska 
Roma„ (numiţi şi „Xaladitka Roma“) în 
Lituania  şi în Polonia de astăzi şi de „Li-
tovska Roma „în Lituania şi Bielorusia. Ro-
mii „Lofika” (letoni) din  zona Mării Balti-
ce sunt înrudiţi cu ei. „Servi-Servuria“ de 
e xem plu s-au instalat  în Ucraina orientală 
şi în Rusia meridională, la mijlocul secolu-
lui al XVI-lea, după ce plecaseră din Vala-
hia şi Moldova.  
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ritoare la „ţigani”: sfârşitul politicii „spe-
ciale” a statului privindu-i pe ei şi include-
rea  lor în cadrul juridic obişnuit. Totodată, 
această decizie nu ar putea fi analizată 
într-o încercare de sedentarizare  a romilor. 
Decretul influenţează statutul  global al 
ţăranilor  statului şi vizează să lea dea sta-
tutul de contribuabili. El vorbeşte despre 
instalarea „ţiganilor” în „locuri convena-
bile”, precizând că este vorba despre „a 
nu-i lăsa să se dedea vagabondajului”, 
adică - cerându-le  să se înregistreze cu 
regularitate  şi să înţeleagă cerinţele legii. 
Ţăranii şi robii  statului  sunt autorizaţi să 
se deplaseze  liber  şi trebuie să achite un 
impozit anual specific: obrocul.
 Categoria „ţăranilor statului” 
cuprinde mai ales populaţia slavofonă 
ortodoxă, din teritoriile recent cucerite: 
Siberia, Ucraina occidentală, novorosia 
(Rusia nouă)  etc,  ca şi diverse tipu-
ri de cazaci (de la Don,  din Kuban, din 
Urali etc) . În cadrul structurii sociale  şi 
imobiliare complicate a Imperiului Rus – 
caracterizată  printr-o birocraţie greoaie 
-  ţăranii statului se bucură de un statut 
superior celui de rob.
 Robia, în schimb, oferă  posibili-
tatea  de a vărsa obrok-ul anual nobilimii 
de pământuri şi de a câştiga, astfel, dreptul  
de a se deplasa liber. Romii, înainte de a fi 
incluşi în categoria „ţăranilor  statului„ , 
exploataseră această posibilitate  pentru a 
continua  să ducă  un mod de viaţă nomad, 
deplasându-se teoretic  de la un proprietar 

de terenuri la altul (cumpărându-şi, adică, 
libertatea de mişcare). Prin decretul său, 
Ecaterina cea mare înţelegea, în realitate, 
să pună capăt acestei  practici.

APLICAREA  ÎN PRACTICĂ 
A pOliTiCii De sTAT

Spre deosebire de ceea ce se întâmpla în 
multe alte ţări, „ţiganii” din Imperiul Rus 
nu au fost percepuţi ca „o problemă”, ast-
fel că introducerea politicii oficiale, încu-
rajând  ( fără a impune ) sedentarizarea 
lor  nu a fost considerată un eveniment 
important. De fapt, 
această politică se traduce prin obligaţia  
pentru romi de a se înscrie în registrele 
administrative şi de a-şi  plăti cu regula-
ritate  impozitele, ceea ce  (cel puţin în 
teorie)  cere  din partea celor interesaţi 
– un  domiciliu fix. Pe de altă parte, li se 
sugerează ( dar nu li se impune)  să înce-
teze sau cel puţin să-şi limiteze  modul lor 
de viaţă nomadă. 
 Aceasta era linia tuturor  mă-
surilor oficiale adoptate  după decretul din 
1783. În 1800, un decret al senatului  cere 
„ţiganilor„ să se înscrie  cât mai repede 
cu putinţă în registrele fiscale. Decretul 
arată, de asemenea, că în unele gubernii 
(districte)  „ţiganii” s-au stabilit în sate  şi 
sunt folosiţi la munci agricole , în timp ce 
în alte părţi  s-au instalat în oraşe  unde s-au 
înscris ca negustori  şi ca meschane (mic 

antreprenor artizan- meşteşugar). Decretul 
anunţă, de asemenea,  că această conduită  
nu este considerată ca fiind contrară legii, 
cu condiţia ca cei în discuţie  să-şi achite 
cu regularitate impozitele.
Procesul de înscriere  obligatorie a romilor 
în registrele  populaţiei şi ( mai ales) în 
cele de impozite  se desfăşoară, evident, 
foarte lent, cum o dovedeşte numărul  do-
cumentelor  oficiale consacrate  acestei 
probleme, de la începutul  secolului al 
XIX-lea (de exemplu decretele lui Ale-
xandru I din 1803 şi din 1809). În 1811, 
acelaşi Alexandru I promulgă un decret 
care urmărea să completeze repartizarea 
„ţiganilor” pe domenii distincte  şi să le 
confirme drepturile  de a se înscrie  pe 
domeniul ales de ei, chiar într-un oraş,  cu 
condiţia de a-şi asuma obligaţiile civile  
corespunzătoare de acum până în 1812.
 În 1839,  este promulgat un nou 
decret. El îi obligă pe toţi”ţiganii”  nomazi, 
fără domiciliu fix, să se înscrie ca ţărani 
ai statului, înainte de 1 ianuarie 1841. 
Romii  vor depinde de acum încolo  de 
jurisdicţia ministerului Afacerilor Statu-
lui, însărcinat să schimbe situaţia acestei 
categorii de populaţii.
 noua abordare cu privire la 
„ţigani” urmăreşte desfiinţarea  totală a 
diferenţelor între statutul lor social şi cel 
al restului populaţiei. Ea se reflectă, de 
asemenea, în decretul promulgat în 1856 
(epoca războiului Crimeii), care-i obligă 
pe „ţigani”să servească în rândurile  ar-
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Ilustr.6.

Un „şef ţigan”  
din secolul al XIX-lea 

(extras din Clebert, Jean Paul 

1964:”Das volk der Zigeuner”, viena: 

Paul neff,pag.64 b) 

Ilustr.5.

Soţia lui Johan Dimitri Tai-
kon, faimos autor de poveşti, 

în rochia sa de mireasă,în 
Rusia, către 1900. Familia 

Taikon ar fi plecat spre Suedia 
aproape în aceeaşi perioadă. 

(după Lundgren- Taikon 2003, 

pag.45)
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Romii în noile teritorii
Crimeea şi Rusia de sud
Basarabia
Faraonovka şi Kair

matei„ alături de alţi  membri  ai dome-
niului căruia îi aparţin „. De fapt, asta 
înseamnă  că, până atunci, „ţiganii”  se 
bucuraseră  de privilegiul  de  a fi scutiţi 
de serviciul militar.

rOmii ÎN NOile 
TeriTOrii

Eforturile  în vederea  aprobării  unui 
statut civil  pentru toţi romii, în Impe-
riul Rus,  din a doua jumătate  a seco-
lului al XvIII-lea şi în prima jumătatea 
a secolului al XIX-lea  au fost contra-
carate  de expansiunea activă a impe-
riului. Unele teritorii recent cucerite 
– ca, de exemplu, stepele Rusiei de sud  
şi ale Ucrainei de sud - aveau puţini 
locuitori, în timp ce altele (Crimeea şi 
Basarabia ) adăposteau propriii romi, 
al căror statut  trebuia aliniat de ase-
menea, la legislaţia în vigoare în restul 
imperiului. 
 În cadrul unei serii de războaie 
duse contra Imperiului Otoman, din 
1774 până în 1812, Imperiul Rus  
cucereşte mai multe teritorii, cum ar 
fi fost hanatul Crimeii (anexat Rusiei  
sub numele de Taurida Gubernia), re-
giunile cuprinse între Bug şi nipru şi 

regiunile cuprinse între nistru şi Prut, 
cunoscute pe atunci  sub numele de 
basarabia 
(zonă înglobând regiunea Basarabia 
din Ucraina actuală şi Republica mol-
dova). noile teritorii  sunt împărţite 
în noile provincii (novorusia, Taurida 
şi, mai târziu, Basarabia) şi ele nu vor 
întârzia să-i primească pe coloni.

CRIMEEA ŞI RUSIA DE SUD

Romii din peninsula Crimeea – o 
populaţie destul de densă -  sunt repede 
integraţi în noua structură  socială şi 
civilă a Imperiului Rus. În 1812, un im-
pozit anual de două ruble de persoană a 
fost fixat pentru „ţiganii” din provincia 
Taurida (Crimeea), în calitatea lor de 
ţărani ai statului. În afară de asta,  cei 
interesaţi  sunt autorizaţi să se înscrie 
în registrele fiscale  ale regimentelor  
armatei cazace  de la marea neagră. În 
1852, toţi „ţiganii” din gubernia (pro-
vincie) Taurida  care nu erau înscrişi  
încă  în registrul de recrutare sunt 
obligaţi  să achite un impozit militar 
„ca şi  sumele restante.”
 Crimeea se caracterizează  
prin aceea că o parte enormă a romilor 

care  se bucură de statutul de ţărani ai 
statului  locuiesc, de fapt, în oraş. Asta, 
pentru că nordul peninsulei (constitu-
it din stepe) era foarte puţin populat 
şi nu a fost colonizat decât treptat, de 
către persoane  de origini etnice di-
ferite. numai o parte a romilor  s-a 
instalat definitiv în oraşe, dar chiar 
şi cei care continuau  să ducă o viaţă 
nomadă  petrec  iernile în oraşe  şi se 
mulţumesc să călătorească pentru pe-
rioade mai mult sau mai puţin lungi, 
vara. 
 O altă particularitate a romilor 
din Crimeea ţine de faptul că  cei mai 
mulţi dintre ei  sunt musulmani, mulţi 
şi-au pierdut limba originală  şi acum 
vorbesc tătara. De fapt, ei se pot înscrie 
având două statute: cel de „ţigan” şi 
cel de tătar. Acesta este motivul pen-
tru care, în 1855,  anul cel mai violent 
al războiului din Crimeea, atunci când 
un puternic sentiment rusofob  îi agită 
pe tătari, romii din Crimeea – care se 
bucuraseră până atunci  de statutul 
de ţărani ai statului, dar făceau parte, 
totodată, din comunitatea tătară (vor-
beau tătara şi erau musulmani) - îşi 
pierd  amintitul  statut  şi sunt obligaţi 
să-şi asume aceleaşi obligaţii ca şi 
tătarii.

Meseriile şi modul de viaţă ale robilor „ţigani” sunt foarte va-
riate. Mulţi dintre ei, teoretic dvorovie (robi de casă) sunt, de 
fapt,  meşteşugari nomazi.  Ei dau un obrok în fiecare an  şi se 
deplasează  liber nu numai în Basarabia, ci şi  mai departe,  
vânzându-şi produsele  şi oferindu-şi  serviciile. Acest mod de 
viaţă ar putea explica faptul că 100 de prelucrători de metale, 

185 de ciubotari  (fabricanţi de încălţăminte pentru ţărani – 
opinci –n.n.) 46 fabricanţi de sobe, 7 bijutieri, 1 croitor, 1 coafor 
şi 185 muzicanţi cu familiile lor –  şi  mai mulţi artizani -  trăiau  
pe domeniul prinţului Cantacuzino, lângă satul Mărcuţa, nu de-
parte de oraşul Hotin. 
Ilustr. 7

Adesea, suntem tentaţi  să stabilim o paralelă  între crearea  
celor două sate rome Faraonovka şi Kair  şi politica oficială a 
Imperiului Austro-Ungar şi a Spaniei, cu privire la romi, în se-
colele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Totuşi, unele diferenţe esenţiale  
trebuie să fie semnalate. Principala deosebire  constă în faptul 
că în  Faraonovka şi Kair”ţiganii” nu erau supuşi  niciunei po-
litici speciale, ci, mai degrabă erau percepuţi ca servind politica 
Imperiului Rus în regiune. Constituirea satelor rome  nu era un 
gest de punere în practică, ci, mai degrabă  consecinţa directă  

a unei axe majore a politicii de colonizare a stepei ( care a fa-
vorizat  adesea crearea unor focare de populaţie după principiul 
etnic ). Tranziţia  către un mod de viaţă sedentară era, aşadar, 
voluntară.Nicio măsură restrictivă nu s-a aplicat romilor, cum se 
întâmplase în Austro-Ungaria  şi în Spania. Pentru a folosi o ter-
minologie contemporană, crearea satelor Faraonovka şi Kair  nu 
se înscria în  procesul de sedentarizare  şi de segregare impuse, 
ci, mai degrabă, într-un proces de discriminare pozitivă.
Ilustr. 8
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BAsArABiA

Situaţia romilor din Basarabia ( teritoriile 
cuprinse între nistru şi Prut)  este foarte 
diferită  de cea a fraţilor lor din alte părţi 
ale Imperiului Rus. Cei mai mulţi din-
tre ei  sunt, la  origine, din principatul 
moldovei,  unde aveau statutul de sclavi 
Regiunea Budjak, locuită de tătarii no-
gai, se situează între  estuarul Dunării  şi 
nistru. După 1812, aceşti tătari  pleacă în 
Crimeea, unde încep să defrişeze stepele. 
Romii din Basarabia  au ocazia de a se in-
tegra  în structura socială a Imperiului Rus  
în diverse moduri şi, în bună parte,  au 
chiar posibilitatea  de  a alege modalităţile 
acestei integrări. (Ilustr.10)
 În 1818, este adoptat un statut 
provizoriu  al Basarabiei. El tratează 
situaţia specială a”ţiganilor „ din această 
regiune. Romii sunt împărţiţi în două 
categorii principale : una plasată di-
rect sub autoritatea statului( foştii „robi 
ai prinţului” sau „robii Coroanei„)  şi 
cealaltă aparţinând mănăstirilor  sau par-
ticularilor (foştii „robi ai mănăstirilor” şi 
„robii nobililor”) 
 Pentru romii  care fuseseră „robi 
ai prinţului”, este creată o  instituţie 
separată, chiar în acelaşi an, în cadrul 

Guvernului regional al Basarabiei: Bi-
roul „ţiganilor„ Coroanei, însărcinat să 
înregistreze pe cei doritori să fie „ţărani 
ai statului” , indiferent de modul lor de 
viaţă (nomadă sau sedentară). noul birou 
îşi asumă responsabilitatea „ţiganilor„  
care  fugiseră de la stăpânul lor (nobil sau 
mănăstire) în Basarabia  sau migraseră 
din principatele valahiei sau moldovei. 
Biroul ţiganilor Coroanei încerca să regle-
menteze  deplasările „ţiganilor”, făcând 
deosebiri între diversele grupuri de romi  
nomazi (lăieşi, lingurari, ursari). Seden-
tari  sau nomazi,  toţi „ţiganii Coroanei„  
trebuie să achite  suma de 10 ruble pe cap 
de locuitor, vărsată de fiecare familie de 
romi, de la începutul anilor 1830.
 În Basarabia, formele de autono-
mie a comunităţilor de romi sunt păstrate 
cum fuseseră   în principatele valahiei 
şi moldovei. Sub ordinele directe ale 
Biroului ţiganilor Coroanei  se află doi 
responsabili - buluk-başi  şi judi – numiţi 
chiar de către „ţigani”   şi însărcinaţi cu  
strângerea impozitelor. Ei se bucură de 
privilegii fiscale şi pot interveni ca me-
diatori în litigiile dintre „ţigani”, astfel 
încât comunitatea are o oarecare autono-
mie judiciară.

FARAONOVKA ŞI KAIR

Dorinţa administraţiei  din Basarabia 
de  a-i  înscrie pe romi cât mai repede 
cu putinţă, pentru a –i face să acceadă 
la statutul superior de „ţăran al sta-
tului „corespunde  unei voinţe poli-
tice:  defrişarea  stepelor  din partea 
meridională  a regiunii Bugeac. În ca-
drul aplicării acestei politici, în 1826,  
„ţiganii Coroanei” sunt  autorizaţi să-
şi aleagă  modul de viaţă (nomad sau 
sedentar), ca şi amplasarea locuinţei 
lor (în oraş, în satele stabilite  de către 
colonii statului  sau în sate create de 
către  romii înşişi, în sudul regiunii 
despre care vorbim.) 
 Primele focare de populare cu 
romi, în stepele Bugeacului  au fost în 
1829 şi 1831; era vorba despre două 
sate formate cu totul din  romii lin gu-
rari, în uieşd  (unitate administrativă) 
Akerman: Faraonovka (164 de familii) 
şi Kair (170 de familii). numele satelor 
- corespunzând  traducerii în rusă, res-
pectiv „Faraon” şi „Cairo”-  au fost 
alese de  autorităţi, pe baza tezei domi-
nante referitoare la originea „ţiganilor„  
adică – faptul că ei ar proveni din Egipt. 
Romii instalaţi în aceste sate primesc 

COLOnIZARE ŞI PRIvILEGII  Ilustr. 9

 
În prima jumătate  a secolului al XIX-lea, romii îşi  văd 
recunoscut  dreptul de a se instala  în stepele  de lângă 
fluviul  Kuban şi în Caucazul de nord. Această măsură 
este însoţită de acordarea unor privilegii suplimentare 
pentru cei în discuţie. În 1832, 54 de romi  din Piati-
gorsk, în Caucazul de nord,  sunt scutiţi de serviciul mi-
litar şi de impozite, timp de cinci ani. Li se returnează 
impozitele pe care deja le-au vărsat, deoarece fuseseră 
atacaţi de” briganzi  veniţi de  dincolo de fluviul Ku-
ban” (formulă desemnând  diverse populaţii din Cau-
caz:  circasieni, ceceni etc ), devalizaţi şi au suportat  
pierderi de sume  de 13.659 ruble şi 50 de copeici, o 
sumă importantă în epocă; 6 persoane au fost ucise  
şi 22 răpite. În 1838, alte 27 de familii de romi din 
gubernia Stavropol  au fost scutite de serviciul militar 
pentru alţi 5 ani  (fuseseră deja scutite  de serviciu  în 
1832, în momentul desemnării lor în regimentele ca-
zace locale).
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Robii „ţigani
„Ţiganii” după reforma din 1961

Începutul  procesului de sedentarizare a „ţiganilor„ în marile 
oraşe ale Imperiului Rus este strâns legată  de faimoasele „coruri 
ţigăneşti”. Primul ansamblu mixt  (bărbaţi şi femei ) de acest tip  
a fost fondat de către  contele Alexei Orlov în 1775, pe domeniul 
său de la Puşkino,  lângă Moscova.   Dirijorul corului era  Ivan 
Sokolov ( căruia îi va urma  nepotul său  Ilia Sokolov), iar membri 
sunt robii. La începutul secolului al XIX-lea, membrii corului sunt  
eliberaţi din robie  şi pleacă să  trăiască şi să muncească la Mosco-
va. În 1812, ei  fac donaţii importante armatei, în timpul războiului 
cu Napoleon; unii dintre ei  se angajează ca voluntari  şi participă 
la acţiuni armate ( de exemplu, în timpul bătăliei de la Borodino )
 Corul ţigănesc al contelui Orlov este foarte popular  în 
sânul aristocraţiei  ruse. Au fost fondate şi alte coruri asemănătoare 
şi ele au favorizat  avântul  a numeroase  generaţii de muzicanţi 
„ţigani” celebri. Aceştia  încep prin a pleca la Moscova, înainte de 
a se fixa la Sankt Petersburg  şi în alte oraşe mari.  La Moscova, din 
1807 până  la mijlocul secolului al XIX-lea, muzicanţii „ţigani” se 
bucură de o cvasi-autonomie administrativă:  ei îşi aleg  pro priul 

burmistr (burgmeister), responsabil cu adunarea impozitelor  (ro-
mii  fiind înscrişi ca meşcane), asigură  legătura cu autorităţile, 
reglează litigiile  minore în cadrul comunităţii etc
  După mai multe generaţii, muzicanţii şi actorii romi 
din marile oraşe ( în primul rând de la Moscova şi Sankt Peters-
burg)  formează   un strat social  distinct şi separat
 (în bună măsură- chiar faţă de alţi romi), cuprinzând  dinastii 
de artişti celebri - precum familiile Sokolov, Şişkin, Panin, Hleb-
nikov, Dulkevici, Pankov şi ocupând o poziţie înaltă în societate. 
Muzicanţii romi  se întâlnesc,  în mod regulat, cu cei din cercurile  
cele mai înalte ale Imperiului Rus: aristocraţi, negustori bogaţi, 
poeţi faimoşi, scriitori, muzicieni etc. Chiar se căsătoresc cu 
membri din înalta societate : Feodor Tolstoi (rudă apropiată  a 
scriitorului  Leon Tolstoi),  fratele scriitorului  Serghei Tolstoi   şi 
fiul său Lev L.Tolstoi, prinţul F.P.Masalski, prinţul Wittgenstein, 
Necşaev-milionarul din Urali, Anenkov –marele proprietar de 
pământ, Ledvik- redactorul de la Borsovie vedomosti şi alţii  s-au 
căsătorit cu femei rome. 

9.902 deseatine de pământ ( o deseatină 
= 1,1 hectare ). Totuşi,  circa 800 de fa-
milii de romi   din Basarabia continuă să 
ducă  un mod de viaţă nomad, deşi li se 
acordaseră pământuri în Sud. (Ilustr.8)
 La început, romii s-au instalat 
cu statutul de ţărani  ai statului, bene-
ficiind, totuşi,(ca şi alţi coloni) de pri-
vilegii suplimentare : scutirea de  unele 
obligaţii militare, 
obţinerea de pământ în mod gratuit,  
furnituri de material agricol, subvenţii 
de la stat, facilitări fiscale, posibilitatea  
de  a accede  la un statut civil superior, 
dreptul de a avea micul lor negoţ  pro-
priu,  autorizarea  de  a utiliza unele 
resurse naturale etc. Statul a investit 
fonduri considerabile pentru a permite   
noilor sosiţi – inclusiv romii din Fara-
onovka şi Kair -  de  a începe o viaţă 
nouă, pe baze solide, în Bugeac.
 Totodată, raporturile între co-
lonii provenind din diverse grupuri etni-
ce  nu întârzie să se învenineze şi se im-
pune rapid nevoia de a modifica din nou 
statutul lor. În 1836, populaţiile unor 
sate care-i adăposteau pe colonii  statu-
lui sunt integrate în armata căzăcească 
de la Dunăre. Acest statut nou  aduce 
celor interesaţi privilegii civile şi, mai 
ales, economice suplimentare, în schim-
bul  unor obligaţii militare. Aceleaşi 

schimbări îi vor afecta  şi pe romi şi, în 
virtutea unui decret  suprem promulgat 
de nicolae I , la 29 mai 1839, 1.538 de 
romi  de ambele sexe , din Faraonovka 
şi Kair, ca şi în jur de 1.600 romi nomazi 
din Basarabia  sunt înrolaţi în armata 
căzăcească  de la Dunăre  şi cele două 
sate de romi devin stanitsas (puncte cu 
populaţie cazacă).
 Dezvoltarea celor două sate 
rome, Faraonovka şi Kair,  ca şi insta-
larea „ ţiganilor”  în regiunea stepelor, 
creează, de asemenea, diferite pro-
bleme. Romii din aceste sate  duseseră, 
până atunci, o viaţă nomadă  sau semi-
nomadă  şi nu aveau nicio înclinaţie 
pentru agricultură. mai mult, apar şi 
alte dificultăţi: necesitatea de  a pune la 
punct tehnici agricole adaptate  stepei,  
mai  mulţi ani secetoşi, o administraţie 
coruptă care deturnează  o parte din 
subvenţiile de la stat  etc. Unii denunţă  
cu regularitate incapacitatea romilor 
fixaţi la Faraonovka şi Kair de a-şi 
satisface nevoile lor prin agricultură; 
documente din 1839 despre posesiu-
nile romilor din cele două sate  arată, 
totodată, că randamentul pământurilor 
acestora  nu diferă cu mult de cel de pe 
pământurile altor coloni.

ROBII ”ŢIGANI”

Situaţia romilor din Basarabia, altădată  
robi ai nobililor sau ai mănăstirilor 
în principatul moldovei, este foarte 
diferită. În Regulamentul provizoriu 
pentru Basarabia , adoptat în 1818, pri-
vilegiile boierilor principatului moldo-
vei (desemnaţi de acum încolo sub de-
numirea de   pomeşciki  (proprietari de 
pământuri) şi ai mănăstirilor, inclusiv 
dreptul  de a poseda  cu titlu privat robi 
„ţigani”- sunt menţinute. Situaţia romi-
lor  care aparţin proprietarilor de pământ 
este reglată în 1828, printr-un decret al 
ţarului nicolae I, care-i eliberează  pe 
robii”ţigani” şi le acordă drepturi civile, 
ca şi un statut de şerbi, aparţinând par-
ticularilor  sau mănăstirilor.
 Treptat, statutul de robi „ţigani” 
începe să se schimbe. Unii (cel mai ade-
sea romi nomazi) fug de la proprietarul 
lor  şi se înscriu ca ţărani ai statului, 
ceea ce crează o situaţie mai degrabă 
complicată, cerând soluţii radicale. În 
1847, împăratul nicolae I semnează un 
decret care interzice proprietarilor de 
pământ din Basarabia  să-şi recupere-
ze drepturile lor de proprietate  asupra 
„ţiganilor„care fugiseră de pe dome-
niu. 
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Un nou decret este promulgat în acelaşi 
an ;  el prevede că „ţiganii” din Basa-
rabia  şi din regiunea novorosiisk, cu 
statut incert, se pot înscrie  ca meşcane 
(mic antreprenor  artizan, meşteşugar).  
Aceste două texte  urmează o singură 
logică: robii romi trebuie să beneficieze  
de o posibilitate  total legală de a-şi  
părăsi proprietarul  şi de a se înscrie  
în registrele populaţiei cu un statut mai 
înalt. 

ŢIGANII DUPĂ 
reFOrmA DiN 1861

În 1861, în timp ce ţarul Alexandru II  
publică manifestul  în favoarea eliberării 
robilor  şi pentru abolirea robiei, se 
constituie o comisie  care să elaboreze  
un  proiect  de program de acţiune, refe-
ritor la ameliorarea condiţiilor de viaţă 
ale „ţiganilor „, care deveniseră, în majo-
ritate – ţărani. Comisia nu ajunge la nici 
un rezultat concret şi va fi dizolvată.
 Armata cazacă de la Dunăre  
este desfiinţată în 1868 şi romii săi 
primesc  gratuit  pământ. Cei din Fara-
onovka continuă să trăiască în sat,  dar 
cei mai mulţi dintre locuitorii din Kair 
îşi vând pământurile (cca 190 parcele) 
şi-şi reiau corturile (în pădurile din nor-

dul Chişinăului), meseriile tradiţionale 
(confecţionarea unor obiecte din lemn) 
şi un mod de viaţă semi-nomad. În 1877, 
în Faraonovka sunt 1.039 de romi,150 
-  moldoveni şi 103  - ucrainieni, în timp 
ce  romii nu  reprezentau mai mult de o 
treime din populaţia din Kair.
 Contrar a ceea ce s-a întâmplat 
în alte provincii ale Imperiului Rus, ro-
bii „ţigani” din Basarabia, după ce au 
obţinut libertatea, nu au primit pământ. 
mai mult, erau constrânşi  să conti-
nue să-şi  plătească obligaţiile faţă  de 
foştii proprietari, timp de încă doi ani. 
Odată depăşit acest lucru,  cei mai mulţi 
romi sau ţărani ai statului se înscriu  ca 
meşcane în oraşele din Basarabia, fără 
ca acest comportament  să poată fi con-
siderat totuşi o tranziţie către sedentari-
zare.
 În timpul acestei perioade, s-a 
pus punct politicii „ţigăneşti” a statului 
şi, până la revoluţia din octombrie 1917, 
romii nu vor face obiectul unei legislaţii  
sau acţiuni administrative speciale. 
Singura excepţie este menţionarea 
„ţiganilor„în reglementarea din 1880, 
referitoare la aprobarea de paşapoarte, 
care prevedea că un”ţigan” înscris ca 
ţăran al statului nu poate obţine un 
paşaport  decât cu girul autorităţilor lo-
cale  şi cu condiţia  de a fi singurul mem-

bru al familiei sale  care beneficiază de 
această favoare. Ideea era de a limita 
nomadismul. Această restricţie nu se 
aplică „ţiganilor“ înscrişi ca negustori 
sau meşcane, care  se pot deplasa liber 
cu familiile.Totuşi, în practică, aceste 
măsuri administrative  vor avea acelaşi 
efect  ca şi diversele politici anterioare 
ale Imperiului Rus, în vederea limitării 
nomadismului ”ţiganilor“: ele vor eşua 
în totalitate.
 De fapt, întreaga politică a sta-
tului rus faţă de „ţigani”, timp de mai 
mult de un secol se poate rezuma   într-o 
repetiţie constantă a  aceloraşi măsuri, 
pentru transfomarea (totuşi fără a se 
recurge la forţă)  celor în discuţie  în 
supuşi  şi contribuabili „obişnuiţi” ai 
imperiului. Totuşi, aceste măsuri nu se 
înscriu  niciodată în centrul politicii glo-
bale a statului, ci, mai degrabă, la perife-
ria sa. „Ţiganii” formează o parte infimă 
(mai puţin de 1%) din populaţia totală  a 
imperiului   şi, dacă se bucură de atenţie, 
este mai mult  pentru că populaţia locală  
vede în ei  personaje exotice, decât pen-
tru că ar fi fost consideraţi  un obiectiv 
important al politiciii de stat.
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 Primele spectacole „ţigă-
neşti” complete, cu muzicanţi şi acto-
ri „ţigani”  au avut loc spre sfârşitul  
secolului al XIX-lea. La 20 martie 
1888, comedia muzicală „Chave 
adro vesha” („Copii în pădure“) s-a 
jucat  la Teatrul „Malîi”, la Sankt 
Petersburg. Muzica, constituită 
mai ales din  cântece şi romanţe 
„ţigăneşti”, a făcut obiectul aranja-
mentelor muzicale  semnate Nikolai 
Şişkin. Spectacolul va fi reprezentat  
fără întrerupere  până în 1906. Anul 
1892 vede  premiera operetei lui 
Şişkin intitulată „Viaţă de ţigan”. 

Ilustr.11 Ilustr. 12 

Cor” ţigănesc” înainte de revoluţie
( extras din Lemon, Alaina( 2000): „ Beetween two Fires”, Durham-Londra: Duke, pag.45)  

6 7

imperiul rus

ROMII | IstORIE

3.2



CONSILIUL EUROPEI
PROIECT EDUCAŢIA COPIILOR ROmI În EUROPA

CONCLUzIE

Portretul general al romilor, în Imperiul 
rus,  în ajunul revoluţiei din octombrie 
1917, este foarte variat. Cei mai  mulţi 
dintre ei continuă  să ducă un mod de  
viaţă  tradiţional (semi-nomad, cu o 
locuinţă pentru iarnă şi, cel mai adesea, 
un domiciliu fiscal fictiv, în regiunile 
rurale). O parte relativ mică  dintre ei 
se instalează  în satele din nord-vestul 
Rusiei, ca şi în Ucraina, fără a renunţa 
total la viaţa lor semi-nomadă şi la me-
seriile tradiţionale. Procesele de seden-
tarizare continuă  activ şi în Basarabia. 
Un  al treilea grup, mai mic, de romi 
se stabileşte în oraşele  unde membrii 
săi  s-au înscris în principal ca mici 

comercianţi sau meşcane; unii sunt 
bogaţi şi au devenit negustori sau pro-
prietari de stabilimente. muzicanţii şi 
actorii romi sunt,  din punct de vedere 
social, mai apropiaţi de această din urmă 
categorie ( Ilustr.11,12)
 nu este nicio îndoială  că in-
tegrarea socială a romilor, în Imperiul 
Rus, a reuşit mult mai bine  decât cea a 
fraţilor lor din Balcani şi, a fortiori, din 
Europa Centrală şi de vest. Specialiştii 
avansează diverse interpretări ale poziţiei 
sociale particulare  ocupate de romi, în 
Imperiul Rus. Totuşi, nici un scriitor nu a 
rezumat  mai bine situaţia lor ca n. She-
hiber, la sfârşitul secolului al XIX-lea :” 
Sub legislaţia noastră, ţiganii nu au fost 
trataţi niciodată  ca un trib specific sau 

ca având un statut social particular şi nici 
nu au fost incluşi în categoria acelor ino-
rodtsi (cetăţeni născuţi în străinătate)”.
 Din această cauză, ca regulă 
generală, politica Imperiului Rus  faţă 
de „ţigani” s-a subordonat obiectivului  
de transformare a lor în supuşi  bucurân-
du-se cu totul de drepturi civile,  dar 
având şi obligaţii civile, ca toţi ceilalţi. 
Şi, dincolo de orice, această politică era 
generalizatoare:  ”ţiganii” sunt văzuţi  
ca o parte inseparabilă a societăţii şi 
supuşi, prin urmare, dreptului comun. 
Politicile speciale, eventual aplicate  
acestui grup de populaţie,  urmăresc să 
pună capăt  separării lor de populaţia 
majoritară, fără a se ambiţiona, totuşi, 
asimilarea lor.
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Deşi păcătuiesc adesea prin imprecizie, statisticile demografice 
constituie  mijlocul cel mai bun pentru a aprecia  proporţia romi-
lor faţă de  populaţia globală a Imperiului Rus. În 1834,  din 60 
de  milioane de locuitori,  „ţiganii” reprezentau 48.247 persoane, 
dintre care 8.000 locuiau în oraşe şi 18.738 - în Basarabia. Un 
sfert  de secol mai târziu (în 1862) cifrele sunt  asemănătoare: 
se apreciază atunci  că imperiul adăposteşte  în jur de 50.000 
de „ţigani”, dintre care 17.000 – 18.000 locuiau în  Basara-
bia şi între 7.500 şi 8.000 – în Crimeea.  Datele obţinute  în 
cadrul recensământului  din 1897 par relativ precise. Imperiul 
adăposteşte,  la acea dată,  o populaţie de circa 125,7 milioane şi  

oficial existau  44.584 –„ţigani”, dintre care 38.031 locuiau la 
ţară şi 6.551 – la oraş. Repartiţia geografică este inegală : 8.636 
„ţigani” trăiesc în Basarabia, 1.056 – în Polonia, 1.750 – în Le-
tonia şi Estonia, 3.003 în Lituania şi Bielorusia, 3.177 în Mica 
Rusie ,14.300 în Noua Rusie (Nova Rusia), 2.138 – în Caucazul 
de sud, 1.080 în partea de nord a bazinului  fluviului Volga, 2.021 
în Rusia de nord, 2.784 – în Rusia centrală, 3.223 – în regiunea 
Cernozem-ului central, 1.433  în Crimeea, 2.829 – în Caucazul 
de nord, 212 în Transcaucazia, 628 – în Asia centrală, 6.238 în 
Siberia şi 143 în stepele  din estul Volgăi.   
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nUmĂRUl FAmIlIIlOR „GITAnE „  
dOMICILIAtE
Ilustr.1 Pe baza unei liste  pregătite de Consiliul Castiliei, 

probabil în 1749 ( extras  din Gomez Alfaro 1993, pag.22f)  

INtROdUCERE

guvernatorul  desemnat  de Consili-
ul Cas tiliei, cea mai înaltă autoritate  
politică  a monarhiei  spaniole, Gaspar 
Vazquez Tablada, episcop de Oviedo, 
prezintă regelui Ferdinand VI, pe data de 
5 iulie 1747 o „consultaţie”- propunând  
adoptarea unor „măsuri extraordinare„ 
pentru a se  pune capăt  o dată pentru tot-
deauna  „problemelor„  de ordin public,  
presupus a fi cauzate  de către „ţigani” 
(„gitanos”) ( Ilustr.2)
„Propunerea”  enumeră măsurile juridice  
care,  din timpuri  vechi, au încercat să 

O măsură de securitate preventivă I O conjunctură favorabilă I Strategia I Finanţarea operaţiunii  de arestare 
I Destinaţia prizonierilor I Bilanţul  arestărilor I Probleme asociate cu „gitanii„ eliberaţi I Motivele graţierii I   
O întârziere neprevăzută

Arestarea de proporţii  
a “gitanilor” în Spania Antonio Gómez Alfaro

Perioada despotismului luminat oferă autorităţilor posibilitatea mai amplă de a –şi aplica măsurile 
asupra tuturor persoanelor supuse  jurisdicţiei lor. În Spania, această situaţie  ajunge la unul dintre cele 
mai penibile episoade ale istoriei comunităţii „ţigăneşti” din ţară:  arestarea generală  executată sub  
domnia lui Ferdinand VI, pe 30 iulie 1749. Operaţiunea – minuţios pregătită şi sistematică -  conduce 
la încarcerarea  a zece sau douăsprezece  mii de persoane „pentru simplul motiv că sunt ţigani”.  
Coordonarea diferitelor autorităţi publice implicate,  cooperarea Bisericii (care rămâne pasivă în faţa 
unei asemenea injustiţii), excesele comise de  toate persoanele  care au făcut operaţiunea posibilă şi 
colaborarea concetăţenilor  şi vecinilor  victimelor conferă acestei „miercuri  negre” -  numele sub 
care acţiunea  trece în posteritate -  un caracter unic în lunga serie a persecuţiilor  antiţigăneşti  din 
Europa. 

x număr de familii

frontierele comunităţilor autonome
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O măsură de securitate preventivă

O conjunctură favorabilă

atenueze duplicitatea „gitanilor „ (numele 
cel mai frecvent  atribuit  celor numiţi 
„kales” sau „ţigani” în peninsula iberică);  
ea conchide asupra faptului că aceste 
măsuri  au eşuat în mod  evident, ceea ce, 
în ochii  episcopului - guvernator, justifică  
separarea  de aceşti neadaptaţi  la corpul 
social, având două opţiuni, la alegere. 
Prima constă în a-i exila pentru totdeau-
na din regat, impunându-le  un termen şi 
proclamând necesitatea absolută a acestei 
expulzări : orice „ţigan”care ar încerca să 
revină în regat va fi pedepsit cu moartea 
(în aşa fel încât  măsura previne anticipat 
orice intervenţie judiciară). Presupunând 
că această măsură de expluzare  „pare prea 
dură„ se propune o opţiune mai blândă: 
este vorba de a-i aresta  pe „gitani” şi de 

a-i închide  într-un loc convenabil,  ca 
acolo să-şi  ispăşească pedeapsa.
 Arestarea în masă  este, deci, 
pre zentată  ca o măsură preliminară  ine-
vitabilă, în cadrul  aplicării măsurilor de 
securitate preventivă unui grup  ai cărui 
membri  sunt consideraţi, în bloc,  ca fiind 
indivizi cel puţin  periculoşi, din punct de 
vedere social, dacă nu - chiar criminali.  
mai mulţi autori din epocă refuză  să ţină 
cont de comportamentul  criminal, pasibil  
de pedeapsa specifică, al unui individ sau 
al altuia şi propun un „alt  concept gene-
ric, asimilându-i pe gitani  unui popor  de 
leneşi care nu se  supun legilor ” - ” în aşa 
fel încât  ei ar trebui, în mod preventiv, 
separaţi  pentru a se pune capăt crimelor 
şi trândăviei lor.” mult timp, „gitanii” 

suportă  consecinţele  unei clasificări gre-
şite, în măsura în care sunt definiţi prin 
mobilitatea lor  (absenţa domiciliului fix)  
şi prin meseriile lor care, şi ele,  se su-
pun prost unei clasificări. lumea „gitană” 
sfârşeşte  prin a deveni o etichetă juridică  
desemnând  o serie de persoane  care nu 
formează un grup coerent. Responsabi-
litatea tulburărilor civile  fiind în gene-
ral reproşată  grupurilor  care, datorită 
mobilităţii lor, se  sustrag unui control 
efectiv al statului, suprimarea persoa nelor 
susmenţionate  în general cu cuvântul 
„gitani” va deveni obiectivul principal  al 
unei operaţiuni a poliţiei, la care, în cele 
din urmă, va participa şi  armata, în cali-
tatea sa de apărător al ordinii publice.

o MĂsUrĂ de seCUritAte 
preVentiVĂ

Contând mai ales pe cooperarea ar-
matei – element esenţial în succesul de 
arestare în masă - guvernatorul  Con-

siliului Castiliei, Vazquez Tablada, 
recomandă  pregătirea, în cel mai mare 
secret, a unei operaţiuni a poliţiei, care 
ar face posibilă arestarea  simultană a 
tuturor „gitanilor” din ţară, „într-o zi 
anume  şi decisă dinainte.” Închisoarea 
nu este decât o etapă preliminară în 

punerea în practică a măsurilor de 
securitate, variind în funcţie de vârsta 
şi sexul fiecărui individ.(Ilustr.3)
 Femeile „gitane” trebu-
ie încarcerate în trei „depozite”- o 
structură hibridă  însemnând totodată  
închisoare, cazarmă şi fabrică -  situ-

Ilustr. 3 

Ordinul  de arestare pentru  „gitani”, aşa cum a  fost el  comunicat  de către Gaspar Vaz-
quez Tablada,la 28 iunie 1749 ( autorităţilor din Orihuela-prima pagină)- 
( extras  din Gomez Alfaro 1993,pag.17, detaliu)

Ilustr. 2 

Regele Ferdinand VI ( 1746- 1759)
( extras  din sanchez- Albornoz, Claudio (1971) „ Espa-

na, un enigma  historico” Buenos Aires:Editorial suda-

mericana, pag.560b)
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ate în locuri strategice : „ unul pentru 
Andaluzia, un altul pentru Extremadu-
ra, la mancha şi murcia şi al treilea 
pentru  Castilia şi regatele  Coroanei 
de Aragon unde ei (gitanii) sunt  mai 
puţin numeroşi.”
 Băieţii mai mici de 12 ani  tre-
buie să rămână  cu mamele lor şi cei 
cu vârsta între 12 şi 15 ani sunt plasaţi 
în ucenicie, pentru a se iniţia  într-o 
meserie „utilă” sau înrolaţi  în marină, 
pentru a face dovada unei aptitudini si-
gure. Adulţii, adică „gitanii”  în vârstă 
de 15 ani sau mai mult,  sunt trimişi la 
arsenalele  din Cadix, Cartagina  şi El 
ferrol, ca muncitori –ocnaşi, pentru a-i 
înlocui  acolo  pe muncitorii  prinşi în 
programele  de reconstrucţie navală, 
lansate în epocă. 
 „Gitanii” de sex masculin, 
de peste 50 de ani, trebuie trimişi în 
marile oraşe pentru a fi  supuşi unei 
supravegheri stricte  şi dându-li-se 
sarcini  în conformitate cu  condiţia 
lor fizică; cei care sufereau de un rău 
incurabil, handicapaţii şi bătrânii tre-
buie să fie trimişi în spitale  şi cămine 

„ unde vor fi îngrijiţi şi vor fi pregătiţi 
să moară ca buni creştini.”

o ConJUnCtUrĂ
 FAVorABilĂ

guvernatorul  Consiliului era convins  
de şansele  de succes al operaţiunii, ţi-
nând cont de  coexistenţa  a două cir-
cumstanţe  specifice, în cadrul a ceea ce 
este considerat a fi o „conjunctură fa-
vorabilă”.  
 Prima circumstanţă  se referă 
la posibilităţile oferite  de un decret 
recent  pontifical care – într-o oarecare 
măsură -  reprezintă punctul culminant   
al unor negocieri laborioase  diploma-
tice,  duse cu  sfântul scaun,  pentru 
a-i priva pe „gitani”  de dreptul de imu-
nitate ecleziastică  locală. Prin urmare,  
devine posibil  să se neutralizeze  ori-
ce eventuală rezistenţă, luând forma  
utilizării locurilor sfinte ca sanctuare.
nunţiul apostolic,  care fusese mai întâi 
autorizat să ordone  transferul unui so-
licitant de azil în închisorile  ecleziasti-

ce  unde cel interesat îşi păstrează imu-
nitatea  cât timp  jurisdicţiile civile şi 
e cleziastice  îi analizează cererea, un alt 
decret pontifical este promulgat  pentru  
a-l autoriza pe acelaşi nunţiu  să-şi dele-
ge puterile  episcopilor , în respectivele 
lor dioceze.
  A doua circumstanţă favorabilă 
ţine de rezultatele pozitive  ale unei 
operaţiuni de relocalizare, lansată în 
1717 printr-o lege care era o actualizare 
uşor amendată a  lucrării „Pragmatica“ 
promulgată de Carol II în 1695. Princi-
pala sa noutate  ţine de desemnarea a 41 
de oraşe,  ca fiind singurele locuri  unde 
„gitanii” îşi puteau alege domiciliul.  Un 
amendament din 1746 adaugă alte 34 de 
nume acestei liste ( Ilustr.5,6)
 Consiliul păstrează controlul 
centralizat al acestei operaţiuni de mu-
tare, pentru a cunoaşte  adresa  a mai 
mult de 800 de familii „gitane” în 75 de 
oraşe,  unde indivizii din această catego-
rie  sunt autorizaţi să trăiască. Vazquez  
Tablada  consideră că, pentru a se obţine 
„efectul adecvat şi dorit”- adică pentru 
a-i aresta pe „gitani”  - ar fi suficient 

ORdIN dE AREstARE A 
„GITAnIlOR”

Ordinul  a fost pregătit în secret 
şi distribuit  doar sub formă 
de scrisori adresate  cel mai 
a desea celui numit corregidor 
(magistratul cel mai înalt în 
rang) al fiecărei regiuni unde 
trebuia arestaţi „ gitanii”. Fie-
care familie, din fiecare oraş, a 
fost inventariată separat; cor-
regidor-ul era responsabil  de 
arestarea tuturor persoanelor 
inventariate. Originalul repro-
dus  aici este adresat oraşului 
Orihuela. Prima sa frază  este:  

„Regele (pe care Dumnezeu îl 
apără) a decis ca paisprezece 
familii de”gitani”  domiciliate 
în acest oraş , în virtutea  decre-
tului Consiliului  vor fi trimise 
(…)
Ilustr.3 

(extras  din Gomez Alfaro 1993, pag15)

Ilustr. 4

Gitani care  tund  măgăriţe în Spania, către 1800. Litografie de Gerard Rene Villain.Biblio-
theque Nationale, Paris 
(extras  din fraser 1992, „ The Gypsies”, Oxford-Cambridge: Blackwell, pag167)
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să se comunice instrucţiuni pertinente  
autorităţilor  celor 75 de oraşe  avute 
în vedere. Analiza arhivelor Consiliului 
a permis constituirea unei liste  care 
va servi de bază  activităţii  agenţilor 
însărcinaţi cu planificarea operaţiunii. 
Această listă  dovedeşte existenţa a 881 
de familii, instalate în  54 din cele 75 de 
oraşe, în proporţii  legal prescrise într-o 
Dispoziţie  din 1746:  o familie  (adică  
soţul şi soţia, ca şi copiii  şi nepoţii, 
orfani sau necăsătoriţi) la o sută de lo-
cuitori. Această cotă este considerată  a 
garanta  supravegherea activităţilor  şi 
modului de viaţă  al familiilor „gitane” 
şi, mai ales,  separarea de con-generii 
lor. (Ilustr.1)

strAtegiA

s-a cerut părerea părintelui iezuit  Fran-
cisco Ravago, confesor al lui Ferdinand 
VI,  al cărui răspuns a făcut imediat  să 
tacă toate  îndoielile şi scrupulele  a 
căror pradă ar fi putut fi ilustrul său so-
licitant: ”mijloacele propuse de către 
guvernatorul Consiliului  pentru a ex-
tirpa  această rasă  rea şi odioasă  în 

faţa lui Dumnezeu  şi periculoasă pen-
tru om  mi se par bune.  Regele i-ar 
face un cadou important lui Dumnezeu, 
seniorul nostru,  dacă ar reuşi să scape 
de aceşti oameni.”
  nu mai rămânea decât de ela-
borat o strategie pentru operaţiunea 
respectivă: o sarcină încredinţată cu 
totul  marchizului de la Ensenada: spi-
ritul conducător  al tuturor proiectelor 
importante întreprinse în perioada 
respectivă. Arestările erau prevăzute  
pentru 30 iulie 1749 şi Ensenada  se 
interesează de foarte aproape  de re-
zultatele iniţiale, care-i displăcuseră 
: într-o scrisoare datată  12 august, îi 
atribuie eşecul  episcopului – guverna-
tor  „datorită uşurinţei cu care  detaliile 
operaţiunii au fost divulgate.” Vazquez 
Tablada  fusese destituit  două zile 
mai înainte  şi înlocuit cu  e pis copul 
de Barcelona. Atunci, Ensenada  preia 
responsabilitatea  directă şi totală  a 
operaţiunii  şi dă instrucţii foarte deta-
liate, în scopul amplificării numărului 
de arestări pentru „toţi gitanii  care 
trăiesc în aceste regate,  fie că au sau nu 
un domiciliu fix, de orice sex, situaţie 
familială  şi vârstă  şi pentru a nu se 

cruţa nici cel mai mic sanctuar  în care 
ei ar fi putut să-şi găsească  refugiul.” 
(Ilustr.9)
 Documentarea disponibilă 
indică  faptul că arestările au fost făcute 
fără probleme. Doar o dovadă atestă un 
incident violent : trei „ gitani , fugind 
din sevilla, au fost ucişi  în cursul unei 
confruntări  survenite  pe drumul care 
ducea la la Caruja.Înşişi „gitanii”,  
poa te necunoscând  adevăratul scop al 
detenţiei lor, se prezintă voluntar  în 
numeroase locuri, ca să se conformeze  
anunţurilor publice care îi obligau să se 
prezinte  la corregimiento (termen sem-
nificând  totodată biror şi jurisdicţie  a 
celui numit corregidor – funcţionar re-
gal).
 Referitor la folosirea locurilor 
sfinte  ca sanctuare, nu se semnalează  
decât câteva cazuri  izolate, repede 
soluţionate.
 Căsătoriile mixte, constituind 
o realitate în multe regiuni  ale ţării, în 
această epocă a istoriei ei, autorităţile 
s-au văzut constrânse  să roage  Consi-
liul  să stabilească reguli  precise referi-
toare la destinul partenerilor  şi copiilor 
„ne-gitani”.Consiliul declară că statu-

mĂsURI CARACTERIsTICE  DIn „PRAGmATICA” PROmUlGATĂ 
DE CAROl II În 1695

Strategia
Finanţarea operaţiunii de arestare
Destinaţia prizonierilor

Ilustr. 5 

„Pragmatica” lui Carol II,promulgată 
la 12 iunie 1695 
(extras  din leblon 1995, pag34)

Multe legi  au fost adoptate pentru a 
se remedia „greşelile„ legislaţiei ante-
rioare. Prima dintre aceste legi  a fost 
semnată de către  Carol II,  în 1695; ea 
ordonă tuturor „gitani-lor” să se înscrie  
la  autorităţile  locului lor de reşedinţă 
într-un interval de 30 de zile. După ex-
pirarea unui al doilea interval de 30 de 
zile  „gitanii” trebuie să părăsească 
ţara. Singura ocupaţie  permisă „gita-
nilor” era agricultura. Le era interzis 
să  aibă sau să utilizeze cai;  să deţină 
arme de foc; şi să  cumpere, să  vândă 
sau să negocieze  animale. „Gitanii” nu 
au voie  să trăiască împreună  în acelaşi 
cartier, să se îmbrace cu haine diferite  
de cele ale celorlalţi locuitori  sau să-
şi vorbescă limba lor. Ei nu pot părăsi 
locul lor de reşedinţă  decât pentru a 
merge să lucreze la câmp şi nu au voie 

să se deplaseze într-o altă localitate  
fără autorizaţia scrisă a autorităţilor.
 Pedeapsa în general aplicată 
persoanelor care nu respectau  aceste 
dispoziţii era o perioadă de  şase până 
la opt  ani la galere (pentru bărbaţii în-
tre 17 şi 60 de ani) sau de 100-200 de 
lovituri de bici sau exilul (pentru femei). 
Adolescenţii (cu vârsta între 14 şi 17 
ani) sunt trimişi la muncă grea, pentru 
mai mulţi ani.  Totuşi, persoanele care 
se deplasau în grupuri de  mai mult de 
trei persoane  şi având o armă de foc 
asupra lor, de exemplu,   erau condam-
nate la moarte.

Ilustr.6

(extras rezumat din Leblon 1995. pag.37 

şi următoarele )
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InsTRUCŢIUnI  DETAlIATE 

Instrucţiunile  adresate acelor corre-
gidores urmăreau să le furnizeze  an-
ticipat  răspunsuri detaliate  oricărei 
probleme  care ar fi apărut pe parcursul 
arestărilor.  După ce abordaseră  măsurile 
preliminare, apoi arestarea propriu-zisă, 
instrucţiunile urmează astfel: ” Odată toa-
te  familiile menţionate arestate,  bărbaţii 
(inclusiv  băieţii peste şapte ani)  vor trebui  
separaţi de femei  (cărora li se vor lăsa 
copiii sub şapte ani ). Odată această se-
parare  realizată şi pe baza  documentelor 
respective care repertoriază numele , cei 
în cauză  vor fi daţi în primire  ofiţerului, 
din momentul în care acesta va termina  
pregătirile  plecării în două grupe,  către 
destinaţiile prevăzute; corregidor-ul  va 
trebui,   de asemenea,  să  prevadă  trans-
portul prizonierilor  şi, în acest scop,  să 
pregătească  bagaje, căruţe  şi ghizi.”

 Ilustr 7(extras din Gomez Alfaro 1993, pag.28)

Ilustr.7

Instrucţiuni trimise la corregidores ( autorităţile din Orihuela, prima pagină)
(extras din Gomez Alfaro 1993, pag.30,detaliu)

tul soţului  este predominant: femeile 
căsătorite  au acelaşi statut ca şi soţii 
lor, chiar dacă se ţine seama, eventual, 
de un comportament  care atestă o bună 
integrare socială (Ilustr.7)    

FinAnţAreA  operAţiUnii  
DE ARESTARE

Instrucţiunile lui Ensenada  prevedeau 
că bunurile  tuturor celor  prinşi vor 
fi puse sub sechestru şi vândute  la 
mezat, pentru a acoperi  cheltuielile: 
o practică comună în  Vechiul Re-
gim. singurul element  nou constatat 
în timpul arestărilor  ţine de modul în 
care  suma obţinută din vânzări  a fost 
folosită de către corregidores. Aceste 
fonduri  au  fost folosite, într-adevăr,  
la rambursarea  cheltuielilor foarte va-
riate:  salariile  numiţilor alguaciles 
(auxiliari ai poliţiei  ataşaţi pe lângă 
un judecător  sau pe lângă o curte)  şi 
funcţionari de la registre, ca şi pentru 
costul hârtiei utilizate  de aceştia pen-
tru  a se consemna  detaliile operaţiunii. 
mai mult, banii au fost acordaţi şi  pa-
zei  celor arestaţi, la închisoare şi, în 

timpul transferurilor, folosiţi în scopul 
adăpostirii  căruţelor şi animalelor,  
ajutoarelor medicale  acordate unor 
prizonieri,  ca şi pentru cătuşe, lanţuri 
şi frânghii,  pentru  a-i împiedica  pe 
cei arestaţi să fugă. Vecinii participă 
la  vânzarea la mezat,  fără a avea cel 
mai mic scrupul atunci când era vorba 
să cumpere bunuri de la cei arestaţi, 
la preţuri atrăgătoare. Aceste bunuri 
nu aveau, cel mai adesea, decât o va-
loare mică, dar unele făceau excepţie 
:  bunuri  imobiliare închiriate sau în 
proprietate, animale folosite  în cadrul 
muncilor agricole  sau unelte  de lucru, 
folosite de fierarii, cunoscuţi  ca fiind 
proprietari.
 Unele vânzări la mezat  sunt 
suspendate  datorită  unei acţiuni intro-
duse  de către un creditor  privilegiat , 
pentru a-şi recupera  banii sau bunul. 
Este, mai ales, cazul unui ordin reli-
gios care avea terenuri pe care o familie 
„gitană”urma să-şi construiască o casă, 
în virtutea  unui contract care preve-
dea o redevenţă.  În afară de asta, dacă 
detenţiile şi punerile sub sechestru sunt 
facilitate  prin munca informatorilor, 
unii „non-gitani” acceptă, în numeroa-

se cazuri,  să ascundă persoane  sau 
bunuri căutate, în ciuda ameninţărilor 
proferate de către  corregidores.

destinAţiA priZonierilor

secretul în care a fost pregătite arestările 
- o precauţie importantă  din punctul 
de vedere al succesului operaţional – 
are efecte negative asupra eficacităţii 
repartizării prizonierilor; structurile 
penitenciarelor nefiind  capabile să-i  
adăpostească pe cei în discuţie, a devenit 
obligatorie  recurgerea la improvizaţii, 
cu toate problemele  conexe. Un sin-
gur exemplu : în ciuda ordinului de a-i 
aduce pe toţi „gitanii” andaluzi la mala-
ga şi a tentativei de a dispune aplicarea 
ordinului Consiliului de către consilierii 
acestui oraş, supra popularea  carcerală 
importantă determină suspendarea trans-
ferurilor şi redirijarea deţinuţilor  către 
sevilla.
 Căpitănia generală de la Valen-
cia  este însărcinată  să execute arestările  
nu numai în regatul  Valenciei, dar şi în 
zone importante din Castilia, ca şi din 
murcia, Cuenca, Alcarria, la mancha 
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Bilanţul arestărilor
Probleme asociate cu „gitanii” eliberaţi
Motivele  graţierii
O întârziere neprevăzută

şi Toledo. Bărbaţii sunt transportaţi  la 
castelul de la Alicante  şi femeile - la cel 
din Denia, pentru ca nici un deţinut să nu 
scape, aşa cum a subliniat,  cu mândrie, 
căpitanul general, în raportul său ul-
terior. la puţin timp după asta, 200 de 
adulţi şi 40 de copii de sex masculin sunt 
transferaţi  de la Alicante  la arsenalul din 
Cartagina, unde autorităţile, în cele din 
urmă,  îi vor caza în galerele promise şi 
ancorate în port.
 Femeile sunt repartizate la  ca-
stelele Oliva şi Gandia. Pentru a se red-
uce cheltuielile, evitându-se plăţi duble, 
s-a considerat oportun, la un moment dat, 
de a-i aduna din nou, împreună, în acelaşi 
loc : şi anume, într-o veche mănăstire 
situată  în afara zidurilor  oraşului Va-
lencia şi folosită odinioară  (la începutul 
secolului) ca spital militar.
 sosirea „gitanilor„ în arsenalul 
de la la Carraca (Cadix) a ridicat o serie 
de alte probleme:  penurie de adăposturi 
sigure pentru deţinuţi şi trupele de pază, 
lipsa formării profesionale necesare  pen-
tru muncă şi, în consecinţă, întârzieri faţă 
de planul iniţial de găsire de mână de lu-
cru liberă, care avea să fie afectată altor 
sarcini.Răzvrătirile  şi încercările de eva-

dare  constituie, numai ele singure,  un 
capitol întreg al acestei istorii. 
 Datorită complicităţii deţinuţilor, 
era imposibil de stabilit  răspunderea 
aces tor fapte, pe bază de interogatorii.

BilAnţUl ArestĂrilor

„Cele mai importante lucruri  trebuie 
făcute de acum încolo sau,  cu alte cu-
vinte, trebuie să le găsim  o destinaţie  
pentru a ne cruţa de multe neplăceri şi 
de a face să dispară  această categorie 
de oamenioricât de dificilă ar fi această 
sarcină” admite  marchizul  de la Ensen-
ada, pe data de 7 septembrie 1749, când 
dă ordin să  se formeze un comitet  com-
pus din membrii Consiliului, pentru 
a analiza  câteva puncte pe care el le 
consideră  ca fiind cele mai  importante, 
referitoare la „gitanii” arestaţi, în timpul 
operaţiunilor recente  ale poliţiei.
 nu se ştia dacă Ensenada era 
deja convins  de necesitatea  de a corecta  
caracterul sistematic iniţial  al arestărilor. 
singurul lucru care se ştia cu certitudine 
era faptul că a apreciat bine atunci  când a 
emis o ordonanţă  referitoare la „gitanii” 

prizonieri, titularii unei ejecutoria, adică  
o sentinţă dată de un tribunal (respectiv 
cu Consiliul Castiliei), fără posibilitatea 
de a se face apel sau de „dispoziţie”, adică  
un ordin trimis  reprezentanţilor sistemu-
lui judiciar  de către Consiliu, în vederea 
aplicării lui : ” În zonele unde sunt închişi 
„gitanii” şi familiile lor care, înainte de 
decretul  prin care se ordona arestarea 
lor generală, aveau scrisori  certificate, 
documente  care atestau  măsurile luate  
de către Consiliu sau alte declaraţii for-
male care stabileau că ei nu sunt „gitani”,  
cei în discuţie vor fi reţinuţi  şi vânzarea 
bunurilor lor - suspendată, pe perioada în 
care, prin intermediul rapoartelor secrete, 
se verifică  fundamentarea  numitelor 
declaraţii, pentru a se determina  cine 
merită, într-adevăr,  să fie scutit de a in-
tra sub incidenţa decretului general sus-
menţionat.”
 Comitetul de analiză recomandă  
aplicarea generală a acestei reguli şi, în 
cele din urmă, printr-o instrucţiune  din 
28 octombrie 1749, acceptă  existenţa 
„gitanilor” care“ motivaţi de oboseală 
sau remuşcări”  au respectat  decrete-
le care le guvernează cum vor  viaţa 
lor, când, de fapt, ei nu ar fi trebuit ”să 

Marchizul de La Ensenada , în calitate de Prim Ministru, a condus eficient  ţara 
între 1743-1746 şi a continuat să joace  un rol de prim plan  până la demiterea 
sa,în 1754. El ar fi vrut să instaureze  un climat stabil  şi liniştit în Spania, pentru 
a putea reforma instituţiile. În 1749, el veghează personal pentru ca arestările să 
ducă la rezultatul  scontat , adică „pentru ca această categorie  de oameni (gitanii) 
să dispară.”

Ilustr.8

Marchizul  de La Ensenada (1743- 1746)
(extras  din Vaca deosma, jose Antonio 1997,”Carlos 

III” madrid:Ediciones RIAlP-pag.225)

ORDIn DE A sE DEFInITIVA ÎnChIDEREA „GITAnIlOR”
 
Ordinul  marchizului de La Ensenada de  a se definitiva  închiderea „gitanilor”, 
12 august  1749
 
„Majestatea sa ordonă  acum  ca, prin toate mijloacele  şi în toate locurile,  să ne 
forţăm  de a  găsi şi închide  persoanele încă în libertate, fără a se respecta  cel 
mai mic sanctuar unde ele s-ar putea refugia (…) Şi, chiar dacă am  comunicat 
deja  aceste instrucţiuni magistraţilor  în termeni analogi, le ordon din nou pentru 
a  executa exact (…)  ordinul cu cea mai mare vigilenţă, pentru ca scopul său final 
să poată fi atins; (…) cea mai mică omisiune - dacă se confirmă -  li se va imputa  
şi ei vor face obiectul  celor mai severe măsuri(…) Numiţii magistraţi îşi vor înde-
plini obligaţiile, aşa cum au fost enunţate, punctual şi complet, aşa cum se cuvine 
pentru o sarcină de o asemenea importanţă (…)”
Ilustr.9

( după Gomez Alfaro 1993, pag.63 şi următoarele)
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intre niciodată  sub incidenţa aces tei  
decizii regale, în măsura în care  sunt 
nevinovaţi şi sunt absolviţi de ori-
ce acuzaţie sau pedeapsă.” se ordonă 
deschiderea  dosarelor secrete (docu-
mente care apoi au fost redactate fără 
participarea celor în discuţie) şi s-au 
stabilit  oficial două categorii de „gi-
tani” : „gitanii buni”, căsătoriţi oficial, 
care deţin sentinţe  sau ordonanţe ce-i 
declară „non gitani”, care se comportă 
ca buni cetăţeni, respectând legile  şi 
„gitanii răi”, acuzaţi, pe rând,  că sunt  
„delincvenţi”, „vinovaţi”,  „nesupuşi”, 
vinovaţi, „periculoşi” şi „devianţi”. 
Aceştia din urmă, chiar dacă au scrisori 
certificate, declaraţii sau măsuri luate 
de către Consiliu, sunt condamnaţi  la 
munci grele şi supuşi unor sarcini de 
interes public ; în caz de tentativă de 
evadare, ei sunt trimişi la galere, fără 
cea mai mică posibilitate  de a face apel. 
Totuşi,  aceste instrucţiuni,  formulate în 
limbaj juridic sumar, sunt aplicate  cu o 
oarecare moderaţie, de către autorităţile 
care apreciază că încercările de evadare  
ar putea fi considerate ca „scuzabile„ 
pentru  nişte oameni privaţi  de orice 
perspectivă. 

proBleMe AsoCiAte   
CU „gitAnii” eliBerAţi

Regretând că instrucţiunea regală nu pre-
vedea  nici un mecanism de control pen-
tru  domeniile lăsate doar în jurisdicţia  
autorităţilor intermediare, un raport al  
contelui de Campomanes,  datat 1764, 
subliniază că, în urma eliberării  celor mai 
multe persoane închise  în 1749,  „ regatul  
are aproape tot atât de mulţi „gitani” ca şi 
mai înainte”. 
 O ordonanţă, care prevedea  re-
stituirea  bunurilor luate de la „gitanii ” 
care reveneau acasă,  declanşează  mai 
multe incidente  decât pot acei corregi-
dores  să rezolve, de la caz la caz.  soluţia 
cea mai obişnuită  consta în a se aduna su-
mele obţinute prin vânzări la mezat şi toa-
te cheltuielile realizate şi de a se împărţi, 
eventual suma rămasă între „gitanii” 
eliberaţi, care acceptau, în general, acest 
aranjament, fără cea mai mică problemă. 
 „Gitanii” care nu putuseră depăşi 
bariera  reprezentată de dosarele  secrete 
au făcut  recurs după recurs la consiliul  
arsenalelor, unde rămăseseră închişi. Din 
1757, aceste forme de apel  nu mai sunt 

„auzite”, ceea ce îi privează pe nefericiţi  
de orice speranţă ( Ilustr.11)

MotiVele grAţierii

„Gitanii” închişi la arsenalul de la Car-
raca (Cadix) sunt trimişi  la arsenalul  El 
Ferrol (Galiţia), pe mare, în 1752.  Ei 
ajung acolo decimaţi, datorită unei epide-
mii care  s-a declanşat la bord, în timpul 
acestei călătorii neprevăzute.  De-a lungul 
anilor, situaţia supravieţuitorilor  devine 
un factor decisiv  în favoarea amnistierii, 
care va pune capăt  operaţiunii poliţiei  
din 1749,considerată aptă să elimine co-
munitatea „gitană” spaniolă. la 12 au-
gust 1762, autorităţile din El Ferrol  tri-
mit ministerului Marinei o scrisoare prin 
care sugerează  să elibereze  un număr 
anume de „gitani” şi vagabonzi  „bătrâni, 
estropiaţi şi  bolnavi”, care „nu  pot ajuta 
deloc, în nici un domeniu de activitate, 
sunt permanent  la spital şi  impun cheltu-
ieli legate de tratamentul lor, fără a aduce 
cel mai mic profit.”
 Iniţial, ministerul pare favorabil 
propunerii şi cere cifre  pentru a putea 
estima ; aceeaşi cerere este adresată şi 

Carol III  (1759-1788) reduce puterea excesivă a ordinelor mănăstireşti  şi aboleşte  
legislaţia depăşită   şi restrictivă,  pentru  a moderniza infrastructurile ţării. Va intra, 
astfel, în istorie,  ca regele care i-a constrâns pe madrileni să nu mai arunce apele folosite 
pe fereastră  şi, de asemenea,  printre altele,  a introdus  creşele de Crăciun, după modelul 
napolitan. Foarte puţini oameni ştiu  că dacă „gitanii”  au sfârşit prin a fi eliberaţi  din 
închisoare, aceasta s-a întâmplat  datorită ordinului personal al monarhului.

„ VAsAlII VOŞTRI nEFERICIŢI…”
 
Apel  al următoarelor persoane: Bernardo Martinez de Malla, Cristobal Bermu-
dez, Miguel Correa, Salvador Bautist  şi Pedro  Gonzalez, romi deţinuţi la ar-
senalul  din Cartagina :
 
„ Doamne, noii castilieni închişi în arsenalul din Cartagina , se înclină în faţa 
Majestăţii Voastre Regale (…)  Ei  roagă cu umilinţă pe Majestatea Voastră  să 
binevoiască să asculte cu milă umilele lor cereri şi să le acorde libertatea, pen-
tru ca să –şi poată recupera bunurile abandonate  şi să-şi revadă bietele soţii, 
copiii şi familia, şi acestea dispersate şi suferind de a fi despărţiţi   unul de 
altul, datorită unor legături strânse  şi iubirii - proprie legăturii de sânge şi 
căsătoriei. Vasalii voştri nefericiţi  speră respectuos  că vor beneficia  de mila 
generoasă şi regală a Majestăţii Voastre (…)”

Ilustr.11 ( după Gomez Alfaro 1993, pag.101)

Ilustr.10

Carol III( 1759 – 1788)
(după sanchez Albornoz 1971, copertă)
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arsenalelor  din Cartagina şi la Carraca. 
Autorităţile de la  madrid  arată apoi că  
beneficiarii potenţiali  ai unei amnistieri  
formează un grup mic, de 165 de persoa-
ne, a căror muncă grea a încetat de a mai 
fi profitabilă pentru stat, în majoritatea 
cazurilor. 
 Pe data de 16 iunie 1763, mi-
nistrul Marinei  trimite guvernatoru-
lui Consiliului un scurt memorandum, 
declarând că regele Carol III, urcat pe 
tron în 1759 şi fratele vitreg al lui Fer-
dinand VI, a decis să –i graţieze pe toţi 
„gitanii” care se  aflau într-un arsenal, 
datorită arestărilor din 1749.  lista 
cu „gitanii” avuţi în vedere - aşa cum 
fusese întocmită de diverse arsenale -  
este  prinsă ca anexă la document, care 
precizează, totodată,  că desemnarea   lo-
curilor  unde aceste persoane  vor trăi se 
va face de către Consiliu.

o întÂrZiere nepreVĂZUtĂ

Totuşi, amnistierea nu a intrat efectiv 
în vigoare decât  doi ani mai târziu, de-
oarece Consiliul  a acceptat  o sugestie a 
procurorilor  săi  care mergea mult mai 

departe decât măsura prevăzută în me-
morandum. Aceşti procurori  au apre-
ciat că  eliberarea celor arestaţi  tre-
buie să se înscrie într-o serie completă 
a măsurilor care reglementează viaţa 
tuturor „gitanilor„ şi, pentru aceasta, 
trebuie să întreprindă un studiu exhaus-
tiv pe această temă.  Această întârziere  
suscită, inevitabil,  plângeri imediate  
din partea persoanelor care  fuseseră 
convinse că  problemele lor  aveau să 
ia sfârşit în curând. Regele  Carol III 
însuşi a pus capăt  procedurii, ordonând   
ca „gitanii” să fie eliberaţi  fără nicio 
amânare. Deci cei în discuţie îşi vor 
căpăta libertatea  la mijlocul lui iulie 
1765, la şaisprezece ani după începutul 
arestărilor.
 Încarcerarea  a durat mai mult 
timp pentru un grup de bărbaţi  arestaţi  
în 1745 de către  brigadierul Diego de 
Carderas, în calitatea sa de guverna-
tor  de Puerto  de santa Maria. Cei mai 
robuşti dintre ei au fost  condamnaţi la 
muncă grea, în minele  de la Almade, 
iar alţii au fost trimişi în coloniile pe-
nitenciare  din Africa pentru o perioadă 
de patru ani.   Din nefericire, executarea  
acestor pedepse  ia sfârşit în epoca în 

care  comunitatea „gitană”  suportă di-
rect cele mai rele consecinţe  ale arestării 
generale. Consiliul decide să-i  includă 
ex lege pe bărbaţii aceştia  în categoria 
„gitanilor răi”, lipsindu-i, astfel, de po-
sibilitatea  unei anchete secrete,  care va 
fi acordată  tuturor persoanelor deţinute  
în 1749. În 1762,  totuşi,  cei în discuţie  
ajung să obţină dreptul ca situaţia lor  să 
fie declarată comparabilă  într-un anume 
fel cu cea a „gitanilor„  încă închişi în 
arsenale şi, astfel, să beneficieze şi ei de 
amnistiere.
 După puţin timp, regele 
autorizează  continuarea  procedurii an-
gajate  de către procurorii Consiliului, 
procedură care prevăzuse  dispoziţii 
detaliate  menite să rezolve  „proble-
ma” socială pusă de „gitani”. Aceste 
dispoziţii  sunt incluse într-un  proiect 
de lege  şi un anumit articol din aceasta 
menţionează măsurile aplicate în acelaşi 
scop sub  domnia lui Ferdinand VI, 
predecesorul imediat al lui Carol III.  
Acesta cere  consilierilor săi să eli-
mine această observaţie,  considerând 
că ceea ce fusese  făcut atunci  ” nu 
adauga nimic la gloria scumpului său 
frate.”

CONCLUZIE

Pentru comunitatea „gitană”, ares-
tările în masă  antrenează- inutil de 
precizat acest lucru -  efecte  de-
vastatoare. structurile sale inter-
ne sunt bulversate,  ca urmare a 

deportării, a arestării, a trimiterii 
la muncă grea, a relelor tratamente 
aplicate  şi a uciderii  a mii din-
tre membrii săi.  specialiştii  dau 
ca dovadă  dispariţia, după câteva 
decenii, a „kalo-ului „ : un amestec  
de romani şi  castiliană, propriu  ro-

milor din spania. Astfel că, nu nu-
mai indivizii şi familiile, ci şi co-
munitatea romă din întreaga spanie 
nu şi-au revenit niciodată complet  
după loviturile  primite  de actorii  
acestui sumbru episod al secolului 
Luminilor.
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Primire rezervată vagabonzilor  în ţările de destinaţie 

introducere

În 1857, la un an după abolirea  
completă a  robiei, în valahia erau  
33.267 de familii  de romi - de acum 
încolo liberi ;  6.241 dintre ei fuseseră  
robi ai statului,12.081 robi ai Bisericii 
şi 14.945 - robi  ai bo ierilor. În Mol-
dova erau  în jur de 20.000 de familii. 
Presupunând că  era vorba de o medie  
de  cinci membri de familie, putem 
estima  că în jur de 250.000 de romi 
trăiau  atunci în cele două principate. 
În toată europa centrală şi de Sud-
est  exista o populaţie romă extrem de 
numeroasă.
  Bulversările  politice,  eco-
nomice şi sociale provoacă un feno-
men de emigrare din această regiune, 
începând din 1850. Mişcările de eman-
cipare naţională, războaiele, revoluţia 
industrială - ca şi atracţia exercitată de 
ţările de destinaţie, precum Statele
 Unite – îi determină pe  oameni din 
diverse grupuri etnice  să părăsească  
regiunea unde locuiesc.  romii nu 
erau  mai „dornici de a emigra „ decât 
alte  grupuri de populaţie.  Dar aboli-
rea robiei în Moldova şi valahia oferă 
noi teritorii unde ei vor putea să-şi             
satisfacă nevoia lor urgentă  de  des-
chidere  economică (ilustr.2) 
 În principal, romii emigrează 
din zonele de frontieră ale Moldovei 
şi valahiei, ca şi din regiunile vecine 

- Basarabia, Transilvania de vest, Ba-
natul  şi nord-estul Serbiei. Dovezile 
atestă  că, mai târziu, romii au emigrat 
din toată peninsula balcanică  (deci şi 
din Ungaria şi Slovacia). romii va-

lahi, mai ales, dar şi romi  din alte gru-
puri,  pleacă  spre est, către rusia şi 
spre nord, către Scandinavia, europa de 
vest, america de nord şi de Sud şi chiar 
australia.(ilustr.2)

Mijlocul secolului al XIX-lea  este teatrul unui al doilea val migrator, care avea să schimbe  
populaţia romă din lumea întreagă. Căldăraşii, lovarii şi alte grupuri de romi din Europa Centrală 
şi de Sud-Est pleacă spre  vest şi, în cele din urmă,  ajung în America şi Australia. Acest al doilea 
val de imigrare, astfel numit deoarece  un prim  val  fusese observat către 1400,  este rezultatul 
schimbărilor sociale  profunde, mai ales  abolirea robiei în Valahia şi Moldova, ca şi industrializa-
rea  care-i urmează.

 Compilat de echipa editorială

transilvania 
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iTiNerarii  de  migraţie   
A RoMiloR vAlAHi

căldăraşii români  sunt consideraţi ca fi-
ind grupul rom cel mai mobil. ca robi, 
ei aparţineau statului şi, deci, deja, 
parţial, îşi nomadizaseră şi exersaseră 
profesia lor, rătăcind prin diverse zone.  
căldăraşii  părăsesc regiunea  pe două iti-
nerarii principale. Unul îi duce spre nord,  
celălalt – spre Balcani şi, mai ales, spre 
ceea ce astăzi  este republica Serbia, de 
unde mulţi  îşi continuă drumul spre vest.  
Migraţia căldăraşilor  şi a altor grupuri în 
Balcani  nu a lăsat documente, mai ales în 
primele faze. această migraţie a debutat 
relativ târziu, către sfârşitul secolului al 
XiX-lea. Dispunem, totuşi,de suficiente 
probe care atestă drumul lor spre nord. 
 În 1860, primii căldăraşi ajung 
la cracovia, care, în epocă, face parte din 
imperiul austro-Ungar. fiind cetăţeni 
austrieci,  mulţi romi din Transilvania  şi 
banat sunt titulari ai unor documente de 

călătorie.  Specialistul rus în problemele 
romilor, lev cerenkov, menţionează 
că aceşti căldăraşi  sunt şi astăzi numiţi 
„ostrijaki” (austrieci), de către  romii po-
lonezi sedentarizaţi. Unii emigranţi  nou 
veniţi în Polonia  încearcă să-şi asigure  
o poziţie dominantă  printre romii deja 
instalaţi în ţară şi familia  Kwiek  ajunge 
chiar să fondeze  o dinastie de „regi”.
 numeroşi căldăraşi şi ciurari  
trec, pe rând  prin Polonia,  rusia şi Scan-
dinavia. istvan demeter, unul dintre pri-
mii emigranţi romi din rusia, a declarat  
zeci de ani mai târziu, că familia sa  emi-
grase mai ales datorită  sumelor căpătate 
din zestre. După  ce traversase rusia, 
familia Demeter  ajunge în Manciuria şi, 
mai târziu, se fixează în rusia centrală. 
Tatăl lui istvan  şi familia sa  ajung chiar 
în alger. Grupul lui istvan Demeter nu 
era un caz izolat. cei mai mulţi căldăraşi 
din franţa, de exemplu,  nu au venit aici 
înainte de 1870, dar mai târziu au emi-
grat în rusia. Dialectul lor are cuvinte 
împrumutate din rusa  cotidiană, ceea ce 

este  semnul clar  al unui sejur anterior în 
rusia. (ilustr.4)
numeroşi căldăraşi şi ciurari  îşi urmează 
drumul spre scandinavia. prin urmare, 
membrii familiei lui istvan Demeter nu 
se instalează numai în franţa, în italia 
sau Germania, ci şi în Suedia.  numele 
patronimice dovedesc, de asemenea,  că 
mulţi  dintre imigranţii scandinavi  au lo-
cuit mai întâi în rusia.
  la mijlocul  secolului al XiX-
lea, lovarii se instalează  în interiorul 
frontierelor Ungariei contemporane, în 
Transilvania şi Banat.  În cadrul unui 
prim val migrator, între 1860-1870, lova-
rii trec din Ungaria în cehia şi în Slo-
vacia, înainte de a ajunge în Germania. 
Unii dintre ei pleacă cu armata, în timpul 
războiului austro-prusac şi se stabilesc  
în  cehia, înainte de a ajunge în austria. 
alţii pleacă în Polonia şi, mai târziu, în 
rusia. Peregrinările diverselor grupuri de 
lovari  nu iau sfârşit decât în 1914,  odată 
cu declanşarea  primului război mondial; 
acest sfârşit nu va fi, însă, decât provizo-

romii valahi   

Termenul „valah”  este folosit  din se-
colul al XX-lea, pentru a-i desemna pe 
romii  a căror limbă  are  o puternică 
influenţă  valahă (română). Această 
categorie îi înglobează  mai ales pe  
căldăraşi, lovari, gurbeţi şi geambaşi. 
Romii valahi  sunt consideraţi ca fiind 
cei care au iniţiat  şi susţinut cel de-al 
doilea val de migraţie.  În multe din-
tre  ţările  care i-au primit, ei se ţin 
departe de  romii instalaţi acolo mai 
de mult şi formează o nouă pătură, în 
cadrul populaţiei rome.  
  Ştiinţa, ca şi imaginea 
pe care romii valahi o au despre ei 
înşişi, subliniază caracterul lor mai 
„tradiţional” şi arhaic, faţă de gru-
purile  care şi-au conservat o  limbă  
şi o cultură  esenţial indo-ariană. An-
gus Fraser,  istoricul britanic al romi-
lor,  atrage totuşi atenţia  asupra fap-
tului  că aceste afirmaţii  nu ar putea 
fi luate în calcul ca dovezi.   

ilustr. 2

cĂlĂToria  lUi JoHan DiMiTri- TaiKon cĂTre SUeDia

„Carl  Herman Tillhagen  este în măsură  să reconstituie  originea familiei Taikon din Sue-
dia, familia marelui narator Johan Dimitri- Taikon :

„ Până în 1906, Taikon sau Miloş  (numele său ţigănesc) se pare că rămăsese numai în Ru-
sia: o ţară pe care o cunoştea  de la Baku, în sud-est, până  la Arhanghlesk, în nord-vest. În acelaşi 
an, el a  ajuns, pe rând, în Balcani, Polonia şi Finlanda. Se pare că a trecut şi prin  Italia, Austria, 
Cehoslovacia şi  Germania. Câţiva ani înainte de  primul război mondial, vizitase  Suedia, unde 
rătăcise timp de mai mulţi ani. Îşi va petrece ultimii treizeci de ani de viaţă fără a părăsi această 
ţară şi şi-a hrănit familia  din meseria sa de  prelucrător de aramă, ca artist de bâlci  şi muzicant. 
Din 1942,  anturajul său şi cu el îşi petrec  în fiecare  an iarna - în Suedia.”

ilustr.4 ( extras  şi traducere din vossen 1983, pag.61)

ilustr. 3  

Femei căldăraşe  pe drum.Anglia 1911                 (extras din fraser 1992, pag.232)

Itinerarii de migraţie a romilor valahi
Sosirea în Europa de Vest
Americile
Primire rezervată vagabonzilor  în ţările de destinaţie 
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ilustr. 6  

Corturi de căldăraşi  la Garran Lane, Wandsworth, Londra, august 1911                       ( fraser 1992,pag.231)

riu: deja, în timpul  revoluţiei  maghiare 
din 1956, numeroşi lovari revin în aus-
tria
 

SoSiReA  ÎN eURoPA  
de veST

câţiva romi vin în franţa în 1866, cu 
paşapoarte austriece, probabil din Tran-
silvania, via Germania şi Belgia, dar sunt 
repede respinşi spre Belgia. În 1867, 
căldăraşii pleacă în franţa în grupuri de  
30, 40, chiar 150 de persoane, în căruţe  
fără coviltir, trase de cai
(ilustr.4) 
 În 1868, căldăraşii ajung în 
anglia. ei îşi aşează corturile în zonele 
periferice ale londrei, însă romii en glezi 
le rezervă o primire rece.  În acelaşi an, 
fierarii căldăraşi apar în ţările de Jos. 
corturile şi căruţele lor, ca şi contrastul 
dintre hainele lor mizerabile şi obiectele  
în aur sau argint  pe care le  arată  peste 
tot,  produc o impresie puternică asupra 

populaţiei.  olandezii  se grăbesc cu miile 
spre corturi, în aşa fel încât  romii ajung 
câteodată chiar să-i pună să le plătească  
dreptul de  intra acolo. la începutul ani-
lor 1870, romii vin în franţa din italia şi 
Germania, via  Balcani sau rusia. Şi ei 
atrag  mulţimi de vizitatori. În Germa-
nia, în 1867,  şi în ţările de Jos în 1868,  
ursarii apar pentru prima dată: sunt cei 
din familiile Gulabavici, lazarovici sau 
Mitrovici. În 1886, 99 de căldăraşi  so-
sesc la liverpool. ei vin din Grecia, 
din regiunile europene  ale turciei, din 
Serbia, Bulgaria şi românia.  În anul 
următor, părăsesc din  nou ţara.  În 1885-
1887 şi  1907-1908, ursarii rămân  în su-
dul Scoţiei  şi în nordul angliei.  ei sunt 
totuşi, mai ales lovari,  care, via  Germa-
nia, ajung în anglia în această perioadă.  
Presa  şi poliţia  duc campanii  contra ro-
milor titulari  ai unui paşaport german.  
acţiuni similare  au loc în franţa,  Ger-
mania  sau elveţia.   Între 1911-1913,  fa-
miliile căldăraşe Şoron, Kirpah, Demeter 
sau  Maximov pleacă  în Marea Britanie 

cu  corturile lor, în tren,  ceea ce atrage 
atenţia celor din jur (ilustr, 3,5,6)

AMeRiCile 

numai câţiva dintre romii care ajunseseră 
în Marea Britanie decid să rămână acolo.  
cei mai mulţi dintre ei pleacă în ame-
rica, în cadrul marelui val de migraţie 
europeană.   romii deportaţi  în aceste 
zone,  în secolele Xvi –Xvii,  nu au 
lăsat prea multe vestigii. noile sosiri 
determină totuşi ţări ca argentina sau 
Statele Unite să interzică  intrarea pe te-
ritoriile lor romilor, în anii 1880.
  la început,  adică din 1850,  cei 
mai mulţi romi care au plecat în Statele 
Unite erau „romanişel” britanici.  cu tim-
pul,  pleacă un nou grup : izolat de res tul 
populaţiei, el  este specializat  în mese-
rii itinerante, ca negoţul cu cai,  prelu-
crarea aramei sau fabricarea de coşuri  
din împletituri.  În anii 1880, emigrarea în 
america de nord şi de Sud  se transformă 

o DeXTeriTaTe  DeMnĂ De 
ToaTe eloGiile, PreţUri 
eXorbitante

„În timpul sejurului lor în Marea Britanie, 
ei aduc  o tentă de splendoare orientală  
pe terenurile virane  sumbre, de lângă  
oraşe. Femeile, cu bănuţi de aur  prinşi 
în cozile lor sau  purtaţi  la gât sau şiruri-
şiruri pe piept, constituiau un spectacol  
formidabil,  prin contrast cu  congenerele 
englezoaice şi  podoabele lor de pe cap  
(…) ;  în ceea ce –i  priveşte pe bărbaţi,  
îmbrăcaţi cu  pantaloni bufanţi  prinşi 
în cizme, cu clapă îndoită în  partea de 
sus,  cu cămăşi în culori vii şi paltoane 
sau  scurte  cu  rânduri de nasturi  enormi 
de argint ( unii mari cât  un ou de găină), 
ei nu sunt mai puţin minunaţi. Bărbaţii 
îşi petrec  cea mai mare parte a timpu-
lui  căutând să repare veselă din aramă, 
în uzine,  braserii,  hoteluri, restaurante 
şi alte stabilimente:  manualitatea   şi 
arta lor sunt mult apreciate, în timp ce 
preţurile  ridicate  pe care le practică – 
mai puţin.” 
ilustr.5 (extras din fraser 1992, pag.231 şi 

următoarele)

imiGrarea În columbia 

În 1998, un rom columbian  a descris  imigrarea strămoşilor săi, astfel:
„Romii europeni au imigrat  în America Centrală, apoi, de acolo,  în America de Sud. 

Au sosit în Peru, Brazilia şi Columbia (…)  Au emigrat via Panama, pe urmă au traversat  
Atrato şi au început  să se instaleze în Antioquia (…) În câmpiile Bogotei, pe coaste,  în diferite 
regiuni. După spusele  romlori  columbieni, născuţi aici, s-au scurs 150 sau 160 de ani  de 
atunci. Într-adevăr, bunicul meu, mort la vârsta de 75 de ani,  era deja nativ  în ţară, ca şi bu-
nica mea, decedată -  de asemenea.” 
ilustr.7 (extras  şi tradus  de Deman, Katharina(2005) „ Untersuchung zur Grammatik  der romani- varietat der 

Kumpanja in Bogota- Kolumbien” – Graz – teză de doctorat,pag.11)
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radical.  Din ce în ce mai mulţi europe-
ni din  sudul şi centrul continentului  vin 
în  Statele Unite, din imperiul austro-
Ungar, italia, Turcia, Grecia, rusia şi 
românia. Printre ei se află  numeroşi 
romi, cum ar fi rudarii din Bulgaria, în 
1882 şi muzicanţii  ungaro-slovaci, în 
1883 ;  aceştia  din urmă formează un nu-
cleu  de „başalde”, cunoscuţi astăzi pen-
tru talentul lor muzical,  în toate Statele 
Unite. rudarii erau comedianţi din tată în 
fiu, artişti  sau dresori  de maimuţe şi urşi.  
ei se declarau  austrieci,  sârbi sau turci,
ceea ce putea să însemne că  veneau din 
oricare zonă din Balcani, în realitatea 
politică a epocii. De asemenea, un grup 
de romi  originari din burgada  sârbă 
Macva şi numiţi astăzi „Macvaja”, vine 
în Statele Unite. numeroşi romi vin aici 
prin  cuba, canada, Mexic sau america 
de sud, de unde se putea imigra mai uşor 
( ilustr.6)
 Populaţia romă din america 
latină numără  în jur de 2,5 milioane  de 
persoane,  astăzi, şi reflectă aproape per-
fect  mişcările de emigraţie  înregistrate 
din 1850.  Grupurile cele mai importante  
sunt, din nou căldăraşii şi lovarii, ca şi 
acei „kales”, odinioară spanioli. Sin-

ti  care trăiesc pe continent sunt dovada  
unei imigrări  între cele două războaie 
mondiale  şi demonstrează că  stoparea  
migraţiei rome în 1914 nu a fost decât  
temporară. 

Primire reZerVaTĂ   
VagaBONZiLOr  ÎN ţĂriLe  

de deSTiNaţie

În cele mai multe ţări din europa de vest,  a 
domnit  tăcerea, până la un moment dat,  faţă 
de problema romilor. această situaţie s-a 
schimbat brutal odată cu noile valuri,  ceea 
ce va pune probleme  şi  romilor stabiliţi aici 
mai demult. autorităţile olandeze, de exem-
plu,  încep să caute  cu febrilitate mijloace  
pentru a scăpa de  romii emigranţi, ceea ce 
devine din ce în ce mai greu,  ţinând cont de 
înăsprirea  condiţiilor de  emigrare în ţările 
vecine, mai ales în Germania. Sinti locali  
suferă adesea de climatul  din ce în ce mai 
ostil.
 În anii 1850, legi „antiţigăneşti” 
mai stricte sunt promulgate şi în Bavaria. 
această situaţie explică de ce  la sfârşitul 
secolului, romii sedentarizaţi – cei mai mulţi 
sinti - au dispărut aproape total din conştiinţa 

publică, în timp ce grupurile de  nomazi –în 
general consideraţi ca fiind vagabonzi un-
guri sau germani -  devin din ce în ce mai 
suspecte. cea mai mare parte a populaţiei 
majoritare crede că aceşti romi  se folo-
sesc de meseria lor  de negustori de cai  sau 
muzicanţi, pentru a ascunde  activităţi legate 
de cerşetorie, furt şi crime.
 În austro-Ungaria, ca şi în  impe-
riul German, migraţia provoacă  schim bări 
profunde în „politica ţigănească”. imigraţia 
este percepută  ca „o invazie„ de către 
autorităţi, care înăspresc din nou, treptat, 
legile. restricţii masive, privind deplasările 
romilor, o înăsprire a reglementării profe-
siilor şi primele încercări de înregistrare 
a romilor  îi pri vează pe cei în discuţie  de 
câştigarea unei pâini şi lasă  să se întrevadă  
tulburări în raport cu restul populaţiei. 
 În anglia, mai multe proiecte de 
lege  caută să aşeze  viaţa romilor  sub con-
trolul statului, în scopuri educative. Totuşi, 
Parlamentul respinge aceste legi sub forma 
lor iniţial dură. În Serbia,  „nomadismul„ 
este interzis,  în franţa „ţiganii” sunt înscrişi 
în registre din 1907, în Suedia imigrarea  ro-
milor este total interzisă ( o măsură  pe care 
argentina  o decretase deja din 1884, urmată  
imediat de Statele Unite, în 1885)

concluzie

al doilea val migrator al romilor a 
modificat profund  populaţia romă, în 
multe ţări. În america latină sau aus-

tralia, această populaţie s-a  constituit 
pe valul amintit. 
 chiar dacă periplul aces-
tor emi granţi a putut fi reconstitu-
it, privind mai multe grupuri şi un 
număr mare de familii şi dacă prin-

cipalul drum  al emigrării  a putut  
fi determinat, suntem departe de a pu-
tea reface corect această mişcare de 
migraţie complexă. istoria sa rămâne 
încă a  fi scrisă. 

http://romani.uni-graz.at/romani
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„Politica ţigănească” a Imperiului 
Austro-Ungar  se baza pe restricţii. 
Interdicţia de a călători, sedentarizare 
forţată, interdicţii de toate felurile  şi 
deportări vin să prelungească  o tradiţie 
de expulzări şi de represalii, datând  de  
mai multe secole, ale căror origini urcă  
până la venirea primilor romi, în Europa 
Centrală. 

Afluxul grupurilor de romi, pro-
venind  din est şi sud-est, mai ales din 
Ungaria, este  perceput ca o „invazie”  şi 
provoacă probleme grave  între romi şi 

ne-romi. Când guvernul austriac  închi-
de frontiera ungară romilor,  un număr 
mare dintre aceştia  decide să se fixeze  
în regiunile  foarte sărace ale Ungariei 
occidentale, cunoscută astăzi sub nu-
mele de Burgenland.  Astfel că,  în pri-
mele decenii  ale secolului al XX-lea,  
marcate de  sărăcie şi război, condiţiile 
unui conflict  erau întrunite.  „Ţiganii” 
sunt mai întâi percepuţi ca o „plagă”  de 
către populaţia majoritară şi, în cele din 
urmă,  în anii 1930 -  puternic influenţaţi  
de naţional-socialism -  ca o „problemă” 
care nu poate fi rezolvată  decât într-un 
singur „fel”.

Imperiul Austro-Ungar I Austria I Ungaria

Austria şi Ungaria 
1850-1938

E U R O PA
AUstRIA

UNGARIA

POPUlAŢIA  ROmă DIn BURgEnlAnD, 
în1927

Recensământul minuţios urmărea să suprave-
gheze  constant şi de aproape toate persoanele  
de origine etnică romă

Ilustr.1 ( bazată pe mayerhofer 1988, pag.40)

1 - 9 persoane

10 - 49 persoane

50 - 99 persoane

100 - 200 persoane

200 - 289 persoane
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Monarhia a promulgat  un număr mereu în creştere de legi şi regulamente  care să limiteze posibilităţile  
romilor de a-şi câştiga viaţa. Interdicţiile de a călători  sunt urmate de o sedentarizare forţată, de o înscriere 
de scară mare  şi de interdicţia de a exercita anumite  profesii. Dificultăţile economice  şi propaganda  
naţional-socialistă  agravează situaţia. În sfârşit, „munca grea,  deportarea şi sterilizarea” sunt propuse 
în vederea  rezolvării „problemei ţigăneşti”, în cadrul unei „soluţii naţional-socialiste .”   

 bURGENLANd       



IMPERIUL  
AUSTRO-UNGAR

începând din a doua jumătate a  se-
colului al XIX-lea,  grupuri de romi 
precum lovarii - originari iniţial din 
ţinuturile de la Dunăre şi, în general, 
practicând  negoţul cu cai – vin în Un-
garia, în est. Când grupurile  care vin 
sunt nomade, plângerile  sunt tot mai 
numeroase în comitatuses ( comitate 
ungureşti). „nerespectările  repetate ale 
legislaţiei”  şi penuria de legi  capabile 
să  stăpânească aceste „nemulţumiri pu-
blice” provoacă reclamaţii. Din punc-
tul de vedere al populaţiei ungureşti,  
imigraţia romă este o „invazie”.

 Un alt motiv de plângeri ţine 
de  reglementările de aplicare  (legi 
referitoare la districte), obligând  
municipalităţile  să găsească locuinţe 
şi hrană pentru romi. Ţinând cont de  
numărul de valuri de imigraţie,  aceste 

reglementări  reprezintă  o sarcină tot 
mai grea,  pentru oraşe.

 în 1907, 28 de districte  cer 
un tratament  unitar pentru romi ; Par-
lamentul, totuşi, se dovedeşte incapa-
bil de a găsi  o soluţie politică. în aşa 
fel încât, problema  cade în sarcina 
administraţiei. Deciziile luate, cum ar 
fi interzicerea cerşetoriei şi repatrierea 
forţată în ţara de origine se înscriu  în 
„politica ţigănească”, în vigoare, bazată 
pe represiune şi ameninţări.

 Această politică ungurească, 
în vigoare până în 1918,  urmărea să-i 
oblige pe romi să se sedentarizeze. 
Datorită  structurilor şi mijloacelor eco-
nomice, proiectul, inevitabil, a eşuat. 
Deoarece oraşele nu puteau să le ofere 
romilor surse de subzistenţă, aceştia 
sunt  constrânşi să-şi păstreze modul de 
viaţă „ţigănesc”, ca să supravieţuiască. 
Simultan,  prejudecăţile  alimentate de 
populaţia majoritară şi tendinţa de  a-i 
asimila pe romi  cu criminalii cresc, 

mai ales  datorită  legislaţiei represive  
ungureşti, recent intrată în vigoare. 
Statul şi societatea nu pot sau nu vor  
să adopte măsuri  ferme,  pentru romi. 
Această situaţie provoacă  schimbări 
dramatice în districtele Ungariei occi-
dentale

(Burgenlandul de astăzi) : guver-
nul austriac  înăspreşte legile specifice, 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
pentru ca să oprească imigraţia romă. în 
aceeaşi perioadă,  el decide deportarea  
tuturor  romilor unguri, aflaţi în Austria. 
Aceste măsuri- combinate  cu interdicţia  
ungurească de a părăsi ţara , promulgată 
în 1870 – provoacă  o creştere masivă 
a numărului  de romi  care trăiesc în 
districtele de frontieră. Aceste districte  
nu sunt nici în stare, nici doritoare  să-i  
adăpostească pe romi, în aşa fel încât 
le dau acestora mici parcele de pământ,  
fără valoare.  Aşa vor apărea infamele 
„colonii ţigăneşti”, la marginea oraşelor.  
( Ilustr.2-4)

Imperiul Austro-Ungar
Austria
Ungaria 

Ilustr. 3

Domiciliile romilor  au fost înscrise în registrele din Burgenland, în anii 
1920. Această cocioabă  poartă numărul „28”, deasupra  ferestrei din stânga. 
 Fotografia a fost făcută  către 1926.                 
Ilustr. 4 

Punct de populare la Mattesburg, Burgenland, între cele două războaie mondiale. Fo-
tografia reprezintă  cele trei tipuri  de locuinţă, folosite în epocă:  la stânga o casă  de 
paiantă,  văruită, din  cărămizi de argilă, în mijloc un bordei (colibă  pe jumătate îngropată 
în pământ,  construită în lemn în  şarpantă, cu crengi împletite  şi argilă),  la dreapta -  
o construcţie formată  dintr-un  ansamblu de camere cu şarpantă, având spaţiile goale 
umplute cu zidărie  de ipsos,  lemn şi argilă.              

Ilustr. 3 (extras din mayerhofer 1988, pag.37) Ilustr. 4 (extras din mayerhofer 1988, pag.184)

Ilustr. 2

„Bordei” dotat cu poartă de lemn, o fereastră şi o vatră, Saint-Margarethen,  
Burgenland, în  perioada interbelică. ( extras din mayerhofer 1988, pag.177)
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numărul mare  de romi  şi întârzierea 
economică a Ungariei occidentale fac orice 
integrare imposibilă.Ţinând cont de situaţia 
economică dificilă,  conflictul dintre romi şi 
ne-romi se amplifică.

 în timpul primului război mondial, 
sunt mulţi romi care servesc în armată.  Fe-
meile şi bărbaţii declaraţi inapţi pentru servi-
ciul militar sunt înrolaţi pentru  a face diverse 
munci, în virtutea numitului „ Kriegsleistungs-
gesetz” (lege a serviciului militar). în 1916, to-
ate animalele de tracţiune  şi căruţele  romilor 
nomazi au fost rechiziţionate, pentru armată. 
Caii, catârii  şi măgarii nu pot fi cumpăraţi  
decât cu o autorizaţie specială de la poliţie. 
Anexarea regiunii Burgenland, în 1921, 
provoacă  integrarea mai multor mii de romi 
în noua Republică Austriacă. Deci romii nu 
vor mai putea să fie deportaţi şi se iau măsuri 
draconice. Din 1922,  guvernul provincial din 
Burgenland  decretează că toţi  romii trebuie  

să rămână în districtul  unde trăiesc şi adesea li 
se interzice să călătorească. Pentru a evita ori-
ce  nouă imigraţie, se efectuează recensăminte 
ale populaţiei şi sunt repertoriate „locuinţele 
ţigăneşti”.

 în 1926,  autorităţile  iau ampren-
tele tuturor romilor  mai mari de 14 ani, care 
trăiesc în Burgenland (aceste amprente  vor fi 
ulterior  însoţite şi de fotografii). Din 1928, 
poliţia din Eisenstadt dispune de  ceea ce s-a 
convenit a se numi  un „Zigeunerkartothek” 
(fişier al „ţiganilor”), care conţinea  8.000 de 
fişe având fiecare numele şi  amprentele digi-
tale ale câte unui rom ( Ilustr.1)

 Datorită crizei economice emer-
gente,  mulţi romi care  lucraseră ca  munci-
tori necalificaţi  şi meşteşugari itineranţi sunt 
aruncaţi într-o situaţie  care le face  viaţa zilnică 
aproape de nesuportat.  lipsiţi de sursele lor 
obişnuite de venituri, sunt obligaţi să cerşească  
şi, datorită furiei extraordinare a ne-romilor,  
depind  de ajutorul social al districtului.

 Această criză conomică conduce la 
furturi şi alte delicte  minore, care înveninează  

şi mai mult relaţia  dintre romi şi populaţia 
rurală.  Se instalează un climat de ostilitate în 
creştere.

 Unul dintre motivele principale 
ale creşterii numărului de crime comise de 
„ţigani”  ţine – ca în germania -  de noile 
reglementări restrictive. O bună parte dintre 
dosarele deschise  rezultă din violarea  legi-
lor, pentru detalii, şi din alte infracţiuni admi-
nistrative. nimeni nu se gândeşte  totuşi  să 
tragă concluzii din această relaţie, în timp ce 
criminalitatea creşte în sânul populaţiei rome 
( Ilustr.6)

 Dimpotrivă, statisticile poliţiei 
sunt folosite pentru a denunţa  conduita 
„antisocială” a „ţiganilor „. Campamentele 
lor  sunt percepute  ca „ o ruşine culturală“ 
–  mai ales de către presa din Burgenland care 
– folosind un limbaj din ce în ce mai dur – 
încurajează  ostilitatea faţă de romi şi cere ca 
Burgenlandul să fie rapid eliberat  de această 
„plagă”, punând în gardă  faţă de „  procentul 
de reproducere  cumplit” al celor în discuţie.  
în mai multe adunări se  dezbate  modul în 

Ilustr.7 

Listă cu romii de sex masculin din satul Spitzzicken( Burgenland), deportaţi către  
zonele de muncă, situate, cele mai multe în Stiria, 1942. 

Ilustr.5

Familia unui meşteşugar nomad în faţa cortului, în perioada interbelică. 
(după mayerhofer 1988, pag.184)

Ilustr.6 (după mayerhofer 1988, pag.178)

Ilustr.6 

Arestarea unui rom, Saint Margarethen,Burgenland,1934.
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Ilustr.7 (după  Baumgartner 1995, pag.140)
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care se poate rezolva situaţia. într-una dintre 
el - ţinută la Oberwart la 15 ianuarie 1933 - 
s-a sugerat ca romii să fie eliminaţi discret  
sau să fie „castraţi”.

De asemenea, în Austria, funda-
mentele de exterminare  ulterioară a  ro-
milor au fost puse câţiva ani mai târziu 
(chiar câteva decenii), înaintea celui de- al 
doilea război mondial. Exigenţele nSDAP 
(Partidul naţional  socialist al muncitorilor 
germani) în privinţa  unui „Burgenland fără 
ţigani”  nu sunt noi. Contrar altor politicieni 
din epocă, totuşi, gauleitter (şef de district) 
nazist ilegal din Burgenland  este obligat  să 
pună în practică planul său  „ de eradica-
re a ţiganilor „- recurgând la  muncă grea, 
deportări şi sterilizări,  pentru a  aplica „ o 
soluţie naţional-socialistă” „problemei”.
(Ilustr.8)

UNGARIA

în Ungaria nu s-ar putea vorbi, 
cu adevărat, de o „politică ţigănească”, 
după dezmembrarea imperiului. gu-
vernul de tranziţie revoluţionar care 
urmează regimului lui Horty  nu dă cu 
adevărat atenţie problemei romilor. Cele 
câteva regulamente  adoptate în această 
perioadă  urmăresc doar  să-i suprave-
gheze pe cei în discuţie  şi se justifică   
prin gradul crescut de criminalitate.  în-
scrierea  romilor nomazi în registre, aşa 
cum a fost decretată în 1928,  şi raidurile 
simultane  din mai multe districte  consti-
tuie o noutate.

 O a doua serie de  Strafrechts-
novelle (amendamente la legea penală) 

din 1928 prevede măsuri specifice  contra 
a ceea ce s-a numit  „criminali incoriji-
bili”, de exemplu  - transfer în lagărele 
de muncă. Aceste amendamente vizează  
neîndoielnic romii a căror viaţă nu se 
deosebeşte totuşi  cu nimic de cea a al-
tor  dezmoşteniţi. în 1931,  ministrul   de 
Interne decretează  că profesiile ambu-
lante  sunt aproape  cu totul interzise şi 
că permisele de muncă nu vor fi de acum 
înainte valabile  decât în districtul de 
reşedinţă,  sub rezerva aprobării lor  de 
către consiliul  numitului district. Aceste 
reglementări  îi privează pe mulţi romi 
de posibilitatea  a-şi câştiga existenţa. 
Un decret, promulgat în  1938  şi trans-
formând  pe fiecare rom  într-un „su-
spect” potenţial,  pune bazele  viitoarelor 
persecuţii şi deportări.

Ilustr.8(detaliu)

Selecţie  de reguli extrase  din memorandumul intitulat „ Die Zigeuner frage. 
Denkschraft  des Landeshauptmanns fur  das Burgenland” (problema ţigănească: 
memorandum al şefului guvernului  provinciei Burgenland) şi  redactat de Thobi-
as Portschy (Eisenstadt,1938): 

1. Raporturile sexuale  între ţigani şi germani 
constituie o infracţiune  care dezonorează 
rasa
2. Ţiganii nu sunt autorizaţi  să frecventeze  
şcoala primară generală
3. Sterilizarea ţiganilor  ar trebui  să 
oprească  reproducerea lor
4. Perchiziţia  caselor  şi  indivizilor  are 
trebui făcute periodic.
5. Colibele ţiganilor (o ruşine culturală)  

trebuie  să fie demolate  şi ţiganii  adăpostiţi 
în barăcile din lagărele de muncă.
6. În lagărele de muncă, ţiganii  lucrează  
într-un grup închis
7. Este interzis  a se exercita  o profesie  în 
regim privat  în afara lagărului de muncă 
8.Ţiganii nu au voie să poarte arme.
9. Emigraţia voluntară este încurajată.
( extras tradus din mayerhofer 1988, pag.43 f)

http://romani.uni-graz.at/romani
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INTROdUCERE

Marea Revoluţie socialistă din oc-
tombrie  1917 şi războiul civil  care 
i-a urmat  provoacă bulversări  so-
ciopolitice.  Un nou  tip de stat, di-
ferit radical,  apare: Uniunea Repu-
blicilor socialiste sovietice (URSS) 
înlocuieşte  Imperiul rus  şi  optează 
pentru relaţii economice, structuri so-
ciale, ca şi norme politice  şi cultu-

rale, cu totul noi. În aceste condiţii,  
romii fac obiectul unei  politici ofi-
ciale şi îşi caută treptat  locul lor, în 
acest mediu nou, adaptându-se noilor 
realităţi.  
 Războiul civil, intervenţia 
străină, haosul din viaţa socială, 
prăbuşirea generală a economiei 
şi pauperizarea rapidă a populaţiei 
provoacă o deteriorare  a situaţiei ro-
milor. Unii dintre ei îşi păstrează  mo-

dul de viaţă (semi-)nomad, în timp ce 
alţii deja sedentarizaţi în oraşe, îşi rei-
au o meserie ambulantă.  Un grup mic 
al „elitei  muzicale” ajunge să emi-
greze  cu ruşii ”albi”. Numărul total 
al romilor , conform recensământului  
din 1926, atinge 61.299.  Un grup 
relativ restrâns dintre ei - 20,9% - 
trăieşte la oraş, în timp ce mai mult 
de  două treimi şi-au păstrat modul de 
viaţă nomad.

Elena Marushiakova / Veselin Popov

Statul şi normele politice I „Uniunea tuturor ţiganilor ruşi” I „Colhozurile ţigăneşti” (cooperative) I „Atelierele  
cooperative de artizani ţigani” I Limba şi literatura rome I Educaţia I  „Teatrul rom”  I Represaliile anilor 1930       I 
O cotitură în politica naţionalităţilor

Uniunea Sovietică înaintea  
celui de al Doilea Război Mondial

1924
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UNIUNEA SOVIETICĂ 1922-1940  Ilustr.1 Data  la  care  republ ic i le   au fost  integrate  în  URSS:

1922 1924 1929 1936 1940

Rss UzbEkIsTAN

Rss TURkMENIsTAN
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Crearea Uniunii Sovietice a fost calificată adesea „ca o mare experienţă istorică”, punându-şi 
pecetea pe destinul  unei părţi importante a planetei şi a numeroase popoare. Politicile faţă de romi, 
în Uniunea Sovietică, pot fi legate de  două perioade  cu totul distincte şi se bazează pe două principii 
radical diferite: (1) între crearea Uniunii Sovietice  şi 1938, principiul  fundamental este  tratarea 
romilor ca popor separat, determinat să se  dezvolte ca element constitutiv al societăţii sovietice; (2) 
după 1938, modelul se schimbă,  mai întâi în avantajul  unei abordări ”speciale”, apoi ”globalizante”: 
romii  sunt de acum încolo consideraţi, înainte de orice, o parte integrantă a societăţii sovietice.    

Rss bIELORUsIA

Rss UCRAINA



STATUL ŞI NORMELE  POLITICE

Sovietele controlează integralitatea te-
ritoriului URSS  de la începutul anilor 
1920 şi viaţa economică  şi socială se 
stabilizează  treptat. Autorităţile încep 
să se intereseze  din ce în ce mai mult  
de problemele naţionale  şi etnice, în 
această ţară enormă,  unde o pletoră  de 
popoare diferite (între 150 şi 200, con-
form unor criterii) coexistă. Totodată, un 
număr considerabil de popoare  îşi văd 
refuzat dreptul  de a-şi constitui  propri-
ile lor state şi instituţii administrative 
şi  trebuie să se mulţumească cu struc-
turile sociopolitice şi culturale; şi romii 
fac parte din această categorie şi, pentru 
ei, absenţa  unei asemenea instituţii (ad-
ministrative - n.n.)  este poate  mai mult 
justificată dacă ţinem seama de  numărul 
lor relativ redus, de modul lor de viaţă, 
în mare parte nomad şi de întinderea te-
ritoriilor  pe care le ocupă şi, peste toate 
acestea,  de absenţa, în sânul lor,  a unei 
elite,  capabilă să ceară  şi să obţină o 
autonomie administrativă.
În nici un moment al existenţei URSS, 
legislaţia sa nu a separat  romii  de o 

mulţime de alte popoare, care se aflau în 
situaţii asemănătoare  ( adică  deposedaţi 
de teritoriile lor  şi de instituţii admini-
strative). Mai mult, până în 1932, nici un 
paşaport personal sau document de iden-
tificare similar, precizând naţionalitatea 
(în sens de grup etnic) purtătorului  nu 
există; paşapoartele folosesc doar  pentru 
a călători  în străinătate  şi nu precizează 
naţionalitatea.

„UNIUNEA TUTUROR  
ŢIGANILOR RUŞI”

Reprezentanţii vechii elite muzicale şi 
artistice rome, odinioară strâns legată de 
înalta societate  din Imperiul Rus, sunt 
primii  care se adună sub semnul parti-
dului  noii ideologii „proletare”. Primul 
grup Komsomol (abreviere de la Uniunea 
tineretului comunist) rom se creează la 
Moscova, în 1923, avându-l în frunte pe 
Ivan Rom- Lebedev.
Mai târziu,  acest grup va deveni  o 
asociaţie  de voluntari, însărcinată  să 
lanseze  o campanie de propagandă în sâ-
nul comunităţii rome.
 Crearea de organizaţii şi aso-

ciaţii rome este, în mod constant, 
supravegheată  de partid şi administraţie. 
Cu ajutorul Statului Sovietic, asociaţia 
de voluntari se transformă în ”Uniu-
nea  tuturor ţiganilor ruşi”. Andrei Ta-
ranov, membru al partidului comunist  
al Uniunii Sovietice (partidul bolşevic) 
este ales preşedinte şi secretar, Rom 
Lebedev reprezintă  romii în Consiliul 
naţionalităţilor  Comitetului executiv 
central al URSS (Ilustr.2)
 Dizolvarea „Uniunii tuturor 
ţiganilor ruşi”, în 1928, nu are nicio 
influenţă notabilă asupra politicii de 
stat, care rămâne conformă cu obiec-
tivele enunţate în legile sale,  este  activ  
aplicată  şi câştigă în eficacitate. Cea mai 
mare parte dintre membrii vechii Uniuni, 
un număr în jur de 640 (inclusiv  majo-
ritatea conducătorilor) sunt recrutaţi pen-
tru diverse funcţii, pentru a contribui la  
aplicarea acestei politici.

„COLHOZURILE ŢIGĂNEŞTI”  
(COOPERATIVE)

În 1926, prezidiumul Comitetului  exe-
cutiv central şi Consiliul comisarilor 

Statul şi normele politice
“Uniunea tuturor ţiganilor ruşi”
“Colhozurile ţigăneşti” (cooperative)
“Atelierele cooperative de artizani ţigani”

TREZIREA „FRUMOASEI DIN PĂDUREA ADOR-
MITĂ”: „UNIUNEA TUTUROR ŢIGANILOR RUŞI”

„Uniunea tuturor ţiganilor ruşi”  şi-a enunţat obiectivele  în 
spiritul ideologiei dominante :  unirea  romilor,  determinân-
du-i  să facă „ o muncă socialmente utilă”, ajutorul acordat 
în vederea creării  cooperativelor   şi comunelor,  organi-
zarea romilor nomazi  în tranziţia lor spre un mod  de  viaţă 
sedentară, crearea unor cursuri serale şi a unor şcoli de 
duminică, a unor cluburi şi biblioteci, ca şi publicarea unor 
ziare, cărţi, manuale şi broşuri în limba romani, ca şi com-
baterea  alcoolismului, cerşetoriei şi chiromanţiei.   
 „Uniunea tuturor ţiganilor ruşi” îl trimite pe Ale-
xander Grakovski ca reprezentant în Bielorusia, în 1926. Pe 
29 septembrie, la Minsk, un  grup de activişti romi convoacă o 
reuniune  în cursul căreia,  unul dintre ei, G.Tura, declară :” 
Naţiunea ţigănească, precum frumoasa din pădurea adormită,  
a fost trezită din somnul său profund, de către vrăjitoarea 
Revoluţie.” Un proiect de statut al viitoarei „Uniuni a 
ţiganilor„ a Republicii socialiste sovietice a Bielorusiei a fost 
adoptat şi aprobat de către comisariatul de Interne  al acestei 
RSS. Lucrările pregătitoare  încep, în vederea realizării noii  
uniuni. Totuşi,  după dizolvarea „Uniunii tuturor ruşilor” , 

„O NOUĂ FERICIRE“ PE „DRUMUL ROŞU”:  
„COLHOZURILE ŢIGĂNEŞTI”

„Colhozurile ţigăneşti” au luat diverse forme. O parte dintre 
reprezentanţii romi se apropie direct de comitetul executiv central 
al URSS, pentru a-i cere ajutor, în privinţa sedentarizării. Totuşi, în 
multe cazuri,  cei interesaţi, după ce au obţinut o  subvenţie, se pierd 
în natură sau, odată ajunşi în locurile unde se presupunea că aveau să 
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problema nu a mai fost de actualitate.
 Existenţa „Uniunii tuturor ţiganilor ruşi” a fost relativ scurtă,  
pentru că decretul  NKVD-ului, care ordona dizolvarea sa,  datează din 
15 februarie 1928. Au fost  avansate diverse motive pentru a explica 
această măsură : „absenţa unui strat proletar la nivelul  direcţiei” ( din 
23 de membri ai amintitei direcţii, 9  erau foşti negustori de cai),
insuficienţa eforturilor   care să consolideze  organizaţia ( uniunea nu 
ajunsese să organizeze filiale în ţară), rezultatele insuficiente  ale cam-
paniei de sedentarizare a romilor nomazi, conflicte interne, o gestionare 
financiară ineficientă( bilanţul atestând dispariţia a 15.000 de ruble) etc 
Ilustr. 2
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poporului din URSS adoptă un decret 
care propune autorităţilor republicilor 
Uniunii să adopte, ca prioritate,  măsuri 
prin care se dă  pământ „ţiganilor„ care 
vor să se stabilească şi având şi alte 
condiţii preferenţiale. Un nou decret 
este dat în 1928;  el impune organelor 
pertinente  să lucreze, prioritar,  pen-
tru a găsi pământuri pentru „ţiganii” 
care vor să se stabilească  şi să acorde 
fiecărei familii de „ţigani” o sumă 
cuprinsă între 500 şi 1.000 de ruble. O 
comisie este  constituită  pentru a acor-
da pământ „ţiganilor” nomazi, inclu-
siv  reprezentanţilor „Uniunii tuturor 
ţiganilor ruşi.” 
 Sunt luate măsuri în vederea 
creării „colhozurilor ţigăneşti” (ferme 
–cooperative) La sfârşitul lui 1927, în 
jur de 500 de familii rome  din Ucrai-
na  primesc pământ de la stat şi crează 
9 ferme – cooperative. În 1931-1932 
(perioada masivei colectivizări), statul  
acordă o atenţie particulară mişcării 
romilor care doreau  să se instaleze pe 
pământurile libere din stepele Rusiei de 
sud.  Direcţia centrală a cooperativelor  
creează  „un Serviciu de lucru cu romii” 
pentru 222 de familii  care-şi  aşteptau 

transferul  în cooperativele pentru 
„ţigani”, recent  instalate.  S-a adoptat 
o instrucţiune  referitoare la „amelio-
rarea  muncii colhozurilor ţigăneşti” 
şi ea cere  deschiderea unor creşe, a 
unor centre medicale şi a unor şcoli  
gestionate de cooperative, propunând,  
totodată, „respingerea  din colhozuri-
le ţigăneşti  a elementelor de „culaci” 
(acest termen semnificând  proprieta-
rii de pământuri bogaţi, dar de fapt nu 
existau culaci printre romi) ( Ilustr.3)
 Propaganda sovietică  (inclu-
siv  presa romă) prezintă procesul de 
sedentarizare şi de creare a „colhozu-
rilor ţigăneşti” ca un proces voluntar, 
în care s-au unit, în mod natural, romii 
nomazi.  În ciuda caracterului  pompos 
şi, în mod clar, mincinos, al acestei 
propagande,  analiza este, parţial, reală.  
Totuşi, dincolo de toate eforturile sta-
tului sovietic, rezultatele sunt mai mult 
decât modeste. În 1932, au fost create 
25 de „colhozuri ţigăneşti”, grupând  
490 de familii, iar în 1938, această cifră 
atinge  52 de cooperative,  cu 2-3 % din 
populaţia romă totală. Dacă autorităţile 
sovietice ar fi considerat, într-adevăr, 
sedentarizarea  romilor nomazi -  un 

obiectiv major, se poate presupune  că 
rezultatele ar fi fost mai puţin slabe.
 Ultima acţiune a statului, re-
feritoare la „colhozurile ţigăneşti”, 
este decretul din 4 aprilie 1936 privind 
„Măsurile în favoarea muncii ţiganilor 
nomazi şi ameliorarea condiţiilor  eco-
nomice, culturale şi de viaţă ale ţiganilor 
care muncesc.” În conformitate cu acest 
decret,  măsurile trebuie luate  pentru 
a-i include  pe „ţiganii” nomazi în „ate-
lierele cooperative  de meşteşugari„  
,în „colhozuri”, „sovhozuri” (ferme de 
stat) sau stabilimente industriale şi pen-
tru  a ameliora condiţiile lor de viaţă, în 
timpul tranziţiei către un mod de viaţă 
sedentar.

„ATELIERELE  COOPERATIVE   
DE  ARTIZANI  ŢIGANI”.

Un alt aspect al aplicării politicii  pen-
tru ţigani a statului se referă la crearea 
de „ateliere  cooperative  de meşteşugari 
ţigani” (artels) în oraşe. Constituirea lor, 
la origine, vizează  nu numai  integrarea 
romilor care trăiau în oraşe, dar şi deter-
minarea unei părţi a romilor nomazi  să 

se stabilească, aşteaptă să primească credite, material agricol, 
animale etc pentru a revinde totul şi a pleca spre alte regiuni.
 „Colhozurile ţigăneşti„ s-au creat în mai multe re giuni  
ale Federaţiei Republicilor  socialiste sovietice ale Rusiei, ale 
RSS a Ucrainei, Bielorusiei  şi în Asia centrală  sovietică.  Cea 
mai mare parte dintre ele era foarte săracă, având foarte puţine 
animale  şi material agricol;  foarte prost organizate,  ele obţin 
randamente foarte  slabe şi  văd permanent  cum multe familii 
pleacă  din cooperativă etc. Totuşi, au fost şi excepţii: „colhozu-
rile ţigăneşti” obţin un succes relativ  în regiunea Smolensk (unde 
tendinţa de sedentarizare  a romilor a fost anterioară  Revoluţiei 
din octombrie), în stepele din Caucazul de nord (care au  avut 
multe terenuri neocupate ) şi, într-o oarecare măsură, în regiunea 
Belgorod şi în zona Volgăi.
 Printre principalele” colhozuri ţigăneşti” menţionate în 
presa sovietică a epocii figurează „Ţiganski trud”(Cooperativă 
ţigănească) în Caucazul de nord,”Svoboda”  (Libertate), în sa-
tul Kardimovo, lângă Smolensk, „Novaia Jizn” (Viaţă nouă), 
în regiunea  Gorki, (Nizhii Novgorod), „Novoe Shastie“ (Noua 
Fericire), în regiunea Sarapul, lângă Sverdlovsk (Ekaterinburg), 
„Krasnâi Put” (Drumul roşu), în regiunea Sumi, în Ucraina şi 
„Lozovaia”, în regiunea Harkov, din Ucraina.
 Este dificil de constituit lista exactă a „colhozurilor 
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ţigăneşti”, în măsura în care  o parte dintre ele sunt rapid di-
zolvate  sau se transformă, sau altele sunt, în mod constant, din 
nou, create. Sunt create frecvent şi „colhozuri mixte „, în cadrul 
fuziunii  (administrative) a persoanelor aparţinând  la  două mici 
comunităţi  ale unei aceleiaşi regiuni.  Este cazul, în mod spe-
cial, a două „colhozuri iudeo-ţigăneşti” (în regiunea Vitebsk, în 
Bielorusia şi în regiunea  Kirovgrad, din Ucraina)  sau a „colho-
zului germano-ţigănesc” (lângă Eupatoria, în Crimeea), care au 
cunoscut  o existenţă efemeră,  în anii 1930.
„Colhozul ţigănesc„ din  khutor ( regiune agricolă) de la Kriku-
novo a fost frecvent menţionat în literatură.  De fapt, este vorba 
de primul stabiliment  de acest tip şi a fost organizat chiar înain-
tea  adoptării  documentelor  normative pertinente de către  stat. 
Cincizeci de familii rome, aduse  de către A.P.Krikunov, sosesc în 
stepele din Caucazul de nord, lângă gara Dvoinaia, se instalează 
pe  pământurile libere  şi îşi înfiinţează  propria cooperativă, 
în primăvara lui 1925. La trei ani de la înfiinţare, cooperativa 
are  300 de  persoane  (70 de familii) şi 4.700 de acri, 40 de cai  
(un şeptel viu, dar clar insuficient pentru a exploata o asemenea 
suprafaţă), 1 taur, 20 de vaci, 6 boi şi 3 cămile.
Ilustr. 3



Un ziar – Romani Zorza (Zori rome) – începe să fie publicat din 
1927. Din 1930 până în 1932, este înlocuit de Nevo Drom (Calea 
nouă). Butyaritko  Roma (Romii muncitori) nu va avea decât un sin-
gur număr  (în 1932). Ziarele,  în principal redactate în romani, au 
avut un conţinut variat şi includeau mai ales  elemente de folclor şi 
de literatură romă. Cantitatea  operelor literare publicate  în romani 
este impresionantă. Această literatură se împarte  în mai multe  ca-
tegorii mari : probleme sociale şi politică;  marxism –leninism;  pro-

bleme legate de colhozuri ;  articole tehnice şi asimilate lor; ştiinţă 
popularizată;  ficţiune (autori romi sau  autori ruşi traduşi în romani). 
În tre 1931 şi 1938, circa 292 de titluri  diverse  au fost pubicate în 
lim ba romani.  Multe dintre  aceste lucrări reflectă caracterul propa-
gandistic al presei sovietice a epocii, dacă judecăm  după titlurile  
su ficient de elocvente, ca, de exemplu: „Lenin  este drapelul  nostru“, 
„Vin noii ţigani” , „Muncitoare, să nu credeţi în dumnezeu” , „Ce a 
a dus puterea sovietică femeilor ţigănci“ etc.

Odată NEP-ul (noua politică economică)  abandonat, „ artels-urile„ 
(ateliere de meşteşuguri ţigăneşti) continuă să se disperseze  şi apar noi 
forme de producţie. La Moscova, în 1927, s-au creat trei mari „artels-uri 
ţigăneşti”: „ Tsigchimprom” (industria chimică „ţigănească”), „ Tsig-
chimlabor” (laborator chimic „ţigănesc”) şi „Tsigpishcheprom” (indus-
tria agro-alimentară”ţigănească”). Aceste nume pompoase nu trebuie să 
ne inducă în eroare: numitele artels-uri  nu sunt, în realitate, decât  mici 
cooperative  care produc diverse tipuri de vopsele, detergenţi chimici 
şi ambalaje  pentru produse alimentare.  Numai  în Moscova se puteau 
număra, în 1931,  28 de „artels-uri ţigăneşti”,  reunind  1.351 de membri ( 
sau 3.755, dacă se numără şi membrii familiilor în discuţie) : „ transportul 
armatei „ ( o întreprindere  a statului care producea  rulmenţi cu bile ), ” 
Românul străin”, „Primul român sârb”, „ Transbaikalul roşu”, „ Greco-
rom-ul”, „Sârbo-romul”, „Stalin”, „Noul stil de viaţă”, „Emigrantul 
de la Marea Neagră”, „Sârbo –rom-ul II”, „Internaţional”, „ Ţiganul 
din Tifliski”, etc. Adjectivele naţionale frecvente ( român, sârb, grec etc ) 

indică faptul că romii în discuţie – cel mai adesea- căldăraşi – au emigrat  
în trecut din  aceste  ţări(  şi păstrează , cel mai adesea, paşaportul străin 
corespunzător).
 Cel mai mare „artel ţigănesc” este „Natsmenbit” (mod de 
viaţă al minorităţilor naţionale ), de la Leningrad;  înfiinţat în 1934, el îi 
grupează pe  cei 200 de lucrători  care fabricau sobe din aramă,,  butoaie   
din fier şi alte obiecte  din metal.. Totuşi,  cele mai multe  dintre „artels-
uri” sunt  de talie modestă şi sunt create în cadrul  sedentarizării romilor 
nomazi. Astfel, în decembrie 1936,  12 familii de căldăraşi – care dore-
au să rămână  în oraşul Ioşkar-Ola - capitala  RRR autonome Mari - îşi 
creează propriul artels, pentru producerea  ustensilelor de menaj, în metal. 
„Artel-ul” „Flacăra Revoluţiei”  de la Stalingrad a fost creată în condiţii 
asemănătoare, în 1936,  comitetul  executiv  local garantând un ajutor 
şi subvenţii în sumă de 464 ruble,  destinate să amelioreze  organizarea 
producţiei şi a  condiţiilor de viaţă 
Ilustr. 4

Limba şi literatura rome
Educaţia

opteze pentru o viaţă sedentară. Primele  
artels au apărut  cu mai mulţi ani de zile 
înainte de  lansarea politicii oficiale  care 
susţinea acest tip de întreprindere. Un 
„Ţiganskaia artel”( atelier de cooperativă  
de meşteşuguri ţigăneşti)  a fost creat în 
1923, la Moscova, iar  membrii săi fon-
datori  sunt, în majoritate, romi căldăraşi; 
de asemenea, s-au înregistrat  şi artels 
ţigăneşti  pentru prelucrarea aramei, la 
Harkov şi Leningrad.  Ultimul text de lege 
referitoare la aceste artels  este un decret 
din 1936 cerând „Vsesojuspromsovet”-
ului ( consiliu de industrie al URSS) să 
adopte măsuri speciale  pentru a susţine 
şi consolida „artels-urile ţigăneşti” şi 
baza lor de producţie ; să organizeze  
pregătirea  şi formarea membrilor săi;  
să amelioreze  condiţiile lor de viaţă şi 
să  ridice nivelul  activităţilor culturale  
şi educative ale romilor care munceau în 
artels”. [Ilustr. 4]

LIMBA ŞI LITERATURA  ROME

Al doilea aspect principal al aplicării  po-
liticii pentru „ţigani” a statului se referă la 
consolidarea limbii romani  şi a literaturii 
sale. 
 Serioase  eforturi sunt depu-
se  după publicarea, în ziarul Izvestia, a 
unui articol intitulat  „eşantioane de scri-
sori ţigăneşti” şi care propunea  o versi-
une a alfabetului  romani (limba vorbită 
şi literatura), bazată pe varianta Ruska 
Roma  a acestei limbi, aşa cum a  fost ea 
codificată de către celebrii  activişti romi   
Nicolai Pankov şi Nina Dudarova. Decre-
tul despre „Crearea unui alfabet romani” 
este promulgat  pe 10 mai 1927, de către 
Anatoli Lunacearski, şeful „Narkompros-
„ului (comisariatul poporului pentru 
educaţie ) şi (este- n.n.) ţinută o reuniune  
cu reprezentanţii ministerului Ştiinţelor, 
consiliul minorităţilor naţionale  şi Uni-

unea tuturor ţiganilor ruşi. Decizia luată 
este de a crea  un alfabet romani (bazat 
pe alfabetul rus) şi este aleasă o comisie 
care să pregătească un proiect de limbă 
romă standard (printre membrii săi erau 
profesorul Mihail Serghevski de la Uni-
versitatea din Moscova , Nicolai Pankov 
şi Nina Dudarova.)
 Studiul lui Serghevski  consa-
crat „Limbii ţiganilor ruşi” este publi-
cat în 1929 şi acelaşi autor publică  şi o 
gramatică de romani, în 1931. Va urma, de 
asemenea, în 1938, un dicţionar  romani-
rus scris de Mihail Serghevski şi Alexei 
Baranikov şi editat de Nicolai Pankov.
 Numărul considerabil de opere 
literare publicate în romani până în 1938 a 
avut, fără nicio îndoială, un impact  asupra 
dezvoltării comunităţii de „ţigani”. Totuşi,  
această influenţă nu depăşeşte  un cerc 
relativ limitat,  în principal cirscumscris 
Moscovei şi altor câtorva oraşe din URSS. 
(Ilustr.5-7)
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UN ”NOU STIL DE VIAŢĂ” : „ARTELS-URILE  ŢIGĂNEŞTI”

PUBLICAŢIILE  ROME ÎNTRE 1927 ŞI 1938



UNIUNEA SOVIETICĂ  
ÎNAINTEA CELUI DE AL  

DOILEA RĂZBOI MONDIAL

ROMII | IsTORIE

4.2

EDUCAŢIA

Acest efort masiv  de editare se înscrie 
în politica de stat, în domeniul educaţiei. 
Numărul din 8 iunie 1925 al cotidianului 
Izvestia conţine un articol care îi citează 
pe „ţigani” printre popoarele care merită  
să beneficieze  de o educaţie a lor, proprie. 
„ Un  abecedar  pentru şcolile ţigăneşti”  
este publicat în 1929 de Nina Dudarova, 
urmat la puţin timp de „Un abecedar  pen-
tru persoanele semi-analfabete” pregătit 
de Nicolai Pankov :  este vorba despre 
primele lucrări de acest tip - destinate 
romilor  - din lume. În 1938, au fost pu-
blicate  13 manuale de romani ( ca şi alte 
cărţi  şcolare  şi de material pedagogic ):  
ultimul - având prioritate  - este  „Lylvari 
Piro Romany Chhib” (manual în limba ro-
mani) de A.V.Germano.
 Un efort intens - urmărind să 
crească  procentul de alfabetizare  şi de 

nivel de instrucţie  a romilor adulţi şi 
desfăşurat  în cadrul cursurilor  care se 
înscriau  în politica  de likbez (abolirea 
analfabetismului), al  cursurilor serale  
etc – s-a depus în prima jumătate  a ani-
lor 1920. Apar şcoli şi grădiniţe de copii 
romi- neavând  statutul  de stabilimente de 
educaţie  oficial separate – ele având for-
ma de  secţiuni  în cadrul altor instituţii.
 Numărul şcolilor rome în activi-
tate  variază de-a lungul timpului : multe 
stabilimente  sunt deschise (de exemplu 
în „colhozurile  ţigăneşti”), în vreme ce, 
în acelaşi timp, altele sunt suspendate sau 
închise (datorită condiţiilor nefavorabile, 
penuriei de  profesori formaţi  sau lipsei 
de interes  din partea copiilor romi).   În 
mod global, între 1926 şi 1938, 86 de 
şcoli rome -  sau clase având acelaşi sta-
tut -  au funcţionat  pe o perioadă  mai 
mult sau mai puţin lungă. În 1938,  exis-
tau  o şcoală elementară (până la clasa a 
cincea) şi douăzeci şi cinci de şcoli  pri-

mare (până la CM1 ), ca şi un internat (la 
Serebrianka, Smolensk) rome, mai multe 
secţiuni rome în două internate şi patru 
grădiniţe.
 Manualele şi materialele  peda-
gogice utilizate în şcolile de romi sunt  
scrise în dialectul Ruska Roma.. În un-
ele cazuri, totuşi, romii din alte grupuri 
consideră  acest dialect  dificil  şi vor, în 
consecinţă,  să adapteze  învăţământul 
rom  selecţionând alt dialect.
 Pe 21 decembrie 1931, comite-
tul central al partidului comunist  al Uni-
unii sovietice ( partid bolşevic ) deschide  
o şcoală  specială  a partidului destinată 
„ţiganilor“:  primii diplomaţi  au fost 18 
bărbaţi şi 2 femei. Formarea durează 10 
luni   şi studenţii  recent - absolvenţi sunt 
trimişi  ca organizatori  şi propagandişti  
în „colhozurile  de ţigani”, în şcoli şi 
 chiar  în unele zone  cu corturi, de romi 
nomazi. (Ilustr.8)

CONSILIUL EUROPEI
PROIECT EDUCAŢIA COPIILOR ROMI ÎN EUROPA

Ilustr. 6

Pagină  din ziarul Nevo Drom ( Calea Nouă 
), 1931, nr.4-5. Acest ziar  publica unele po-
vestiri  destinate în special publicului rom,  
dar un număr mare din paginile sale  conţinea  
o simplă traducere în limba romani  xaladytka 
al unor  articole de propagandă generală. Pa-
gina reprodusă aici denunţă „vechile obice-
iuri” de oprimare a femeilor : titlul „Femeile 
în Est„ şi subtitlul  „Fată sau muncitoare ro-
mă, scrie despre viaţa ta”. Reprodus cu ama-

bila permisiune a Bibliotecii Lenin
( după  Lemon 2000, pag.135) 

Ilustr. 5

Primul număr al ziarului Romani Zoria 
(Zori romi), Moscova, 1927
(extras  de Djuric, Rajko  -1996 „Ohne  heim-ohne Grab. 

Die Geschichte  des Sinti und roma.Berlin” Aufbau Verlag 

, pag.184b)

  Apăreau numeroase cărţi care să-i familiarizeze pe  romi 
cu agricultura, cu cooperativele, organizarea  uzinelor  şi diverse  
meserii manuale. O bună parte dintre ele era consacrată  problemelor 
concrete  ale vieţii de familie, precum  : „Primele ajutoare în caz de 
urgenţă”, „ Ce faceţi când copilul dvs are diaree?” , „ Igiena pentru 
femei” etc Alte publicaţii abordau subiecte generale  şi o parte dintre 
ele nu i-au pasionat, probabil, deloc pe romi, mai ales: „Apropo de 
mamuţi„ ,„Apropo de maimuţe”, „Extracţia  mineralelor şi minereu-

rilor „.  Traducerile  operelor de ficţiune în limba romani includ  un 
mare număr de lucrări clasice, scrise, printre alţii, de Al.Puşkin ( ro-
mane, nuvele, poemul intitulat „Ţiganii”), Lev Tolstoi, Maxim Gorki 
(mai ales  povestirea intitulată”Makar Ciudra”) şi Mihail Şolohov. 
Patruzeci şi şapte de opere  de autori romi ( în versuri sau în proză) 
scrise de  Maxim Besijudsko, Alexander German, Ivan Rom-Lebedev, 
Nicolai Pankov şi alţii, sunt, şi ele , publicate.
Ilustr. 7
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TEATRUL ROM

Crearea „Teatrului ţigănesc rom”- care 
va rămâne deschis  în tot cursul anilor 
1920 şi 1930 – este un eveniment  care a 
ocupat un loc extrem de important în po-
litica „ţigănească” oficială şi, cu timpul, 
va dobândi o  semnificaţie  simbolică.  
Teatrul  vine să încheie  procesul de  in-
tegrare  a elitei muzicale rome ( puternic 
concentrată  la Moscova şi Leningrad), 
în noua realitate sovietică. La început, 
această elită  are probleme  în a-şi găsi 
locul  în noua societate sovietică, ceea 
ce explică faptul că  unii romi  simt 
nevoia  să  reunească  noile structuri  
sovietice  şi să finanţeze organizaţiile 
muzicale. Astfel, „corul ţigănesc”  al 
lui Nicolai  Kruşinin este înregistrat  în 

1920 pe lângă  departamentul muzical 
„Narkompros”, sub numele  de „Studio 
pentru arta ţigănească tradiţională.”
 „Teatrul rom” nu constituie 
singura posibilitate  de înflorire pentru 
elita muzicală romă, care începe, de alt-
fel, să se schimbe, în această perioadă 
şi să includă  şi reprezentanţi ai altor 
grupuri, pe lângă Ruska Rom.  În nu-
meroase oraşe mari ale  URSS, sunt 
create diverse ansambluri  muzicale, 
datorită  subvenţiilor de la stat, în cadrul 
diferitelor instituţii  culturale sovietice  
sau centre culturale locale.  În 1932, la 
Moscova, de exemplu,  erau -  de ase-
menea, un „Studio  teatral ţigănesc de 
stat ”  şi un „Teatru nomad ţigănesc”. 
(Ilustr.9,10)

REPRESALIILE ANILOR  1930

Politica stalinistă  de represalii masive 
începe în anii 1930. Numeroşi romi îi 
cad victime.  Aceste represalii, totuşi,  
nu sunt motivate de consideraţii rasiale 
sau naţionale, ci se înscriu în ideologia 
generală  oficială sovietică a epocii. În 
aceste circumstanţe,  romii sunt trataţi  ca 
şi ceilalţi cetăţeni sovietici.
 Primul val de represalii  se  abate 
în 1932-1933, după introducerea  cărţilor 
de identitate  şi înscrierea obligatorie în 
registre, în funcţie de locul de reşedinţă  
( măsură combinată  cu distribuirea  
cărţilor  de raţionalizare), din 27 decem-
brie 1932. Moscova, Leningrad, Kiev, 
Odessa, Minsk, Harkov  şi alte oraşe  sunt 
considerate „oraşe închise” : aici este mai 

Ideea  unui teatru rom a fost lansată  de către un grup  de activişti 
care făcuseră parte din „Uniunea tuturor ţiganilor ruşi”-  dizolvată- 
şi  ei se reuniseră  în cadrul clubului „ţigănesc” numit „ Loly Che-
ren” ( Steaua roşie).  Prima reprezentaţie  s-a dat în  mai 1931 şi 
conţinea două părţi : un  scheci  de propagandă („ Atasya i dadyves” 

( ieri şi azi) şi un scheci etnografic. Totuşi, adevărata premieră  a 
avut loc  la 16 decembrie  a aceluiaşi an, când trupa  prezintă  „Viaţa 
pe drumuri” de Alexander Germano, ceea ce
 i-a adus numele de „romen”. În anii 1930,  „Teatrul Romen” îşi 
găseşte repede locul în   viaţa muzicală şi culturală  a URSS şi devi-

Ilustr. 9

Reuniune între „intelligentsia”  rusă şi Anatoli Lunaciarski, în 1930, în vederea 
creării  „Teatrului rom de la Moscova”. La sfârşitul acestei  reuniuni ţinute  pe 4 
octobrie  1930, activiştii  artelor naţionale de la „ Narkompros” decid să  orga-
nizeze  un studio  pentru „teatrul indo-rom” şi teatrul îşi  va deschide porţile pe 
24 ianuarie  1931 
(extras  din Lemon 2000, pag.131)  

fORMAREA PROfEsORILOR ROMI

Învăţământul general în şcolile  şi clasele de romi, 
presupunând că era predat în  limba romani,  s-a 
pus imediat problema gravă a lipsei de  profe-
sori calificaţi. S-au propus cursuri de romani, 
începând din 1927 şi predate de Nina Dudarova 
şi Nicolai Pankov, care asigurau astfel, forma-
rea  primilor profesori romi. La Moscova, s-au 
organizat cursuri de pedagogie , în 1931: prima 
promoţie  număra 30 de studenţi , din 80 înscrişi. 
Aceste cursuri   erau predate  paralel  cu cur-
surile de vară intensive, organizate la Toropeţ,  
(regiunea Kalinin), Nevel ( regiunea Pskov),  Se-
rebrianka ( lângă Smolensk),  Harkov, Ivanovo,  
Saratov, Sverdlovsk, Leningrad, Orel şi în alte lo-
curi. Cursurile de pedagogie de la Moscova  sunt 
reorganizate în cadrul creării, în 1932,  a  unui 
institut  pedagogic dotat  cu o secţie romă, care, 
până în 1938,  va forma  cu totul între 120 şi 140 
de studenţi. Absolvenţii   pleacă la ţară,  unde  
vor preda în şcolile rome. Totuşi, mulţi dintre ei 
preferă  să fie repartizaţi  la şcoli mixte „norma-
le”, mai degrabă decât să creeze noi şcoli rome.   
Ilustr. 8

Teatrul rom
Represaliile anilor 1930
O cotitură în politica naţionalităţilor
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greu să te înscrii, iar posibilităţile de a 
munci sunt mai bune.  Mulţi – printre 
care şi romi nomazi -  continuă să vină 
în aceste oraşe, autorităţile reacţionează, 
lansând raiduri pentru a prinde „elemen-
tele declasate” şi a le exila ( cel mai ade-
sea - în Siberia) fără cea mai mică formă 
de  proces sau de condamnare. Dovezile  
deportărilor masive  ale romilor  provin 
în principal de la Moscova  şi din alte 
oraşe mari ale URSS (Ilustr-.11)
 Al doilea val de represalii îi 
implică, şi el,  pe romi şi are loc în 1936-
1937. Nu mai este vorba despre deportări, 
ci de „pedepse pronunţate de tribunale„ : 
o apelare cu totul nemeritată, referitoare 
la sentinţele  a ceea ce s-a convenit să se 
numească „troica” (tribunale  speciale  
care examinau dosarele pregătite de 

NKVD). Romii au fost şi ei victimele ace-
stor represalii şi acuzaţiile aduse contra lor 
– în general numeroase. Motivul cel mai 
des invocat pentru a se justifica pedeapsa  
este „speculaţii pe devize”. Furtul cailor 
este trecut de la  statutul de infracţiune  
penală  la cel de crimă politică  şi de „sa-
botaj” contra statului socialist. Un alt cap 
de acuzare des invocat  contra romilor  
este spionajul  în favoarea unei alte ţări: 
aceasta se bazează  cel mai des  pe des-
coperirea  paşapoartelor  străine  printre 
efectele  romilor  veniţi să se stabilească 
în oraşe (cel mai frecvent – căldăraşi), 
dintre care unii au nefericita  idee de  
a-şi înregistra artel-ul sub nume străin.  
Era  curent -  într-o epocă  în care chiar 
persoanele situate în eşaloanele cele mai 
înalte ale nomenklaturii (ierarhia par-

tidului) nu erau  scutite de acest tip de 
acuzaţii -  ca  romii să fie asimilaţi  spio-
nilor străini – fapt  real, oricât de aburd ar 
părea. (Ilustr.12 )

O COTITURĂ ÎN POLITICA 
NAŢIONALITĂŢILOR

Anul 1938 este martorul unei schimbări radi-
cale în politica statului, faţă de romi. O ”notă” 
a comitetului central al partidului comunist al 
Uniunii Sovietice  (partid bolşevic)  ordona  
să se închidă  clasele specifice  pentru 18 
naţionalităţi, ca şi şcolile  separate ale altor 
16 naţionalităţi. Lista include popoarele  pri-
vate de unele dintre instituţiile lor administra-
tive:  de la armeni  (care trăiau în Republica 
socialistă sovietică Armenia ), la kurzi, la siri-

Romii erau deportaţi fără cea mai mică condamnare. În 
Siberia, ei nu erau duşi în  lagăre, ci exilaţi în sate, unde 
administraţia îi lasă oarecum în pace. În aceeaşi epocă,  între 
trei şi cinci milioane de ţărani (estimările diferă), declaraţi 
„culaci”, sunt deportaţi - în cadrul unei colectivizări forţate 
- cu familiile lor.  Spre deosebire de ţărani,
 romii nu rămân în noile lor sate.  De-a lungul anilor  şi cu 
preţul unor dificultăţi enorme  şi a unor suferinţe extreme, ei 
reuşesc  să părăsească  locurile unde fuseseră deportaţi  şi să 

reînceapă viaţa de dinainte, în general în zona europeană a 
URSS.  Autorităţile nu i-a luat  făţiş în serios şi,  adesea, în-
chideau ochii când  părăseau locurile care le fuseseră atribu-
ite, pentru reşedinţă. Faptul că romii duceau un mod de viaţă 
nomad, sau că părăseau adesea  locul de reşedinţă,  nu a fost 
privită ca o problemă particulară de către autorităţi, atâta 
timp cât  romii nu se apropiau de marile oraşe şi rămâneau 
la periferia  regiunilor rurale.
Ilustr. 11

ne foarte popular, în acelaşi timp -  pentru romi  şi pentru societatea 
sovietică, în general. Repertoriul său include, inevitabil,  opere cu ca-
racter propagandistic, elogiind  valorile „vieţii noi” a romilor  (şi din 
care cea mai mare parte înseamnă operele autorilor romi  activişti). 
Când  „Teatrul etnografic  din Leningrad”  prezintă, în 1932,  două 

spectacole - „Romano Drom” (stilul  rom) şi „Gilya i Khelibena Ro-
men (cântece şi dansuri ţigăneşti)- scrise  de directorul său  V.N. Vsevo-
lodski – Gerngross, presa romă îi reproşează  vehement că nu a reuşit 
să arate tranziţia de la nomadism  la  viaţa în „colhozurile ţigăneşti”.
Ilustr. 10

La început, romii, în anii 1930,  sunt condamnaţi  la pedepse cu închisoarea 
,în lagăre, dar în 1937 începe „eliminarea„ masivă a  tuturor „ elementelor 
antusovietice”, din aceste lagăre,  elemente cărora li se cere să observe pro-
centele  de execuţii pentru pedepse, inventând  capete de acuzare  suplimentare 
pentru  indivizii indezirabili. Romii au făcut şi ei parte dintre victimele acestor 
execuţii masive , comise  în gulag. Astfel,  în lagărul de la Solovki, în Carelia, 
treisprezece căldăraşi – aparţinând celor două familii Stănescu şi Mihai – au 
fost împuşcaţi în  1937. Aceste excuţii masive  au fost comise  în burgada  San-
domork, unde 9.000 de persoane  vor fi împuşcate între 1937-1938. În afara  
celor 13 căldăraşi,  au mai fost împuşcaţi  alţi romi la Sandomork; 27  dintre 
ei erau  Ruska Roma  şi munciseră înainte la  construcţia canalului  Belomor- 

Baltic ( realizată cu ocnaşi închişi în lagărele de concentrare).
 Numărul total al romilor morţi în timpul campaniei din 1937-1938 
ar fi fost, conform  cercetărilor  Asociaţiei pentru memorie,  de 52 şi cei în 
cauză  ar fi fost executaţi  mai ales la Sandomork, Smolensk, Kursk şi Marii-El. 
Bineînţeles,  aceste date sunt incomplete şi ne fac să credem că  numărul real ar 
fi fost mult mai mare.  Eliminările masive nu afectează aproape deloc noua 
„elită” romă sovietică, ceea ce deosebeşte  această comunitate naţională  
de altele  (care  şi-au pierdut  aproape toată intelligentsia şi pe aproape toţi 
activiştii, din cadrul partidului, în timpul acestei perioade de represalii bru-
tale.)  
Ilustr. 12
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CONCLUzIE

Politica statului sovietic faţă de romi a 
suportat  mai multe  schimbări bruşte 
şi totale  şi a cunoscut, de asemenea, şi 
multe (cel puţin – aparent)  contradicţii. 
Până în 1938, ele îi considerau  înain-
te de orice - un  popor distinct - care 
trebuie să se dezvolte ca o comunitate 
etnică  care face parte din  societatea 
sovietică: de unde – crearea de colho-
zuri, artels şi alte şcoli ”ţigăneşti”.

 După 1938, conceptul se 
schimbă: elementul „specific” al po-
liticii  se şterge, în avantajul unei „ 
abordări  globalizante şi generale„: ro-
mii sunt percepuţi, înainte de orice,  ca 
o parte integrantă a  societăţii sovieti-
ce  şi nu fac obiectul niciunei  separări 
particulare  în principalele aspecte ale 
vieţii sociale (economie, educaţie etc); 
în calitate de comunitate, dezvoltarea 
lor este susţinută  în cadrul unui pro-
gram etno-cultural ( privilegiind muzi-

ca şi dansul).
 Rezultatele primei abordări 
includ  o nouă elită romă sovietică,  
limitată la un cerc foarte restrâns. A 
doua abordare, chiar dacă  nu poa-
te fi considerată ca fiind completă şi 
încununată de succes, privind  dez-
voltarea comunităţii rome,  a avut cel 
puţin meritul de a fi favorizat  partici-
parea egală a romilor la viaţa publică, 
ameliorarea  nivelului lor de instrucţie  
şi consolidarea conştiinţei lor civice.

eni, la romi, trecând prin polonezi, germani 
etc
  Schimbările  nu afectează nu-
mai domeniul educaţiei. Publicarea masivă 
a lucrărilor  redactate în romani încetează,  
reprezentaţiile  „Teatrului rom” sunt de acum 
încolo jucate, din ce în ce mai mult, în limba 
rusă ( numai  unele pasaje şi  o parte a cânte-
celor erau  interpretate în romani). Treptat,  
artels-urile   şi colhozurile „ţigăneşti” sunt 
dizolvate. Procesul este lent şi o parte dintre 
romi îşi reia viaţa nomadă.
 În timpul anilor 1935-1939,  po-
litica „leninistă” în materie de naţionalităţi 
este înlocuită  printr-o concepţie „stalinistă”  
a problemei. Schimbarea începe prin adop-
tarea, în timpul  celui de al 8-lea Congres  al 
Sovietelor, în noiembrie 1936,  a unei noi 

Constituţii  a URSS. Unii susţin  că acest 
text  îi priva pe romi  de statutul lor de ”mi-
noritate naţională”, însă această afirmaţie 
nu se bazează pe argumente concrete : ni-
cio dispoziţie din sus-numita  Constituţie  
sau alte documente oficiale nu au reper-
toriat  popoarele dotate (sau private)  de 
„statutul de minoritate naţională” sau nu îi 
menţionează în mod expres pe romi.  Aceştia 
sunt percepuţi  ca o problemă minoră  în 
contextul politicii globale  a statului  faţă de 
naţionalităţi şi nu este întâmplător faptul că, 
pe lista popoarelor  ale căror şcoli naţionale 
trebuie închise, romii apar pe ultima poziţie.
 Măsurile  luate în cadrul  noii po-
litici  sovietice  a naţionalităţilor  urmează 
mai multe direcţii  şi vizează să termine cu 
diferenţele etnice în URSS.  Scopul global 

este acela de a  ajunge la un nou stadiu de 
dezvoltare  naţională  în jurul conceptului 
de „popor sovietic.” Această expresie se 
află în inima politicii faţă de naţionalităţile  
din URSS şi constituie, de fapt,  un avatar 
al vechii idei imperiale  de „Rusia şi Rossi-
ane“ ( adică – popoare aparţinând  Rusiei) şi 
nu de „Rusia şi Ruskie” ( ruşii  de origine). 
Politicile oficiale aplicate concret  se inspiră 
din acest concept teoretic ; de exemplu, or-
ganismele  politice şi administrative – din 
motive practice - „creează” mai multe   po-
poare noi, pe baza  vechilor formaţiuni de 
clan sau tribale.  Acest mod de  abordare a 
problemei îi priveşte şi pe romi.

http://romani.uni-graz.at/romani
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BAZA IDEOLOGICĂ

Terminologia şi poziţiile, care vor ser-
vi mai târziu naziştilor să justifice su-
primarea vieţilor nedemne de a fi trăite 
(Lebensunwertes Leben),  au fost ela-
borate cu mult înainte de ascensiunea 
la putere a lui Hitler. Termenul «rasă», 
de exemplu, este folosit din secolul al 
XVII-lea, pentru a împărţi oamenii în 
categorii. De obicei,  această clasifica-
re se bazează pe  combinarea de criterii 
geografice  şi de caracteristici exterio-
are, cum ar fi culoarea pielii sau unele 
particularităţi. În secolul al XVIII-lea, 
Carl von Linne, fondatorul  sistematicii 
moderne,  împarte oamenii după  cu-
loarea pielii lor (albă, roşie, galbenă, 
neagră) în patru tipuri şi  acordă  fiecărui 
tip  anumite caracteristici.  Pentru el, eu-
ropenii sunt albi, « determinaţi de legi, 
sanguini şi musculoşi », în timp  ce  asi-

aticii sunt  uşor galbeni, «determinaţi de 
opinii, melancolici şi rigizi». Termenul 
«rasă»  este, până astăzi, legat  strâns 
de  judecăţi de valoare. Şi culoarea pie-
lii este încă, în mod curent, utilizată 
ca mijloc de  diferenţiere, chiar dacă  
noţiunea subiacentă de «rase» a pierdut 
teren.
 În secolul al XIX-lea,  au 
funcţionat mai multe teorii rasiale. Na-
tura diferită a fiecărei rase  conduce la 
obţinerea unei valori – cuprinsă între  -3 
şi 11  - care variază în funcţie de  te-
oria  folosită. Valoarea cea mai înaltă  
este atribuită  rasei « caucaziană », « 
albă », « germanică » sau « ariană ».  În 
mijlocul  secolului al XIX-lea, Joseph 
Arthur de Gobineau foloseşte ca princi-
piu  existenţa « raselor » superioare şi 
inferioare în lucrarea  sa « Eseu  despre  
inegalitatea raselor umane ». Pentru el, 
« arienii » şi « popoarele nordice«, mai 
ales, aparţin raselor superioare ; această 

poziţie reflectă, de altfel, şcoala de  gân-
dire dominantă. În schimb, ceea ce este 
nou este această respingere severă  a 
«metisării»  «raselor», susceptibilă  de 
a duce la degenerescenţă şi, în cele din 
urmă, la distrugere. În acest context,  
belgianul  Richard Liebich  va inventa, 
câţiva ani mai târziu (1868),  expresia 
«viaţă nedemnă de a fi trăită ».
  Pe baza biologiei ştiinţifice, 
(care consideră factorii  ereditari  ca 
esenţiali pentru  existenţa omului), ideea 
de rase superioare şi inferioare,  «pure»   
şi «metisate», ca şi conceptul de  viaţă 
«demnă» sau «nedemnă» de a fi trăită, 
îşi fac apariţia  în criminologie. În 1876, 
italianul Cesare Lombroso consideră, 
pentru prima dată, «predispoziţia 
genetică» ca fiind responsabilă  de  
pretinsele  acte criminale comise de 
«ţigani», în lucrarea sa « L,uomo delin-
quente»  ( omul criminal).
 Ideea că rasele  pot fi determi-

Baza ideologică I Poliţia criminală şi „înregistrarea  etnogenetică a ţiganilor„ I Primele deportări  şi internarea în 
lagărele de tranzit I Lagărele de muncă I Execuţii masive I Gheto-ul de la Lodz I  «Auschwitz Erlass» (Decretul 
de la Auschwitz) I Victimele I Supravieţuitorii
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Ilustr. 1  

Cântecul romilor din Burgenland, în lagărul de concentrare, interpretat  de Paula Nardai 
( extras din Hemetek, Ursula –Heinschink, Mozes (1992): ”Lieder im leid. Zu KZ- Liedern  der Roma  in Osterreich„ în „Jahrbuch des Dokumentationsarchiv des oster-

reichischen Wiederstands”, pp.76-93, Viena,pag.81)

Persecuţia „ţiganilor” - durând  mai multe secole -  a culminat  cu genocidul  comis în timpul 
epocii  naziste. Calificaţi ca „o problemă„ şi consideraţi „asociali” şi „inferiori ca rasă”, romii  sunt 
arestaţi şi omorâţi în Reich-ul german şi în teritoriile  ocupate.  

 Compilat de echipa editorială

O stea tristă urcă în ceruri
Nu mai pot rămâne la mine
M-au luat din pat
Dar au rămas femeia mea şi copiii

O stea tristă urcă în ceruri
M-au dus de acasă
Şi m-au aruncat în lagăr
Unde m-au prefăcut în cenuşă

© CONSILIUL EUROPEI



Poliţia criminală  şi „înregistrarea  etnogenetică a ţiganilor”

nate ca rase « superioare » controlând 
procreaţia – idee larg răspândită  în Eu-
ropa şi Statele Unite  -  este combinată 
cu  apelul în favoarea « eliminării » 
«persoanelor nedemne de a procrea, fiind 
afectate de tare ereditare » (erbuntuch-
tige), în Germania, după primul război 
mondial. Exigenţele  partizanilor  igie-
nei rasiale merg de la privarea de liber-
tate, la eutanasiere, trecând prin avort  
şi sterilizare. În 1920, Karl Binding şi 
Alfred Hoche preconizează eliminarea 
tuturor persoanelor  care duc « o viaţă 
nedemnă de  a fi trăită »  şi reprezintă o 
«povară pentru societate.”  În 1923,  este 
creată prima  catedră  de igienă rasială, 
la Munchen ;  titularul său,  Fritz Lenz, 
a scris un text intitulat «  Menschliche  
Auslese und Rasenhygiene » (selecţia 
umană şi  igiena rasială), care îşi va 
exercita, mai târziu, influenţa asupra  
lucrării « Mein Kampf » a lui Hitler. 
Anumite organizaţii, grupuri de oameni 
de ştiinţă  sau de particulari  influenţi 
luptă  pentru difuzarea  ideilor de igienă 

rasială, pe acest teren fertil care este 
Germania interbelică. Partide politice, 
mai ales partidul nazist, exploatează 
aceste  teme, pentru a aţâţa flacăra  re-
sentimentului, în creştere,  faţă de evrei  
şi alte grupuri de populaţie.( Ilustr.2 )
  Pe 14 iulie 1933, teoria rasială 
este, în sfârşit, integrată în  legislaţia 
celui de al Treilea Reich.  Noţiunea de 
„viaţă  nedemnă de a fi trăită” va  avea 
o influenţă  puternică  asupra politicii 
rasiale  a partidului nazist. Pe de o par-
te, reproducerea „persoanelor neafec-
tate de tare ereditare  şi demne a pro-
crea” (erbgesund)  şi a „arienilor” este 
încurajată, pe de altă parte – persoa-
nele handicapate  fizic sau mintal, ca 
şi „asocialii”  şi „rasele străine” sunt  
persecutate. „Ţiganii”- al căror loc  
în sistem nu este uşor  de determinat, 
datorită ascendenţei lor ariene  - sunt, 
în general,  consideraţi ca „asociali” 
şi, prin urmare,  asimilaţi  unei „rase 
asociale”, în absenţa unui criteriu mai 
bun.

 POLIŢIA CRIMINALĂ ŞI  
„ÎNREGISTRAREA  ETNOGENETICĂ 

A ŢIGANILOR”

În ceea ce-i priveşte pe romi, naziştii 
pot să capete nu numai prejudecăţile 
defavorabile, profund ancorate în spiri-
tul populaţiei, ci şi experienţa poliţiei - 
ce se întinde pe parcursul a zeci de ani 
-  faţă de „ flagelul gitan”. În Germa-
nia şi în Austria, centralizarea „bătăliei 
contra ţiganilor”, dusă de mult timp de 
poliţie, începe în anii 1920. La în ceput,  
înregistrarea romilor la autorităţi  are în 
vedere  „lupta  preventivă  contra cri mi-
na lităţii”.
 În 1936, este înfiinţat „Zen-
tralstelle  zur  Bekampfung des Zigeu-
nerunwesens” (biroul  central  de luptă  
contra flagelului „ţigănesc”), la Viena. 
În Germania, nominalizarea  lui Hein-
rich Himmler ca „Reichsfuhrer SS”, în  
fruntea  poliţiei, în cadrul Ministerului 
de Interne, pregăteşte calea  unei acţiuni 
„standardizate”.

Ilustr.2

Cartea „Die Freigabe  der Vernichtung lebensunwerten Le-
bens” (libertatea de a distruge vieţile nedemne  să fie trăite)  a 
fost scrisă de  către juristul  Karl Binding şi psihiatrul Alfred 
Hoche. Autorii, ca şi alţii, examinează  îngrijirile  oferite de 
stat handicapaţilor mentali, din punctul de vedere al costurilor. 
Prin urmare, ei apreciază că toate persoanele  care constituie o 
povară pentru societate ( cei care trăiesc „o viaţă nedemnă să fie 
trăită”) ar trebui  eliminate.
„Se poate deduce  că  cheltuielile medii per persoană şi pe an,  
pentru îngrijirea  acestor idioţi, atinge cifra de 1.500 mărci. 
Dacă se  calculează costurile pentru  toţi idioţii din Germa-
nia, din ospicii,  se ajunge la un total de 20-30.000 de mărci. 
Presupunând că fiecare dintre aceste persoane trăieşte  50 de 
ani, se poate uşor realiza suma  enormă  preluată - ca hrană, 
îmbrăcăminte şi încălzire – din tezaurul naţional, pentru cauze 
neproductive „.
(tradus  din Binding, Karl- Hoche, Alfred ( 1920) : „ Die Freigabe der Vernichtung 

lebensunwerten Lebens” Ihr Mass und ihre Form!, Leipzig: Felix Meiner, pag.54)

Ilustr. 3

 Paul Ansin, supranumit „Weiskopp”, a fost  dat afară 
din Wehrmacht pentru că era „ţigan”. A fost împuşcat 

la Auschwitz-Birkenau a doua zi după sosirea sa , 
pe  când încă mai purta uniforma.

(după Gilsenbach, Reimar (1993): „Oh Django, sing deinen Zorn. Sinti und  

Roma unter den Deutschen”, Berlin: BasisDruck Verlag, pag.70)

2 3



CONSILIUL EUROPEI
PROIECT EDUCAŢIA COPIILOR ROMI ÎN EUROPA

Holocaustul

ROMII | IsTORIE

5.0

  La început, „ţiganii” se 
confruntă cu  o ostilitate  generalizată, 
interpretată, în esenţă, ca o problemă  a 
poliţiei. Totuşi,  succesul în creştere al 
teoriei  rasiale favorizează evaluarea 
„ţiganilor„ pe plan  ideologic. „Nurn-
berger Rassengesetze” ( legile rasiale de 
la Nuremberg), din 1935,  deschid ca-
lea  clasificându-i pe „ţigani”- „inferiori 
ca rasă” şi retrăgându-le  naţionalitatea 
germană (şi, ca urmare, şi drepturile ci-
vile). Oamenii de ştiinţă vor trebui să 
demonstreze a posteriori justeţea acestor 
dogme. Regimul  naţional-socialist a 
găsit, aşadar,  un alt „duşman” ale  cărui 
defăimări şi  extincţie iminentă  ar fi pu-
tut să unifice „poporul german”.
 Când Robert Ritter, doctor 
şi psihiatru,  preia direcţia la „Rassen-
hygienische und erbbiologische  For-
schungsstelle” ( institutul  de cercetări  
în domeniul igienei rasiale )- de pe 
lângă  Serviciul de Sănătate  publică al 
Reich-ului, el devine un personaj cen-
tral în „cercetările ţigăneşti„ ale ţării. 

Adevăratul său obiectiv  este de a de-
monstra  că  atitudinea criminală şi 
„asocială” este ereditară. Pe când evreii  
sunt acuzaţi că „dizolvă„ -  din punct de 
vedere intelectual - structura statului, 
„ţiganii” sunt declaraţi „primitivi”, 
„ săraci sub raport cultural” şi fără isto-
rie  : ei ameninţă  ordinea morală  prin 
„metisarea” lor  şi „pentru că formează  
un sub-proletariat  criminal”, datorită 
rasei lor.  Din 1935,  unii cer ca „ţiganii” 
să fie privaţi de libertate, în lagărele de  
muncă,  şi sterilizaţi forţat. Ritter se 
ocupă mai ales de conceptul  „ţigan me-
tisat” (Mischlinge), dovedindu-se şi mai 
sever  decât în cazul  aplicării aceluiaşi 
concept – evreilor ; era suficient  să fi 
avut unul dintre ultimii opt strămoşi  
„ţigan” pentru a fi declarat „ţigan meti-
sat” (Ilustr.9)
  La sfârşitul lui 1938,  Heinrich  
Himmler anunţă, printr-o circulară, că 
el consideră „că va rezolva  problema 
ţiganilor, bazându-se pe  caracterul ace-
stei rase.” Teoriile oamenilor de ştiinţă  

şi ale politicienilor nazişti rămân, totuşi, 
foarte contradictorii  până în 1942-1943. 
Dacă ascendenţii  indieni ai romilor 
le conferă statutul de „arian”, politi-
cienii  şi oamenii de ştiinţă  vor totuşi 
să dovedească  faptul că „ţiganii” se 
trag dintr-o rasă „străină” (Arifremd-
heit), pentru a-şi justifica  persecuţiile  
(Ilustr.4,5)
  Datorită  acestor contradicţii  
ideologice, persecuţia „ţiganilor„ este 
condusă într-un mod mult mai puţin co-
ordonat decât cel al populaţiei evreieşti. 
De exemplu,  mai mulţi romi servesc 
încă în rândurile  armatei, în 1943, pe 
când  Wehrmacht-ul  participă la genoci-
dul  romilor  în Est  şi mii din congene-
rii lor  au pierit deja în lagărele de con-
centrare. Aceşti soldaţi  vor fi deportaţi, 
câteodată, direct  de pe front, la Ausch-
witz, arborând, chiar, uneori, medaliile 
care le-au fost decernate ( Ilustr.3)

 Extras din Decretul semnat de Reichsfuhrer-
ul SS şi şeful poliţiei germane, în cadrul Mi-
nisterului de Interne, Heinrich Himmler, la 
8 decembrie 1938,  privitor la  lupta contra 
„neplăcerii ţigăneşti”.

„(…)1. Experienţa dobândită în lupta dusă  
până în prezent contra flagelului ţigănesc 
şi informaţiile cercetărilor biorasiale  ne 

determină să rezolvăm  logic  problema 
ţiganilor, ţinând cont de natura rasei lor.  
Experienţa arată, totodată, că metisaţii  îşi 
asumă cea mare parte  din criminalitatea 
atribuită ţiganilor. Mai mult,  tentativele de 
sedentarizare  a ţiganilor au eşuat, mai ales 
cu ţiganii  de origine, datorită  instinctului 
nomad  profund al celor în discuţie.  Când ne 
ocupăm de problema lor,  este, deci,  necesar 

să-i analizăm - separat - pe  ţiganii etnic puri 
şi pe cei  metisaţi. 
2. Pentru a ne atinge obiectivul, trebu-
ie mai întâi să  determinăm afilierea rasială a 
fiecărui ţigan care trăieşte şi  este nomad, în 
maniera ţigănească, în Reich-ul german.”
Ilustr.4 (tradus din : Ministerialblatt des Reichs und 

Preussischen Ministers des Innern, Jg.99, nr.51,14.12.1938, 

pp.2105- 2110)
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Primele deportări  şi internarea în lagărele de tranzit
Lagărele de  muncă
Execuţii masive

PRIMELE DEPORTĂRI ŞI 
 INTERNAREA ÎN LAGĂRELE  

DE TRANZIT

Romii, odată privaţi  de toate drepturile 
lor  şi de posibilitatea de a obţine veni turi, 
trebuie să apeleze, adesea, la caritatea 
autorităţilor locale, pentru care ei sunt 
o povară considerabilă. Această povară, 
impusă de nazişti,  este folosită ca pretext  
în adoptarea unor măsuri de persecuţie. 
Principala preocupare a igieniştilor  ra-
siali  se leagă de „ţiganii metisaţi”. Pri-
mele arestări  se operează  în timpul cam-
paniei „Arbeitsscheu Reich” 
(un Reich de simulare), dirijată împotri-
va cerşetorilor, prostituatelor, vagabonzi-
lor şi „ţiganilor”. La ordinul venit de la 
Reichskriminalpolizeiamt ( biroul central  
al poliţiei  criminale a Reichului), 700 de 
romi germani (sinti – în majoritate) sunt 
deportaţi în lagărele de concentrare  de la 
Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen şi 
Lichtenburg, în iunie 1938.

 Un an mai târziu, 3.000 de romi 
germani şi austrieci sunt deportaţi în 
lagărele de concentrare  de la Dachau, 
Mauthausen, Ravensbruck şi Buchen-
wald. Autorităţile şi poliţia naziste pot,  
astfel, să exploateze  anchetele şi  acti-
vitatea de  fişiere a romilor, efectuate de  
către poliţie, între cele două războaie.
 În spiritul directivelor „Fest-
setzungserlass” (oprire totală  a oricărei 
mişcări), publicate de Himmler şi Heyd-
rich (1939), romii nu erau autorizaţi  să 
părăsească oraşele în care locuiau. În 
caz de nerespectare, erau trimişi imediat 
într-un lagăr de  concentrare. La ordinele 
(Schnellbrief)  lui Himmler, s-a executat  
un val de internări în  lagărul de tranzit, în 
1939. Scopul real al acestui decret este de 
a- i concentra pe toţi „ţiganii” Reich-ului  
german ( după unele estimări – 30.000) în 
lagăre  şi de a-i deporta  pe cât de repede 
posibil către „Guvernul general„ din Po-
lonia.  Decretul nu a putut fi pus rapid  în 
aplicare, aşa încât „lagărele  de tranzit”  

provizorii  se transformă  în „lagăre de 
muncă”, asemănătoare  lagărelor de con-
centrare.(Ilustr.6)

LAGĂRELE DE MUNCĂ

Multe lagăre de muncă  sunt  organizate 
în Germania, în Austria,  (după Anschluss) 
şi în teritoriile  ocupate de Germania  în 
Europa Centrală şi de Est. La început, cele 
mai multe lagăre sunt cunoscute ca lagăre 
de muncă de pedepse, destinate doar romi-
lor  de sex masculin, apţi de muncă; este 
cazul, în special,  al mai multor lagăre si-
tuate  în Austria şi Germania.  În Austria, 
de exemplu, se estima că existau  cel puţin 
17 lagăre, de mărimi diferite.
 Unele dintre aceste „lagăre de 
muncă”, precum  cel de la Lety, în Boe-
mia de Sud sau cel al complexului  Ble-
zec din Polonia, au fost transformate  în 
„lagăre ţigăneşti”, primind  bărbaţi, femei 
şi copii romi. Multe lagăre  s-au închis 

Ilustr.5

Extras din numărul datat 24 febr.1939 al ziarului nazist Rechts-
spiegel:
 
„ În decretul din 8 decembrie 1938, Reichsfuhrer-ul SS şi şeful 
poliţiei germane a lansat liniile directoare  ale  luptei con-
tra ţiganilor, în Adunarea  Reich-ului. Decretul se bazează pe 
experienţele şi percepţiile  dobândite până acum,  în cadrul luptei  
vizând eradicarea acestei plăgi.  Se vrea, pe bună dreptate,  să se 
rezolve problema ţiganilor,  ţinând cont de natura acestei rase „.
(extras  din Hancock 2002, pag.40)

„GESTORBEN”
 
Aproape jumătate  din deţinuţii „lagărului ţigănesc” ceh  de 
la Lety – Lettig sunt copii  sub 14 ani.  În cartea  sa „Holo-
caustul  romilor cehi„ istoricul Ctibor  Necas descrie nenoro-
cirile lor,  cu forţa detaliilor :

„ Cu inima zdrobită  şi în cea mai mare singurătate, 
copiii orfani  sau ai căror părinţi au murit  sau au fost 
transferaţi la spital, şi- au petrecut ultimele zile  închişi în 
ei înşişi. O dată găsiţi morţi,  decesul lor a fost consemnat 
pe fişa de identitate  corespunzătoare,  cu întârziere, în aşa 
fel încât fişele sunt incomplete sau greşite. 

   De exemplu, data morţii Frantiskăi  Candova, 
a lui  Jan Marion Cermak- Ruzicka, a Mariei  Petrzilko-
va, a lui Jiri Ruzicka, a lui Vaclav  Frantisek  Ruzicka, a 
lui Zdenek Ruzicka,  a Bozenei  Frantiska  Ruzickova, a 
Josefei  Ruzickova  şi a Mariei Ruzickova indică  luna, pe 
când  cea a lui Frantisek Florian  precizează numai anul. 
Fişele  lui Ondrej Ruzicka  şi  Ruzenei  Ruzickova  sunt 
doar marcate  ca „gestorben” (decedat), fără nicio dată. 
Fişele  lui Jan Ruzicka  şi Frantisek  Prochazka  au şi ele 
un caracter sumar, deoarece  au doar menţiunea „ data de-
cesului – necunoscută”. Unii copii morţi  nici nu au fost 
corect identificaţi.” 

Ilustr. 6 

( după Necas 1999, pag.91f)
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CLASIFICĂRI  DUPĂ NORMELE 
DE IGIENĂ RASIALĂ

Până în 1944, data clasificării definitive 
a romilor, „Rassenhygienische und be-
volkerungs-biologische  Forschungsstelle 
„(institutul de cercetări asupra igienei ra-
siale), condus de  Ritter, a avut timp  „să 
clasifice„ în jur de 24.000 de persoane, 
dintre care mulţi erau deja morţi.       
( a se vedea Lewy 2001, pag.105)

 
„Ritter proceda calm, pe stradă, într-un 
mod prietenesc.  Prăzile sale erau aduse 
una după alta, în biroul său, şi invitate să se 
aşeze. El compara apoi ochii copiilor şi le 
punea nişte întrebări, în timp ce Justin nota 
totul.  El spunea atunci ”Deschide gura„ 
înainte de a introduce un instrument care-i 
permitea să măsoare pe rând  gâtul, nările, 
nasul, arcada  sprâncenelor, poziţia ochilor 
( cărora le nota şi culoarea), sprâncenele,  
urechile ( în exterior şi în interior), gâtul, 
mâinile şi tot ceea ce putea fi măsurat.”

Ilustr.7 ( tradus din Krausnick, Michael(1995) „ Wo sind 

sie higekommen? Der unterschlagene Volkermord an den 

Sinti und Roma”, Gerlingen: Bleicher verlag,pag.97) 

MASACRELE ROMILOR IN REGIUNEA VARŞOVIEI
 
Cercetătorul rom polonez  Jerzy Ficowski  a scris ceea ce constituie până astăzi 
descrierea cea mai completă a persecuţiei romilor polonezi, de către trupele ger-
mane. El evocă în următorii termeni  periferiile  şi centrul Varşoviei:

„Rezultatul obţinut a fost  că singurii martori  existenţi  sunt adesea asasinii 
înşişi (…) În 1942, fasciştii lui Hitler au omorât numeroşi ţigani în periferiile 
Varşoviei, printre care  30 de persoane (bărbaţi, femei şi copii) la Grochow şi, 
de asemenea, câteva familii la Targowek. În 1943,  în fortificaţiile  de la Bem la 
Komorowa, lângă Varşovia,  au fost asasinate multe femei şi copii, în pădurile 
de lângă  Zyrardow  o familie de ţigani a fost doborâtă   cu gloanţe;  în pădurile 
de la  Brack şi Gazyck, lângă Sochaczew, mai mult de  douăsprezece familii au 
fost ucise. Aceeaşi soartă le-a fost rezervată şi altor ţigani la Konsk,  Sochaczew 
şi Marki. La Sielce( în Varşovia) şapte familii au fost arse de vii,
 într-o cabană de lemn.  La Jadow,  ţiganii  sunt încercuiţi şi închişi  într-o 
sinagogă locală ;  toţi bărbaţii sunt împuşcaţi; femeile  reuşesc să fugă la Kar-
czevo în timpul nopţii, însă  după puţin timp, poliţia germană începe să masa-
creze ţigani  în această localitate, mai ales  aruncându-i pe copii pe fereastră. 
Mulţi ţigani aveau un pistol  şi se bat cu jandarmii până la ultimul cartuş.  Doar 
câteva persoane reuşesc să fugă. Într-un sat de lângă Milosna, mai mult de 20 
de persoane, printre care  mai mult de doisprezece copii, sunt împuşcate în  ia-
nuarie 1943. În octombrie 1944, bărbaţi ai Gestapo-ului  împuşcă 104 ţigani 
lângă Puszcza  Kampinovska;  unul singur a reuşit să scape. Uciderile de acest 
fel erau frecvente(…)”

Ilustr.8 

( tradus din Ficowski 1992, pag.65 şi următoarele )

4 5

în 1943 şi deţinuţii lor au fost deportaţi 
în lagărele de exterminare  sau în alte 
lagăre  de muncă ori executaţi pe loc. 
Unele lagăre vor funcţiona până în 1944, 
de exemplu – la Dubnica nad Vahom, în 
Slovacia occidentală. Cel mai mare lagăr 
„ţigănesc”, Lackenbach, în Burgenland, a 
adăpostit până la 2.300 de deţinuţi, în 1941 
şi a rămas în activitate până la sfârşitul 
războiului. 
   Cei aduşi acolo primeau sarci-
ni  fizice extrem de neplăcute : săparea unor 
linii de alimentaţie, a unor canale  de regu-
larizare a fluviului, râului sau rezervoarelor;  
întreţinerea drumurilor;  munci la câmp etc; 
totul - în compania  unor oameni de toate 
felurile. Mortalitatea era mare din cauza  
malnutriţiei, a dificultăţii muncilor  şi a bo-
lilor. La Lackenbach, 237 de persoane au 
murit în timpul celor cinci ani de existenţă 
a  unui lagăr.  La Lety,  cel puţin 326 de 
persoane  au murit, în trei ani; la Belzec, 
deşi nu avem cifre exacte,  estimările con-
duc cam la acelaşi număr de pierderi.

EXECUŢII MASIVE

Asasinarea  sistematică a romilor  înce-
pe în timpul verii lui 1941, în urma  ata-
cului lansat de Germania contra URSS. 
În calitatea lor de „aliaţi” şi „spioni” ai 
„bolşevismului evreu”, mii de romi sunt 
victimele executărilor masive organizate 
de către grupele de intervenţie (Einsatz-
gruppen) ale SS, care, cu ajutorul ar-
matei,  comit masacre  în spatele frontu-
lui.  De data asta, principala preocupare a 
poliţiei, în cele mai multe zone, îi vizează 
pe „ţiganii” nomazi - „puri rasial” şi „en-
dogami” - care, în calitatea lor de mem-
bri ai unei populaţii mobile, corespund 
perfect  stereotipului de spion. 33.000 de 
evrei  şi sute de romi  sunt victimele  ma-
sacrului de la  Babi Yar, lângă Kiev,  co-
mis de Eisatzgruppe,   cu ajutorul armatei 
a şasea. Această tactică este menţinută în 
Polonia şi în alte teritorii ocupate în Eu-
ropa de Est şi în Balcani, în aşa fel încât 

romii asasinaţi  în cadrul execuţiilor ma-
sive sunt mai numeroşi decât cei care au 
pierit  în lagăre. În absenţa unor cifre pre-
cise, estimările  cele mai prudente  atestă 
că mai mult de 100.000 de persoane au 
fost asasinate în afara sistemului lagărelor 
(Ilustr.8)
 În Serbia, ocupată de nemţi 
din 1941, execuţiile  efectuate  cu tit-
lu de „răzbunare”  ale căror victime 
sunt evrei, sârbi şi romi contribuie, şi 
ele, în aceeaşi proporţie, la stingerea 
minorităţii rome. Contrar a ceea ce s-a 
întâmplat pe frontul de est,  acele Ein-
satzgruppen   aleg victimele şi  armata 
procedează la execuţii. Harald Turner, 
şeful administraţiei militare germane, 
declară, în 1942, că Serbia  este sin-
gura ţară  unde  „problema  evreilor şi 
ţiganilor„ a fost „rezolvată”. Acele Ein-
satzgruppen  şi Wehrmachtul sunt aju-
tate  şi de organizaţiile fasciste locale : 
miliţia „ustaşa” în Croaţia  şi, în Unga-
ria ocupată, începând din 1944, fasciştii  



Gheto-ul de la Lodz
„Auschwitz Erlass” (decretul de la Auschwitz)
Victimele 
Supravieţuitorii

Ilustr.10

Documentul  medical  prin care se cerea  să se efectueze  examenul histologic  al 
capului unui copil rom, din data de 29 iunie 1944 şi semnat Joseph Mengele.
(După Hancock 2002, pag.49)

ACTIVITATEA DOCTORULUI MENGELE

Selecţiile  lui Mengele pe peronul de cale ferată  
de la Birkenau  sunt bine cunoscute şi îi permi-
teau să –şi procure cobai umani . El îşi făcea 
experienţele  în baraca nr.32 a secţiei familiale  a 
ţiganilor, mutilând şi asasinând  sute de persoane, 
în numele ştiinţei. Helmut Clemens, în vârstă de 
18 ani în vremea aceea,  lucra la infirmerie, ca 
băiat de curse pentru Mengele. El a fost martorul 
crimelor lui :
 
„Seara, trebuia să scot corpurile înghesu-
ite într-o cabană  mică, să notez numerele  pe 
braţul lor   şi să le târăsc  până la doctorul 
Mengele  care le tăia apoi în diverse moduri. Pe 
etajere erau borcane cu diferite organe:  inimi, 
creiere,  ochi şi alte părţi  ale corpului.”  

Ilustr.9 

( extras din Fings 1997. pag.104)
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„Crucilor cu săgeţi” fac execuţii masive, 
organizează  deportări şi administrează 
lagăre.

GHEto-ul DE la loDZ

Cum am spus deja, romii erau reţinuţi, 
la început  - în cadrul Guvernului gene-
ral din Polonia – în „lagăre de tranzit„ 
, până când  le era repartizat  un loc de 
„deportare  finală” (a se vedea Schnell-
brief( ordine) ale lui Himmler, din 1938). 
În ghetou-ul evreiesc de la Lodz („Lit-
zmannstadt”), s-a organizat „un lagăr 
ţigănesc”, în 1941, la ordinele lui Himm-
ler. Cei de la SS, „Judische Ordnungs-
dienst” (forţa de securitate evreiască) 
şi o „poliţie ţigănească”, constituită  
special în acest scop, aveau să izoleze  
cartierul de restul gheto-ului şi de lu-
mea exterioară. Nicio informaţie despre 
condiţiile  din acest lagăr nu trebuia să 
iasă afară din ghetou. Între 5 şi 9 no-
iembrie 1941, 5 transporturi  cu 5.007 de 
romi din Austria ajung în ghetou-ul  de 
la Lodz. Membrii SS şi cei de la Reichs-
arbeitsdienstes  (forţa de lucru a Reich-
ului) păzesc  lagărul şi îi obligă  pe cei de 
acolo  să facă  munci grele. Romii trebuie 

să doarmă pe jos şi nu primesc nici medi-
camente, nici hrană.  După un timp, apare 
tifosul. Cele 4.400 de  persoane  încă în 
viaţă în ianuarie 1942 sunt aduse cu ca-
mionul până la lagărul de exterminare de 
la Chelmno-Kulmhof şi ucişi în camerele 
de gazare. Niciunul dintre cei 5.007  romi 
austrieci deportaţi nu a supravieţuit.

„AUSCHWITZ ERLASS” –  
(DECRETUL DE LA AUSCHWITZ)

Pe  16 decembrie 1942, Heinrich Himm-
ler  dă ordin ca  toţi” ţiganii” care mai 
trăiau pe teritoriul „Reich-ului german” 
să fie deportaţi la Auschwitz. „Decretul de 
la Auschwitz” este urmarea logică a unui 
proiect urzit din 1938 şi deja pus în apli-
care, parţial,  în vederea extincţiei  com-
plete a „ţiganilor „. Ordinul de  deportare 
dat de Himmler avea în vedere „toţi ţiganii 
metisaţi, romii ţigani şi ţiganii din Balcani”, 
„gradul de metisaj”  nemaiavând, de acum 
încolo,  nicio importanţă. Ordinul prevedea 
graţierea unui mic grup de „ţigani puri din 
punct de vedere rasial”, care fuseseră expuşi  
la muzeul în aer liber  al lui Himmler, însă  
acest consemn  nu a fost observat.. 
 În aşa - zisul ”lagăr familial al 

ţiganilor  de la Auschwitz”, mai mult de 
20.000 de romi - veniţi pentru majoritatea 
lagărelor de tranzit  din Germania, Aus-
tria, Polonia, Boemia şi Moravia – sunt  
înghesuiţi unii în alţii: 32 de barăci de lemn 
-  ridicate iniţial pentru 52 de cai – le sunt 
date drept locuinţe,  cu un număr enorm 
de romi( până la 600)  în fiecare baracă.  
În consecinţă, condiţiile  sanitare sunt de-
zastruoase. După numai câteva  luni, sute 
de romi au murit, din cauza lipsei de hrană, 
a epidemiilor şi a muncilor grele.
 Romii erau folosiţi pentru muncile  
din construcţii de cărămidă, cele mai grele 
din lagăr. O epidemie de noma (afecţiune 
buco-dentară), datorată malnutriţiei,  îi 
loveşte pe copii. În afară de asta,  sistemul  
lagărului  se baza şi pe un raport de forţe 
interne. Cei închişi acolo - politic -  ocupă 
poziţia cea mai înaltă, iar evreii şi romii – 
poziţia cea mai joasă, în această ierarhie. 
Stereotipurile şi prejudecăţile  funcţionează 
în lagăr. Mărcile  de identificare  impuse de 
SS permit să se ştie instantaneu despre cine 
este vorba.Romii purtau un triunghi maro 
sau negru şi, pe  braţ,  era tatuat un număr, 
precedat de Z  (pentru „Zigeuner”).
 În cadrul lagărelor  complexului 
de la Auschwitz, cel al „ţiganilor„ cunoaşte 
cel mai ridicat procent de mortalitate.19.300 
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Ilustr. 11

 „Strigătul - fratele meu Ossi Z 5743 la  
Birkenau a murit de foame şi de febră 

tifoidă” – pictură de Karl Stojka
( extras din Stojka, Karl (1990) :”  Ein Kind in Bir-

kenau”, Viena: publicat  de autor, copertă )

Pictorul austriac  Karl Stojka  avea 12 
ani  când a fost deportat la Auschwitz-  
Birkenau cu familia, în 1943. El îşi 
aminteşte de moartea fratelui său mai mic 
 
„Fratele meu mai  mic Ossi a murit de foa-
me. El stătea culcat pe pat, de-asupra mea, 
în vârstă de şapte ani  şi rămânea singur 
pentru că noi trebuia să mergem să muncim! 
Şi când cineva i-a dat mai multă pâine,  
alţii mai mari au venit să i-o fure, să-i fure 
şi ceaiul şi supa. Aşa că a murit de foame. 

Unde era Dumnezeu ?”
Ilustr. 12 

(după  Cech Fennesz -  Juhasz Heinschinck 1999, pag.117)
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de persoane îşi vor pierde viaţa aici: 5.600 
vor fi gazate, 13.700  vor muri de foame,  
de boli, de epidemii  sau ca urmare a unor 
experienţe medicale (practicate pentru a 
se dovedi influenţa decisivă a „rasei” şi a 
eredităţii).  Imaginaţia medicilor  însărcinaţi 
cu această practică – este vorba mai ales de 
Josef Mengele –este fără limite.  Romilor 
li se injectează  soluţii cu sare  şi cu baci-
lul de tifos;  doctorii fac  studii pe  gemeni, 
modificând pigmentaţia ochilor lor  sau in-
troducându-le  produse direct în inimă. Prin 
aceasta, medicii, membri ai SS şi ai armatei, 
fac dovada unui spirit ştiinţific  (corupt, 
în acele circumstanţe ), larg răspândit în 
populaţia generală (Ilustr.9-12).
 Auschwitz-ul nu a fost decât unul 
dintre  numeroasele lagăre de concentrare 
în care romii au fost asasinaţi în mod alea-
toriu, înainte de „decretul de la Auscwitz”,  
şi sistematic după aceea. Mai mult, un al 
doilea element  al politicii  de exterminare 
a rasei  este, în curând,  pus în practică cu 
sterilizarea  forţată, fie în lagăre, fie în spi-
talele  din  afara lor. Mii de romi, în majori-
tate femei şi fete, trebuie să suporte această 
intervenţie, de cele mai multe ori -  fără 
anestezie - şi mulţi  dintre ei  au murit în 
timpul intervenţiei.

VICTIMELE 

Încă nu se ştie  numărul romilor – victime 
ale persecuţiei naziste. Romii nu erau tot-
deauna înscrişi în registre în această calitate 
şi adesea erau repertoriaţi  în statisticile  
avizate, ca  persoane decedate, membri  ai 
populaţiei majoritare  sau la rubrica „alţii”,  
dacă nu erau chiar omişi. O bună parte a 
documentelor lagărelor de exterminare  şi a 
listelor  deportaţilor a fost pierdută, risipită  
în diverse  arhive sau aşteaptă încă să fie 
examinată. Documentele  încă existente – 
fie că provin de la  forţele armate  sau de 
la SS (acronim pentru Schutzstaffel  - esca-
dron de protecţie), două organizaţii care, pe 
rând,  comiseseră, şi  ele, asasinate  în serie, 
în spatele frontului din Est, adesea din pro-
prie iniţiativă - sunt incomplete şi, mai ales 
în ceea ce îi priveşte pe romi – incorecte. 
Asasinatele  victimelor, în număr incalcu-
labil, - precum nefericiţii de la camerele de 
gazare -  nu au fost  deloc trecute în docu-
mente. Cercetătorii trebuie, deci, să se ba-
zeze doar pe  aproximări. Oricum ar fi, un 
număr total de 250.000 de victime  pare cu 
totul probabil.
 Discuţiile publice despre acest 
subiect,  mai degrabă rare, de altfel, se 

bazează  mai mult pe motive personale  
decât pe fapte.  Pe  de o parte,  organizaţiile 
rome - din motive evidente -  au tendinţa de 
a  accepta estimările  care  vorbesc despre 
un număr mare de victime (de exemp-
lu,  activiştii minorităţii rome  consideră 
că genocidul  a făcut 500.000 sau chiar 
750.000 de  morţi : cifre neconfirmate de 
cercetători). Pe de altă parte,  unii istorici, 
motivaţi de ură rasială, pun în discuţie  to-
talitatea cercetărilor dedicate subiectului 
şi, prin urmare, însuşi genocidul romilor. 
Mai mult, cercetările  istorice serioase  au 
tendinţa de a nega orice caracter rasist – 
în privinţa  persecuţiei romilor. Raţiunea 
a cestui demers ţine adesea  de dorinţa de a 
face dreptate  destinului evreilor, în singula-
ritatea lor tragică.
 Un lucru este clar: ca şi evreii, 
romii  au fost privaţi de drepturile lor, 
privaţi de libertate şi omorâţi în Reich-ul 
german. Procedura folosită pentru a pune 
în aplicare aceste persecuţii, aşa cum a fost 
ea consemnată, şi numărul crimelor de-
scrise în documente (dacă vorbim numai 
despre aceasta)  nu permit să se formuleze 
o altă concluzie în afara următoarei: aceste 
persecuţii se concretizează  în asasinat co-
lectiv „ cu caracter rasial”. Dacă, aşa cum 
s-a spus adesea, elementul singular, nou din 
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punct de vedere istoric şi fără precedent  
al încercării de exterminare a  evreilor 
ţine  la precizia sa  mecanică  şi la dimen-
siunea industrială, elementul  singular al 
asasinărilor  în serie, comise  asupra ro-
milor, ţine  de faptul că  cercul victimelor 
a perceput această politică  ca fiind de la 
sine  înţeleasă şi de  modul dezinvolt  în 
care aceste asasinate au fost  făcute (chiar 
dacă, la urma urmelor, este posibil  ca nici 
un program complet, vizând extincţia ro-
milor,  să nu fi fost formulat explicit).

SUPRAVIEŢUITORII

După război, supravieţuitorii romi s-au 
confruntat cu aceleaşi  prejudecăţi  ca 
şi  înainte de 1933, în toată Europa. 
După 1945,  publicul nu  se interesează 
deloc  de viaţa lor. Trebuie să aşteptăm 
sfârşitul anilor 1970 pentru ca populaţia 
majoritară să aibă sentimentul injustiţiei, 
iniţiativa acestei schimbări de atitudine 
revenind organizaţiilor rome, care  ajung 
să trăiască în această epocă.  Persistenţa 

prejudecăţilor are efecte   asupra a 
ceea ce s-a convenit să se numească 
„acte reparatorii”. Doar o minoritate 
de romi şi de sinti germani şi austrieci, 
supravieţuitori,  ajunge să –şi facă au-
zite cererile lor. Cei vinovaţi – a ustrieci 
şi germani -  scapă, în general, fără 
măcar să facă închisoare  sau sunt repe-
de amnistiaţi. Romii rari care refuză să 
cedeze la presiune  şi îşi clamează acu-
zele sunt, adesea, din nou, discreditaţi şi 
consideraţi mincinoşi. (Ilustr.13)

„SUFLETELE LOR  
SUNT BOLNAVE“

Romul austriac Ceija Stojka, din gru-
pul Lovara, este un supravieţuitor al 
lagărului de la Auschwitz şi un pictor-
scriitor celebru. El descrie suferinţele 
îndurate şi de supravieţuitori, datorită  
traumatismului holocaustului :

„ Ieşind de acolo, eram cu totul bol-
navi!   Inima era rănită, capul şi suf-
letul - bolnave. Şi în acel moment  Sta-
tul – nu romii sau simplii muritori, ci 
chiar Statul - ar fi trebuit să fie destul 
de perspicace pentru a încuraja, cum 
se întâmplă astăzi, educaţia  şi ar fi 
trebuit să vorbească dspre măsurile lu-
ate. Aceste persoane ar fi trebuit să fie 

tratate. Aceşti rari supravieţuitori  ar 
fi trebuit să aştepte  cinci sau şase ani 
ca să aibă copii :  timp în care să-şi 
regăsească forţa şi sănătatea, să fie din 
nou capabili să râdă, să se simtă sufici-
ent  de bine  pentru a vedea că lumea nu 
este rea şi pentru a îndrăzni să nască co-
pii sănătoşi. În vremea aceea, natura îşi 
urma cursul : lumea era frumoasă, flo-
rile se deschideau. Şi natura era atentă 
ca să răspândească iubire în lume. Dar 
copiii noştri – cred că este normal şi că 
orice persoană care se gândeşte puţin 
va fi de acord – sunt excesiv de sensibili: 
totul în ei este doar emoţie, inima lor 
tremură,  ei plâng repede. Pentru că 
inima lor, ca şi sufletul, le este bolnavă. 
Şi noi suntem cei care am pus boala 
în ei. Această frică permanentă, ei au 

crescut cu ea. Şi din această cauză, ei 
sunt atenţi,  şi se uită înapoi când merg 
pe stradă- înţelegeţi?- se uită înapoi. 
Numai o persoană speriată se uită îna-
poi!
 Când cineva se îmbolnăveşte 
în lagăr, când îl doare capul sau  când 
sufletul îi sângerează pentru un  tată, 
o soră, un frate rămaşi acolo, această 
persoană poate da naştere numai unui 
copil  cu sufletul rănit. El se naşte. Puteţi 
să observaţi  cât este de dulce şi fru-
mos: îl creşteţi, îl iubiţi, îl îmbrăţişaţi, 
îl strângeţi la piept. El creşte, însă fri-
ca asta care este în voi, i-o transmiteţi 
împreună  cu laptele matern .”

Ilustr. 13

(după Cech Fennesz – Juhasz Heinschink 1999. pag.77)

http://romani.uni-graz.at/romani
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introducere

Persecuţia feroce a romilor de către  
naziştii germani  - şi alţi fascişti -  îşi 
are rădăcinile  în trei caracteristici ale 
curentelor filosofice, ale diferitelor po-
litici ideologice  şi ale politicilor euro-
pene  din prima jumătate  a secolului 
al XX-lea. Sentimentul „antiţigănesc” 
tradiţional – un amestec complex  de 
prejudecăţi  sociale,  precum ideea că  
„ţiganii” transmit boli periculoase şi 
au tendinţa de a fura copii de oriunde 
– este larg răspândit în toată Europa. 

La începutul  secolului al XX-lea, el 
se combină cu  un rasism fanatic, ba-
zat pe ideea  că „atitudinea socială”  
este o trăsătură ereditară care afecteză 
unele grupuri de populaţie. a treia 
caracteristică  esenţială a mecanismelor 
de persecuţie – introdusă de naziştii 
germani după venirea lor la putere în 
1933 -  se referă la  sistemul despre 
care s-a convenit să se numească „lup-
ta  preventivă contra  criminalităţii”, 
care  permite autorităţilor  să aresteze 
şi să bage la închisoare  orice persoană 
considerată „potenţial periculoasă” 

pentru societate, chiar dacă ea nu a co-
mis nicio crimă sau delict.
 Climatul economic defavora-
bil, din perioada interbelică, contribuie 
la exacerbarea  fricţiunilor între romi 
şi ne-romi, în multe ţări europene. În 
Europa Centrală şi de Est, mai ales,  
mulţi romi trăiesc fie ca meşteşugari 
nomazi, fie ca muncitori agricoli. În 
timpul celei de a doua „recesiuni”  
de la  sfârşitul anilor  1920 şi înce-
putul anilor 1930, mulţi dintre ei îşi 
pierd sursele tradiţionale de venituri 
şi devin  dependenţi de  sistemele de 

Lagărele  
de concentrare

LaGĂrE DE CoNCENTrarE, LaGĂrE DE EXTErMiNarE, GHETo-Uri
(1936-1945) ilustr.1( extras din vossen 1983, pag.87; Cerenkov-Lederich 2004, pag.161)

NUMĂrUL viCTiMELor
 
Problema numărului romilor -  victime ale 
holocaustului continuă să  creeze controverse  
între istorici şi activiştii  a cestei minorităţi. 
Estimările anterioare, de 500.000 de romi 
erau,  cu siguranţă,  exagerate şi, până 
astăzi,  nu au fost confirmate de cercetările 
ştiinţifice. Documente istorice actualizate  
au fost  aduse la lumină şi ele vorbesc despre  
50.000 de victime capturate în Reich-ul  
german şi în teritoriile  ocupate de Germa-
nia.  Se mai poate aprecia  că au mai  fost 
50.000 de victime căzute în ţările  conduse 
de guvernanţi  fascişti  sateliţi ai Reich-ului. 
O bună parte din  sursele şi arhivele dispo-
nibile fiind incompletă şi neconcludentă, se 
estimează  la minimum  250.000  numărul 
total  al romilor –victime ale nazismului.  

Lagăre de concentrare

Lagăre de exterminare 

Gheto-uri

© CONSILIUL EUROPEI

După o perioadă relativ scurtă de măsuri discriminatorii din ce în ce mai dure, romii locuind în 
Reich-ul german, în teritoriile  ocupate de Germania  şi în alte ţări  supuse jurisdicţiei de la Berlin au 
fost, începând din 1938, deportaţi, privaţi de libertate şi asasinaţi. În 1945, aproximativ  un rom din 
patru – dintre cei care locuiau în Europa înainte de război – a fost victima persecuţiilor naziste.



ajutor social şi  îngrijiri de sănătate. 
Totuşi, cea mai mare parte a satelor şi 
oraşelor   dă dovadă de un sentiment 
de respingere  faţă de  această povară 
financiară,  afirmând că „ţiganii”  nu 
aparţin populaţiei lor  şi încearcă să-i 
împingă pe cei în cauză  dincolo de li-
mitele localităţilor lor. Forţele de poliţie  
germană şi austriacă  încep să-i înscrie 
pe  romi pe listele numite  „zigeuner-
listen” (listele  cu „ţigani”) , să le facă 
fotografii  şi să le ia amprente, cu mult 
înainte de  venirea naziştilor la putere;   
aceste liste se vor dovedi  ulterior fa-
tale pentru majoritatea celor înscrişi la 
recensăminte.
  aceste circumstanţe  formează 

fundalul de fond pentru  persecuţia 
crescândă  a celor numiţi „ţigani”, după 
venirea la putere a naziştilor, în 1933. 
Din acel an,  romii sunt constrânşi  să 
suporte sterilizarea  şi, în 1935,  o lege 
va interzice căsătoriile mixte  între 
„ţigani” şi „arieni”. Între 1936 şi 1938, 
apar cele două principale instituţii  res-
ponsabile de persecuţia  „ţiganilor„: 
„rassechygienische  Forschungsstel-
le” (institutul de cercetări  pentru igie-
na rasială) şi „ reichszentrale  fur die 
Bekampfung des Zigeunerunwesens  
im reichskriminalpolizeiamt” (centrul 
reich-ului  pentru lupta contra plăgii  
ţigăneşti din cadrul Biroului  poliţiei cri-
minale a reich-ului). autorităţile locale  

nu se mulţumesc doar să susţină poli-
ticile antiţigăneşti,  ci  cer instituţiilor  
centrale  să accelereze  şi să intensifice 
măsurile ostile ;  acesta a fost şi sco-
pul  unui  pamflet celebru   realizat de 
Gauleiter-ul nazist   din  Burgenland, 
Thobias Portschy.   În 1938, Hein-
rich  Himmler – comandantul SS-ului 
-  ( acronim pentru  Schutzsaffel care 
înseamnă  „escortă de protecţie „)  şi şef  
al tuturor  forţelor  de poliţie germane  - 
decide să „rezolve  problema ţiganilor„  
conform  „principiilor rasiste” şi,  în 
1939, semnează un decret special   care 
îi constrânge pe toţi  romii să abandone-
ze  viaţa lor de nomazi  şi să rămână în 
oraşul unde locuiau pentru moment.

Muncă forţată
Lagărul ”ţigănesc” de la Lackenbach 
Gheto-ul de la Lodz şi lagărul de exterminare de la Chelmno
 Lagărele de concentrare de la Auschwitz-Birkenau 
Persecuţii în teritoriile ocupate de Germania

ilustr. 3 

Paula Nardai, o romă  din  Oberwart, în Austria, evocă în termenii următori  soarta 
rezervată familiei ei  la Auschwitz-Birkenau   

„Tatăl meu era acolo, ca şi mama mea, sora mea mai mare de 18 ani, eu şi fratele meu de 9 ani. 
Şi mai era  şi un alt frate al meu, mai mare, care  lucrase la Kiel. Mama mea - pot spune că a 
supravieţuit o lună.Tatăl meu -  atât de violent l-au bătut, mai ales în cap, încât a orbit. Una din-
tre barăci era numită Lazarett (infirmerie): cel care ajungea acolo nu ieşea niciodată viu. Ei l-au 
bătut( pe tatăl meu – n.n.) până când a orbit. Au scăpat cumva de el şi noi nu l-am mai revăzut 
niciodată. Sora mea lucra la bucătărie, curăţa cartofi, iar fratele meu mai mic  era prima dată când 
era constrâns să muncească. Eu eram departe, îl lăsasem dimineaţa  în baracă ca să mă duc să  
muncesc cu  Aussenkommando-ul meu ( grupă de lucru pentru munci din afara lagărului) şi când
 m-am întors, ce văd ? Copilul nu mai era acolo. I-am întrebat pe ceilalţi: Unde e  copilul ?- L-au 
luat. Luaseră copiii şi îi duseseră la camerele de gazare. Eu nu mai aveam dreptul să ies. Nu pu-
team  nici măcar să ies pentru a întreba pe cineva, pentru că nimeni nu avea voie  să mai iasă din 
baracă după muncă  decât pentru zum Abzahlen ( apel)”. 
( aus romani Patrin 2-1998, S 10)

ilustr.2

Interiorul unei barăci  din „lagărul ţigănesc” de la Auschwitz-Birkenau. Inscripţia  de 
pe grindă  spune :” Sei ehrlich” ( fii cinstit)            
(după Necas 1999,pag.96b)

MUNCĂ FORŢATĂ

Începând din 1938 -1939, „ Biroul de 
poliţie criminală a reich-ului”  ordonă 
deportarea unui număr de circa 3.000 
de bărbaţi şi femei, capabili de  munci 
fizice dezagreabile, în lagărele de 
concentrare.  Himmler are nevoie de  
aceşti prizonieri  pentru a dezvolta o 
industrie  controlată de SS.  Berlinul 
este convins că romii nu ocupă funcţii 
remunerate. Dar nu este aşa.  După 

anexarea austriei  de către reich-ul 
german, romii  au văzut că li s-a inter-
zis   să se mai ocupe de meseriile lor 
tradiţionale, cum ar fi să cânte în pu-
blic. În vederea dezvoltării – inerente 
războiului -  a industriei de armament, 
mulţi romi  găsesc de  lucru în uzine, 
pe şantiere sau  în exploatările a gri-
cole. Chiar Gauleiter-ul de Styria, 
Uiberreither-ul , critică  consecinţele  
deportărilor,  aprobându-le, însă, din 
motive rasiste: „Deşi aceşti ţigani  
sunt folosiţi corect,  nerefuzând să 

muncească, neavând antecedente judi-
ciare  şi neconstituind în nici un fel o 
povară  pentru societate, ordon inter-
narea lor în lagărele de  muncă forţată, 
având în vedere că un ţigan – ca 
persoană care nu aparţine  comunităţii 
naţionale ( volksgemeinschaft )- este o 
fiinţă destinată să rămână pentru tot-
deauna asocială.„
 În 1940,  Himmler ordonă  
deportarea unui alt grup - în jur de  
2.500 romi ( în principal - sinti) de 
pe teritoriului  reich-ului german,  cu 
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destinaţia  protectoratului general  care 
administra  teritoriile corespunzând 
Poloniei de astăzi.

LAGĂRUL „ŢIGĂNESC” 
DE LA LACKENBACH

Pe 23 noiembrie 1940, „lagărul 
ţigănesc de la Lackenbach”  este sta-
bilit  în clădirile  unui vechi dome-
niu  agricol seniorial. Lagărul este 
administrat  de cartierul general  al 
poliţiei criminale de la viena, iar cos-
turile  sale sunt suportate  de către 
districtele Bruck an der Leitha,  Ei-
senstadt, Lilienfeld, oberpullendorf, 
Saint Polten şi Wiener Neustadt, ca 
şi de către  administraţia comunală 
a vienei, proporţional cu numărul de  
prizonieri originari din   districtele re-
spective. romii internaţi aici  trăiesc 
în condiţii  extrem de precare, în graj-
durile  şi staulele vechiului domeniu, 
şi sunt folosiţi ca mână de lucru la  
munci grele, în diverse  întreprinderi 
locale. În vremuri „normale„  numărul 
persoanelor internate  la Lackenbach  
variază între  200 şi 900, dintre care 
cam o treime sunt copii. Numărul re-
cord  de 2.335 prizonieri este atins  

la 1 noiembrie  1941. Din cei 4.000  
de romi „internaţi„  la Lackenbach, 
2.000 sunt deportaţi  în gheto-ul 
de la Lodz şi în lagărul de extermi-
nare  de la Chelmno, în toamna lui 
1941. Numai câteva sute de deţinuţi 
vor supravieţui şi vor fi martorii  
eliberării lagărului  de la Lackenbach, 
de către trupele sovietice, în aprilie 
1945. În ciuda condiţiilor groaznice 
de trai, de igienă şi de alimentaţie,  
romii închişi  în lagăr sunt constrânşi 
la muncă forţată.  Sunt închiriaţi  
unor întreprinderi – pentru  domenii 
forestiere, agricole, pentru ferme, ate-
liere de cărămizi, creşterea viermilor 
de mătase etc – sau sunt obligaţi să 
participe  la proiecte de întreţinere de 
drumuri. Salariile lor sunt vărsate  la 
administraţia lagărului, romii nepri-
mind decât  ceva “bani de buzunar”. 
Cea mai mică infracţiune privind dis-
ciplina lagărului  este pedepsită cu lo-
vituri, chemări  repetate şi suprimarea  
raţiilor alimentare. În 1942, condiţiile 
de viaţă dezastruoase provoacă o 
epidemie de febră bubonică, care va 
face numeroase victime printre cei 
din lagăr. Între 1940 şi 1945,  237  de 
persoane şi-au pierdut viaţa în lagărul 
de la Lackenbach.  

GHETO-UL DE  LA LODZ   
ŞI  LAGĂRUL DE  EXTERMINARE   

DE LA CHELMNO

La 1 octombrie  1941,  Heinrich  
Himmler decretează  deportarea a 5.007 
romi – cei mai mulţi austrieci – la ghe-
tou-ul de la Lodz („ Litzmannstadt”).
Costul acestor deportări este împărţit 
între „reichssicherheitshauptamt” sau 
rSHa( oficiul principal al securităţii 
reich-ului) la Berlin şi administraţiile  
regionale  de ajutor social. Persoane-
le în cauză au fost alese pentru că nu 
puteau munci (oamenii fără lucru, 
dar „care nu reprezintă o povară pen-
tru ajutorul social” erau autorizaţi să 
rămână ). Familii întregi au fost depor-
tate împreună, acestea având şi  2.689 
copii (mai mult de jumătate din cei 
deportaţi).. 613  dintre deportaţi  mor 
de febră bubonică în primele săptămâni 
de la sosire, la Lodz. În decembrie1941 
şi ianuarie 1942, toţi romii încă în viaţă 
sunt transferaţi  în lagărul de extermi-
nare de la  Chelmno şi gazaţi. În mar-
tie 1942, biroul poliţiei criminale de 
la Graz ordonă să se dea curs tuturor 
solicitărilor privind informaţiile  ce vin 
de la familiile neliniştite la „reichssi-
cherheitshauptamt” ( oficiul principal  
al securităţii reich-ului) şi să se des-

ilustr.5 

Barbara Richter, o supravieţuitoare cehă  a lagărului de la Auschwitz:
 
„ Am rămas în celulă timp de  şase săptămâni, la postul de poliţie, pe urmă m-au trimis la 
Auschwitz (unde am ajuns în data de 11 martie 1943). Doi ţigani au încercat să fugă, dar 
au fost prinşi, bătuţi cu violenţă  şi spânzuraţi. Mai târziu, familia mea a fost eliberată de 
la Lettig, pentru că familia Richter era bine  cunoscută în Boemia. Mama mea venise de 
bună voie la Auschwitz. O dată mi-au dat  douăzeci şi cinci de lovituri de bici, pentru că 
dădusem o bucată de pâine unei persoane care abia sosise. Într-o zi, am văzut-o pe  Eli-
sabeth Koch  omorând  patru copii de ţigan pentru că mâncaseră nişte resturi. Altă dată, 
am rămas două ore  în faţa crematoriului, dar, în ultimul moment,  ne-au trimis înapoi în 
baracă.  Am  fost biciuită a doua oară  pentru că luasem o bucată de pâine de pe un ca-
davru. Mi-au luat sânge de trei ori. Doctorul Mengele mi-a injectat  microbul malariei.  
Pe urmă, am rămas la infirmerie cu unchiul meu. Ţiganii  m-au dus în altă parte,  chiar 
înainte ca toţi pacienţii infirmeriei – inclusiv unchiul meu – să fie ucişi”.
( extras din Crow 1995, pag.51)

ilustr. 4 
Einweisungs - Ubersicht ( registrul de internare) al ghetou-ului de la Lodz, pentru ziua 
de 13 noiembrie 1941, repertoriind „ cu totul 4.996 de ţigani vii şi 11 ţigani morţi” şi 

precizând că „decesul celor 11 s-a produs  în timpul trasportului cu trenul „.
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curajeze  orice cerere suplimentară 
care  arăta că persoanele „relocate„ la 
Lodz nu au dreptul la vizite. În acestă 
perioadă,  romii austrieci  deportaţi la 
Lodz muriseră, deja. (ilustr.4) 

LAGĂRELE DE CONCENTRARE  
DE LA AUSCHWITZ- BIRKENAU 

După discuţii îndelungate, referitoare 
la „politica ţigănească” justă,  Himmler 
odonă deportarea  tuturor  persoa ne-
lor  cu sânge ţigănesc ( zigeunerische 
Personen) în lagărele de concentrare. 
registrul a ceea ce s-a numit „lagărul 
ţigănesc” de la auschwitz –Birkenau 
recenzează  10.649 de deţinuţi  de sex 
feminin şi 10.094 deţinuţi de sex mas-
culin, dintre care mulţi copii. Două 
treimi dintre ei au fost arestaţi în Ger-
mania şi austria, mai mult de 20 %  
vin din Boemia şi  aproape 6 % - din 
Polonia. În fiecare zi, prizonierii mor 
din cauza bolilor  şi foamei şi, perio-
dic, grupuri mari de  prizonieri bolnavi  
sunt trimişi la camerele de gazare ( este 
mai ales cazul unui grup de romi ger-
mani şi austrieci - din 12 mai 1943). La 
sfârşitul lui 1943, 70 % dintre prizonie-
rii „lagărului ţigănesc”  muriseră. Către 
sfârşitul lui iulie 1944, toţi „internaţii”  
din lagărul ţigănesc” de la  auschwitz-
Birkenau, consideraţi încă apţi de 
muncă, sunt transferaţi  în alte lagăre 
de  concentrare şi  constrânşi să  facă 
munci grele în uzine şi la  alte instalaţii 

industriale.  Pe 2 august 1944,  cei de 
la SS încercuiesc „lagărul ţigănesc”  şi, 
noaptea următoare,  toţi  prizonierii de 
aici  sunt omorâţi în camerele de ga-
zare. (ilustr.3,5)

PERSECUŢII ÎN TERITORIILE 
OCUPATE DE GERMANIA

În timpul ocupaţiei germane în re giu-
nile vestice ale UrSS, în 1941,  mii 
de romi au fost victimele  lichidării 
în masă, alături de evrei şi  de 
funcţionarii comunişti. În acelaşi an,  
trupe ale Wehrmacht-ului ( armata 
regulată germană) omoară mii de romi 
în Serbia, în timp ce poliţia germană 
asasinează  în masă alţi romi în Polo-
nia.
 Între 1944 şi începutul lui 1945, 
mii de romi slovaci şi unguri  sunt ucişi 
sau deportaţi  în lagărele de concentrare. 
romii, mai ales  în sudul şi vestul Un-
gariei, sunt arestaţi de fasciştii unguri 
şi duşi – în cadrul  „marşurilor morţii” 
– până  la lagărul de tranzit  central de la 
Csilla  ( lângă oraşul Komarom, în nor-
dul ţării), de unde  supravieţuitorii  sunt 
apoi deportaţi de către SS-iştii germani. 
Mulţi romi  unguri  sunt omorâţi de către  
trupele germane  şi fasciştii unguri la în-
ceputul  lui 1945, când aceştia ajung să 
recucerească, pentru scurt timp, teritori-
ile  deja luate de soldaţii sovietici, în tim-
pul  înaintării lor. În Slovacia, guvernul 
stabileşte  ceea ce s-a convenit a se numi 

„lagăr ţigănesc” la Dubnica nad vahom, 
unde 800 de persoane  vor fi private de 
libertate, în condiţii îngrozitoare, înainte 
de  a fi omorâte  sau deportate.
 În românia şi Croaţia, 
persecuţia romilor  de către guvernele 
fasciste satelit ale reich-ului a fost, 
de asemenea,  teribilă şi crudă. Esti-
marea numărului de victime  asasinate 
în lagărul de concentrare  croat de la 
Jasenovac variază considerabil, dar 
numărul total al romilor   croaţi ucişi  
în timpul holocaustului  trebuie să fie 
de cel puţin 25.000. Nimeni nu ştie, cu 
certitudine, nici  numărul victimelor 
dintre romii români deportaţi în Trans-
nistria , dar probabil că majoritatea nu 
a supravieţuit. Cifrele referitoare la  
deportările din Transnistria,  cu pleca-
re din Bulgaria, sunt şi mai vagi. Pe de 
o parte,  cercetările asupra evenimen-
telor tragice  au fost neglijate  timp de 
decenii, pe de altă parte,  propaganda 
comunistă  de după 1945 a exagerat 
– în mod iresponsabil -  numărul vic-
timelor regimurilor fasciste. 
 Soarta romilor în partea ita-
liei ocupate de germani nu a fost deloc 
studiată până astăzi,  ca şi soarta  ro-
milor şi a sinti-ilor  din ţările baltice 
(Estonia,  Letonia şi Lituania ). În ceea 
ce priveşte Danemarca, Norvegia, Gre-
cia  şi Bulgaria  istoricii nu au găsit, 
până în prezent, dovezi documentare  
care să ateste deportarea şi lichidarea 
sistematică a  romilor.  

http://romani.uni-graz.at/romani
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Ilustr.1 (extras din Boursier 1999, pag.24)
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Giovanna Boursier

Perioada fascistă  
în Italia

PROBLEMA RASEI

A doua zi după marşul către Roma al 
Cămăşilor negre, regele Victor Emma-
nuel III îi cere lui Benito Mussolini să 
formeze un nou guvern. Această no-
minalizare  marchează viitorul  unei 
dictaturi fasciste  caracterizată prin eli-
minarea – inclusiv fizică -  a tuturor gru-
purilor de opoziţie şi printr-o politică  de 

dominaţie imperialistă, bazată  mai ales  
pe teorii şi practici rasiste. 
 În 1938,  fascismul relevă 
violenţa şi urâţenia  teoriilor sale rasiste, 
mai ales - cele vizându-i pe evrei. Ma-
nifestul rasial  apare în iulie şi enumeră  
„diferenţele”  între rasele umane, în ter-
meni clari ; el este urmat, în curând, de 
constituirea Serviciului pentru demo-
grafie  şi rasă şi a Tribunalului rasial. Pe 
urmă, în septembrie, sunt aprobate legile 

rasiale  contra evreilor : o măsură  care 
reflectă  clar  caracterul violent antisemit 
al politicii regimului.
 Din punct de vedere juridic, cel 
puţin, romii nu par a fi fost incluşi în po-
litica rasială a regimului : un argument  
adesea invocat pentru a contesta faptul 
că cei în discuţie  nu au făcut niciodată 
obiectul  discriminărilor rasiale în Italia. 
Dar ei au fost, de la început,  vizaţi, de 
către o politică  care pretindea a instaura 

Problema rasei I De la teorie la practică I Privarea de libertate  I  Lagărul I După armistiţiu

INTRODUCERE

În Italia, cercetările consacrate  per-
secuţiei şi privării  de libertate ale  ro-
milor rămân  foarte slabe  pe teren -  mai 
ales la nivel universitar -  şi sunt puţine 
lucrările consacrate privării de libertate  
într-o ţară care nu vrea să recunoască  
complicitatea sa cu naziştii  şi, deci, nu 
vrea să-şi asume  partea sa de responsa-
bilitate în politica de exterminare. 
  Din aceleaşi motive, faptele  şi 
cifrele  referitoare la persecuţia  fascistă 
în Italia au numeroase lacune  şi abia 
începe - graţie  tenacităţii  câtorva   
istorici şi cercetători -  scoaterea din 
uitare  a relatării acestor nedreptăţi.  
Din nefericire, cifrele referitoare la 
numărul victimelor   nu sunt cunoscute 
încă şi motivele  precise ale persecuţiei 
nu au fost elucidate.  Trebuie, totuşi,  
să admitem că, deşi persecuţia fascistă 
a romilor nu a fost considerată,   

în mod definitiv,  un element  al unei po-
litici  rasiste  a regimului  care urmărea 
– ca aceea a lui hitler – să extermine  
fizic  un grup sau altul de populaţie, 
romii nu au fost mai puţin  victime ale 
discriminării, izolaţi şi persecutaţi, în 
calitatea lor de „zingari” ( „ţigani”). O 
asemenea atitudine  este, în mod sigur, 
reflectarea unui sentiment profund.

În Italia, victimele  dictaturii fasciste îi includ şi pe romi. Astăzi, când investigaţiile istorice nu 
sunt încă decât la începutul lor şi trebuie să depăşească  mai mult de o jumătate de secol de neglijenţă  
mai mult sau mai puţin deliberată şi de „găuri de memorie „, se poate afirma cu tărie că romii au fost  
prigoniţi, prinşi şi închişi de către guvernul fascist al epocii. Cei privaţi de libertate au suferit de frig, 
de foame şi de boli, murind de multe ori. 

© CONSILIUL EUROPEI
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TIPURI DE PRIVARE DE LIBERTATE

Deţinuţii romi sunt, bineînţeles,  supuşi  
regulilor generale de internare, în vi-
goare în Italia, care acoperă  două tipuri 
de proceduri :  internarea în „lagărele de 
concentrare” şi atribuirea unei locuinţe,  
într-o localitate anume desemnată ( şi a 
căror părăsire le era interzisă). Cele două 
tipuri de privare de libertate se realizează 
aproape în totalitate în regiuni îndepărtate  
şi în sate mici, în condiţii de viaţă dure, 
iar deţinuţii sunt supuşi unui număr infinit  
de reguli stricte şi adesea crude, în vede-
rea facilitării  controlului şi supravegherii 
lor. Ministerul de Interne a ordonat stabi-
lirea lagărelor în clădiri abandonate  sau 
rar  folosite, departe de centre importante 
strategic  şi situate, pe cât posibil,  în zone  
retrase. Cele mai multe  se găsesc  situate, 
aşadar, în regiunile  Italiei Centrale, mai 
ales în valea centrală  a Apeninilor şi în 
Abruzzi. 
Ilustr. 3

Ilustr.2 (detaliu)

Ordin ministerial de reţinere - 11 septembrie 1940:
 
„(…) pentru că adesea comit grave infracţiuni penale, datorită naturii lor  înnăscute şi 
metodelor de organizare  şi deoarece este posibil ca printre ei să figureze  elemente suscep-
tibile  de  activităţi antinaţionale , este indispensabil ca toţi ţiganii să fie controlaţi 
(…). S-a ordonat ca aceia care au  naţionalitate italiană  (confirmată sau prezumată) şi 
care circulă încă liber,  să fie cât mai rapid cu putinţă  arestaţi  şi duşi  - sub o  severă su-
praveghere -  într-un  loc propice  în fiecare provincie (…), cu excepţia unor elemente mai 
periculoase sau suspecte ,  care vor trebui  trimise în insule sau în  unele regiuni (…)”    

( extras din Boursier 1999, pag.18) 

legea şi ordinea. Şi Italia  a cunoscut „o 
problemă ţiganilor„  care – cum vom ve-
dea -  s-a cristalizat  începând din 1926 şi 
s-a pus, cu  tot mai multă acuitate, după 
declanşarea războiului.  
 În orice caz, ultimii ani au per-
mis să fie scoasă la iveală o bună parte 
din  documentele epocii, care au servit la  
construirea unei teorii ce urma să denunţe  
pretinsa „ameninţare ţigănească”, inclu-
siv  scrierile redactate  de mari arhitecţi 
ai  politicii rasiale fasciste, precum Gui-
do Landra, directorul Biroului studiilor 
rasiale al Ministerului  Culturii populare. 
Landra,  ca şi alţii înaintea lui şi după 
el,  conferă un caracter rasist indiscuta-
bil problemei,  chiar dacă ar fi să amin-
tim numai unele trăsături fizice şi morale  
a tri buite „rasei ţigăneşti”.  (Ilustr.5)

DE LA TEORIE LA PRACTICĂ

Cei mai mulţi dintre cei care au studiat  
problema persecuţiilor fasciste ale romi-
lor  încă nu au avut acces  la arhive  şi 
şi-au fondat,  adesea, cercetările lor  pe 
documente   incoerente şi pe mărturii ora-

le, adunate de-a lungul timpului.  Totuşi, 
aceste documente au meritul  de a fi rele-
vat mai multe fapte interesante, cum  ar 
fi  detenţia romilor în cel mai mare lagăr  
de concentrare italian (situat la ferra-
monti, în Calabria) sau trimiterea  unor 
romi  italieni în Austria şi Germania.  În 
mărturiile lor, supravieţuitorii  amintesc  
adesea  locul lor de detenţie: Agnona (în 
Molise), Tossicia (în Abruzzi), insulele 
Tremiti şi Sardinia. (Ilustr.4) 
  Proiectele fasciştilor  apar  cu 
totul la vedere din 1926, odată cu publi-
carea unei circulare prin care se ordona 
expulzarea  tuturor „ţiganilor străini” din 
regat,  pentru a se
 „curăţa ţara de caravanele  ţigăneşti, care 
– inutil  de a  mai aminti -   constituie un 
risc  pentru siguranţa şi sănătatea publice, 
datorită  stilului de viaţă   caracteristic al 
celor în discuţie”. Scopul  este „ de a lovi 
în chiar inima  organismului ţigănesc”.
  Pe 11 septembrie 1940, se 
publică un ordin de „reţinere”; el se referă 
şi la italieni. Este vorba despre o circulară 
adresată de Ministerul de Interne tuturor 
prefecturilor, prin care le ordona acestora  
să-i adune pe „ţigani” şi să-i păstreze în 

limitele ţării, „sub strictă supraveghere, 
în  locul cel mai  propriu scopului, în fie-
care provincie.” Prefecţii au făcut atunci 
dovada celui mai mare zel, în vederea  în-
chiderii „ţiganilor“. (Ilustr.2)

PRIVAREA DE LIBERTATE

Identitatea  persoanelor arestate  reiese şi 
din  documentele păstrate în arhive,  mai 
ales din dosarele personale, din care du-
zini întregi  au fost acoperite de praf mult 
timp, fără a suscita un minim interes. 
Aceste dosare  constituie, totuşi,  mărturii 
importante, care ne permit să reconstituim 
istoria  unor romi, între 1928 şi 1943.  Ele 
descriu experienţa unor bărbaţi, femei şi 
copii, a unor negustori ambulanţi, a unor  
geambaşi  sau prelucrători de metale, 
care se deplasau pentru a vinde  coşuri 
împletite sau îmbrăcăminte brodată şi 
care încercau să trăiască, în ciuda multor 
obstacole puse de legi şi regulamente, 
care vor sfârşi prin a-i arunca în  tragedia 
celui de al doilea război mondial.
 Cu excepţia celor care pretind 
că sunt italieni, în momentul arestării 
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lor,  toţi au fost expulzaţi, arestaţi din nou 
şi expulzaţi din nou, în perioada  dintre 
1928 şi 1940. După 1940,  arestarea era 
urmată,  în virtutea unui ordin  al Mi-
nisterului de Interne  datat septembrie 
1940,  de o „internare” (Ilustr.3)
 Aceste măsuri, luate de regimul 
fascist contra romilor,  pot fi împărţite în 
cel puţin două categorii, după data lor.  
La început,  adică înainte de septembrie 
1940,  oamenii arestaţi erau expulzaţi din 
regat şi abandonaţi la frontieră, în aşa fel 
încât, cel mai adesea,  ei se întorceau, 
aproape imediat şi erau determinaţi să 
facă drumul acesta de mai multe ori. Între  
1940 şi 1943 (prea puţine documente vi-
zând perioada ulterioară lui 1943 au fost  
studiate, până acum ), politica  de expulz-
are cedează  locul unei politici de privare 
de libertate.
 Detaliile asupra realităţii  şi lo-
curilor de detenţie a romilor  apar trep-
tat.
 În faza actuală, se pare că în un-
ele dintre aceste locuri, cum ar fi Insulele 
Tremiti, Sardinia şi altele, romii  nu erau 
decât una dintre diversele „categorii”  de 
persoane deţinute, în timp ce în altele - 

mai ales la Boiano, Agnona şi Tossicia – 
ei formau o majoritate absolută. 
  Se cunoaşte  cel puţin un caz de 
transfer de romi în Germania. Este vorba 
despre  familia Levakovici (tatăl, mama 
şi opt copii)  transportată în Reich-ul ger-
man, la începutul anului 1944, după şase 
ani de „internare liberă” (rezidenţă obli-
gatorie), în oraşul Ravenna. Documentele 
pe care le avem nu ne permit, totuşi, să 
ştim  ce s-a întâmplat cu aceşti nefericiţi.

LAGĂRUL

La Boiano, în Molise, deţinuţii erau 
adăpostiţi în  cinci hangare  ale unei vechi 
uzine de ţigări, în condiţii atât de inumane  
încât chiar fasciştii încercau şi   reuşeau, 
în cele din urmă,  să obţină transferul  în 
alte locaţii. Această măsură, totuşi,  nu 
se extinde şi la romi şi sinti, care nu vor 
fi transferaţi  decât odată cu închiderea  
lagărului, în august 1941. În această fază,  
nu rămân mai mult de 65 de romi ( cei mai 
mulţi sinti), dintre care 21 au mai puţin de 
15 ani (Ilustr.1)
 De la Boiano, cei despre care 

vorbim sunt transferaţi la Agnona, în Mo-
lise,  unde lagărul este instalat  într-o veche 
mănăstire  benedictină, deasupra satului, 
la o altitudine de 850 m. Registrele de 
lagăr  arată că, începând de la sfârşitul lui 
1941,  acest lagăr  nu adăposteşte  decât  
romi-sinti. În iulie 1942,  erau 250 şi, în 
ianuarie 1943, autorităţile  merg până aco-
lo încât vor să deschidă o şcoală pentru 
copiii romi sau, mai exact,  „pentru educa-
rea  intelectuală şi religioasă a copiilor mi-
nori ai  ţiganilor, deţinuţi acolo.” Un docu-
ment datat 23 aprilie 1943 consemnează  
prezenţa a 146 internaţi „ţigani” şi insistă 
asupra faptului că  totul merge bine, in-
clusiv  cursurile  destinate a-i „debarasa  
de obiceiurile lor amorale  şi propice va-
gabondajului”. Din păcate, nu va fi posi-
bil să obţinem mai multe detalii despre 
variaţia numărului de  deţinuţi şi motivele 
încarcerării lor, atâta timp cât registrele  
lagărului nu au fost recuperate  şi studiate.  
Dar există mărturii individuale, precum  
cea a lui  Tommaso Bogdan: un rom –el 
trăieşte astăzi la Roma -  care îşi aminteşte 
de cei doi fraţi ai săi care mureau de foa-
me la Agnona şi de  părinţii săi care nu au 
supravieţuit  evadării din lagăr.

Ilustr. 5 Familie de ţigani”: fotografii care ilustrau un articol de Guido Landra, cu scopul de „a dovedi inferioritatea ţiganilor„.
( după Boursier 1999, pag.16)

Rosa Raidic: „Fiica mea Lalla  s-a 
născut în Sardinia, pe 7 ianuarie 1945, 
pentru că noi eram într-un  lagăr de con-
centrare pe atunci.”
 Mitzi Herzemberg : „În timpul războiului, 
eram într-un lagăr de concentrare  la 
Perdasdefogu, în Sardinia. Toată lumea 
era cumplit de înfometată. Într-o zi, nu 
ştiu cum, a apărut o găină în lagăr.  
M-am aruncat pe ea ca o vulpe, am 

o morât-o şi am mâncat-o crudă,  atât 
e ram de înfometată. M-au  lovit şi m-au 
închis pentru furt, timp de şase luni.”
Zlato Levak: ”În Italia eram într-un 
lagăr de concentrare , neavând aproape 
nimic de mâncare. Eram aproape de  
Campobasso, cu familia mea.  Eram 
numeroşi (…) într-o mănăstire, toţi 
închişi  cu pază de jur împrejur , ca într-o 
închisoare (…) am stat acolo  aproape 

doi ani. Fiul meu cel mare a murit în 
lagăr. El picta  foarte bine  şi era un co-
pil bun.”  
Antonio Hudorovici: „Într-o zi,  pe când 
eram la Tossicia, a sosit  un ofiţer ger-
man. Ne-a luat măsurile, chiar şi dimen-
siunile capului. Ne-a spus că era pentru  
haine noi şi o pălărie.”
Ilustr. 4

ÎN  LAGĂRELE  ITALIENE : AMINTIRI  EVOCATE DE ROMI
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 Lagărul de la Tossicia  devine 
operaţional   în octombrie 1940 şi se va 
închide după armistiţiu. Printre deţinuţi  
erau romi  şi sinti.  Avem cel puţin două 
liste  care dovedesc că minimum 108 
dintre ei erau acolo, în iulie 1942.  Tossi-
cia, în Abruzzi,  era unul dintre cele mai 
cumplite lagăre din Italia  Centrală.  Cei 
internaţi acolo trăiau într-o mare promis-
cuitate şi romii  locuiau  în baraca Mirti, 
unde condiţiile erau de netolerat:  clădirea 
nu avea ferestre, nu era deloc apă, iar clo-
setele se revărsau permanent.

DUPĂ ARMISTIŢIU

După debarcarea aliaţilor în Sicilia şi 
eşecul fascismului,  Italia semnează 
armistiţiul pe 8 septembrie 1943 şi 

ţara cade în haos. familia regală şi 
guvernul fug în dezonoare spre sud,  
germanii ocupă o parte din ţară, iar 
Mussolini  formează un nou guvern  
fascist, în Italia de Nord: Repu-
blica  socială  de la Salo. Ţara este 
fragmentată şi invadată de trupe 
străine, în timp ce forţele  antifasciste 
organizează  Rezistenţa (Ilustr.6).
 Se ştie foarte puţin despre  
soarta rezervată romilor şi sintilor  în 
timpul ocupaţiei germane  şi repu-
blicii Salo şi încă şi mai puţin despre 
ce s-a întâmplat  cu cei înregistraţi ca 
deţinuţi, în momentul armistiţiului.  
Se ştie  că unii deţinuţi  au reuşit să 
fugă din lagăre şi i-au întâlnit pe par-
tizanii din Rezistenţă. Dar, în alte ca-
zuri,  deţinuţii au rămas în lagărele  
dintre care multe trec sub control na-

zist. Din această cauză, se pune pro-
blema:  în ce măsură  Italia poate fi 
considerată  ca responsabilă de trans-
portul şi eliminarea  consecutivă a 
romilor şi sintilor, în lagărele  morţii 
ale lui hitler. Trebuie menţionată 
cel puţin mărturia unei femei care a 
supravieţuit  internării sale în lagărul 
de la Bolzano (punctul de tranzit  
pentru deportările către Reich) şi 
care îşi aminteşte „de copii italieni 
ţigani”, care trăiau cu mamele lor,  
într-o cabană rezervată exclusiv fe-
meilor. Şi  mărturia lui Vittorio Ma-
yer, un sinti  care îşi aduce aminte de 
sora lui  Edviga, moartă la 20 de ani, 
în lagărul de la Bolzano: „Războiul 
ăsta murdar!  În mintea mea, o revăd 
pe sora mea  blocată acolo, în spatele 
sârmelor ghimpate“.

Ilustr. 6

În virtutea clauzelor  armis-
tiţiului din 8 septembrie 
1943, semnat între Italia 
şi Aliaţii săi, numeroase 
lagăre  din Italia de Sud 
s-au închis.   Romii au fu-
git atunci şi s-au risipit în 
munţi, amestecându-se une-
ori cu partizanii. Această 
fotografie, aparţinând ro-
mu lui Amilcar Debar,  re-
prezintă grupul său de par-
tizani – a 48-a brigadă  a 
lui Garibaldi - în 1944.
( după Boursier 1999, pag.29)

http://romani.uni-graz.at/romani
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Privarea de libertate  
în Franţa 1940-1946 Marie-Christine Hubert

introducere

în timp ce în anii  1930, în germania, „pro-
blema ţiganilor„ era considerată ca fiind 
complicată,  în măsura în care îngloba aspecte  
rasiale, sociale  şi culturale, autorităţile france-
ze – bazându-se pe  o tradiţie  solid ancorată 
în  resentimentul contra ţiganilor -  aplică  o 
abordare  mai mult sau mai puţin  socială, pen-
tru a încerca să rezolve „problema ţiganilor„. 
evitând să folosească public criterii rasiale,  
ele definesc foarte clar, în 1912,   o categorie 
de  populaţie numită „nomadă” , care,  fără 
să-i numească, îi cuprinde doar pe „ţigani”. 
începând din acel moment,  viaţa  romilor în 
Franţa devine din ce în ce mai grea. în 1940,  
primii „ţigani” sunt internaţi  în lagăre,  atât în 
zona ocupată, cât şi în zona liberă.
 aproape jumătate din populaţia 
„ţigănească” de  dinainte de război, cam 
13.000 de persoane, a fost  internată în lagărele 
speciale  răspândite  în toată ţara. în afara 
privării propriu-zise de libertate,  ei suferă  şi 
de boli şi de foame şi sunt obligaţi, adesea, 
să execute munci grele. în ciuda  absenţei do-
cumentelor atestând  deportările masive,  pe 
motive rasiale, în timpul războiului, chiar în 
partea ocupată a Franţei,  cel puţin 200 de 
„ţigani” de origine franceză au fost asasinaţi 
la sachsenhausen, buchenwald şi auschwitz 
–birkenau.

„Ţiganii” trebuie identificaţi  şi urmăriţi I Ordine  de citaţie de reşedinţă a „nomazilor”  care trăiesc pe teritoriul  
celui de al treilea Reich I Internare în zona liberă I Internare în zona ocupată I După Eliberare I      Viaţa  
cotidiană  în lagăre I  Cazuri de deportare  din lagărele de internare franceze 

În Franţa, două abordări  diferite, dar paralele,  coexistă, referitor la ceea ce s-a convenit a se 
numi „problema ţigănească”. Abordarea franceză,  care constă în a se recurge la internare, pentru 
a-i  integra pe „ţigani” în societatea  majoritară prevalează  asupra abordării germane a internării,  
ca primă etapă a unui asasinat colectiv.  În aşa fel încât,  romii din Franţa, spre deosebire de cei din 
alte ţări ocupate de germani, nu vor fi exterminaţi în lagărul de la Auschwitz. Totuşi, nu scapă nici 
ei de persecuţii:  familii întregi sunt internate în lagărele speciale  din toată ţara,  în timpul şi după 
ocupaţie.  

© CONSILIUL EUROPEI

   principalele  lagăre franceze pentru „nomazi”

   lagăre unde „ţiganii” şi evreii  au fost deţinuţi în acelaşi 

timp sau în perioade diferite

lagăre  de  internare   pentru „ţigani” în Franţa,  
în timpul celui de al doilea război mondial          ilustr. 1

(de Jo saville şi marie – christine  Hubert, extras din 

 buletinul  asociaţiei copiilor  ascunşi, nr.8, martie 1998)

nb. celelalte lagăre  ( destinate evreilor)  

nu figurează pe această hartă.

*  departamente – în epocă



„Ţiganii” trebuie identificaţi şi urmăriţi
Ordine pentru citaţii de reşedinţă a „nomazilor” care trăiesc pe teritoriul celui de al treilea Reich
Internare în zona liberă
Internare în zona ocupată

„ŢIGANII„ TREBUIE IDENTIFICAŢI 
ŞI URMĂRIŢI

primii romi  vin în Franţa  în secolul al 
xv-lea, dar trebuie să aşteptăm  sfârşitul 
secolului al xix-lea  pentru ca autorităţile 
să se intereseze de ei.  în această perioadă,  
romii din  principatele române, în sfârşit 
eliberaţi  de jugul robiei,  ajung în Franţa 
şi în alte ţări din europa de vest. mulţi 
dintre ei întâlnesc cohortele  deja nu-
meroase  de nomazi (alţi romi,  mun-
citori sezonieri,  vagabonzi,  negustori 
ambulanţi,  cerşetori, boschetari)  care 
rătăcesc  prin satele franceze, în căutarea 
unei vieţi mai bune,  în timpul acestei pe-
rioade de dificultăţi economice.
„ţiganii” (adesea numiţi „romanişeli”, 
„boemieni” sau „gitani”) sunt, în mod 
particular, stigmatizaţi. li se reproşează  
toate crimele posibile sau imaginabile: 
furt, găinării, braconaj, escrocherii, răpire 
de copii şi chiar răspândirea bolilor. 
presa  câştigă mult de pe urma acestor 
infracţiuni presupuse sau reale şi contri-
buie  la răspândirea  unui sentiment ex-
agerat de insecuritate în mintea oameni-
lor,  în timp ce legile care ar fi trebuit să 
combată  vagabondajul şi cerşetoria  se 

dovedesc i neficiente  pentru a stopa  mo-
dul de viaţă nomad.
 în 1895,  guvernul  face  un 
recensământ  general  al tuturor  „no-
mazilor, boemienilor, vagabonzilor.”  
recenzează mai mult de  400.000 de per-
soane  intrând în această categorie, din-
tre care 25.000 de „nomazi„ călătorind 
în bande,  în caravane. la presiunea 
opiniei publice,  legislatorul elaborează, 
între 1907-1912, legi noi, vizând  identi-
ficarea  „nomazilor„ şi  urmărirea tuturor 
mişcărilor lor.
 pe 16 iulie 1912,  guvernul 
promulgă o lege vizându-i,  în mod special, 
pe romi,  chiar dacă ea se aplică  tuturor 
nomazilor. legea referitoare la exercitarea  
profesiilor ambulante şi reglementarea  
circulaţiei nomazilor  stabileşte  trei cate-
gorii  de persoane itinerante : ”negustorii 
ambulanţi„ , „comercianţii din târguri” şi 
„nomazii”. articolul 3  al legii  defineşte  
categoria „nomazilor „ şi se referă di-
rect la romi.  începând cu această dată,  
autorităţile franceze vor folosi  un singur 
termen ( cel de „nomazi”) pentru a-i de-
semna  nediferenţiat  pe  romi şi „ţigani” 
de toate felurile ( ilustr.4 )
  această nouă categorie  
administrativă  este supusă  la multiple 

constrângeri. Fiecare persoană  în vârstă 
de 13 ani sau mai mult trebuie să aibă „un 
carnet antropometric de identitate„ care să 
precizeze  situaţia  familială şi să aibă  şi 
două fotografii ( faţă şi profil), amprentele 
digitale şi informaţii  despre caracteristi-
cile fizice. la fiecare oprire într-o locali-
tate, titularul trebuie să-şi vizeze carnetul, 
de către un funcţionar, la venire şi la ple-
care. în plus, capul familiei  are o carte 
de grup, care indică situaţia de familie a 
tuturor persoanelor care călătoresc cu el.  
vehiculele  au o placă de control specială. 
prefecturile şi ministerul de interne ţin 
de acum încolo registrele „nomazilor”. 
autorităţile  cunosc persoanele în cauză  
şi pot să le urmărească deplasările.
(ilustr.5)

ORDINE DE CITAŢIE DE REŞEDINŢĂ 
„NOMAZILOR„ CARE TRĂIESC 
PE TERITORIUL  CELUI  DE  AL 

TREILEA REICH

odată cu războiul, laţul  se strânge în jurul  
romilor,  care – împreună cu comuniştii şi 
străinii -  vor fi, de fapt, primele victime  
din Franţa ale  conflictului.  bănuiţi de 
spionaj, sunt treptat excluşi din societate 

ilustr. 2 

„Nomazii” în lagărul  de la Montreuil-Bellay (departamentul  
Maine-et-Loire), 1944. Acest lagăr era cel mai important  cen-
tru de detenţie a „nomazilor” în Franţa şi a adăpostit  până la 
1.000 de persoane.             
(după Hubert 1999, pag.76)

ilustr. 3 

Decretul –lege din 6 aprilie 1940. Articolul 1 este următorul :” 
Circulaţia nomazilor  este interzisă  pe tot teritoriul  metropolitan, 
pe durata războiului.”
( după arhivele  departamentului bouches-du-rhone ) (detaliu)
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ilustr. 4

„Legea privind exercitarea meseriilor ambulante şi reglementarea circulaţiei nomazilor.” „ 
Sunt recunoscuţi ca nomazi în vederea aplicării  prezentei legi, oricare ar fi naţionalitatea lor,  
toţi indivizii  care circulă în Franţa,  fără domiciliu, nici reşedinţă stabilă, şi care nu intră în 
niciuna dintre categoriile  mai sus specificate , chiar dacă au surse de venituri sau  pretind că 
au o meserie.  Aceşti  nomazi  vor trebui să posede un carnet antropometric de identitate.”
( ziar oficial din 19 iulie 1912)

şi exilaţi – în mod  eficient.
 la 22 octombrie 1939, o 
dispoziţie a  comandamentului celei de 
a 9-a regiuni militare le interzice  să 
călătorească  în opt  departamente din  ve-
stul Franţei  şi să-şi stabilească  corturile  
în două departamente ( l,indre-et-loire 
şi maine-et-loire).  autorităţile militare 
invocă articolul 5  din legea stării de 
asediu, din 9 august  1849, deja utilizat  
în timpul primului război mondial, pen-
tru a justifica  internarea „ţiganilor” în 
„lagărele de triaj” şi în „lagărele celor 
suspecţi”.    
   la 6 aprilie  1940,  un decret 
al preşedintelui  republicii interzice 
circulaţia  nomazilor, pe tot teritoriul 
metropolitan, pe toată durata războiului. 
acest text permite,  de asemenea, plasarea 
celor în discuţie  în locuri supravegheate. 
oficial, această măsură  urmăreşte redu-
cerea  riscurilor de spionaj ;  în realitate, 
scopul său este  de a –i constrânge pe 
„ţigani” la sedentarizare( ilustr.3) 
 J andarmer ia  f ace  un 
recensământ, mai întâi pentru „nomazii” 
cu carnet antropometric. Fiecare prefect 
publică, apoi, un decret  prin care se 
ordonă celor în discuţie  să locuiască  în 
localitatea  din departamentul fiecăruia, 

desemnată în vederea acestui scop. de-
oarece nu s-a afectat  nici un buget pen-
tru aplicarea acestui decret, „nomazii” au 
fost autorizaţi  să se deplaseze  în anu-
mite zone,  pentru a-şi găsi de lucru, pen-
tru a-şi câştiga existenţa. invazia trupelor 
germane, în mai 1940, împiedică aplica-
rea decretului pe tot teritoriul ţării. 

INTERNARE ÎN ZONA LIBERĂ

romii din alsacia-lorraine, după mo-
delul evreilor,  au fost expulzaţi către 
zona liberă, unde guvernul  de la vichy  
le impune prin citaţii -  reşedinţa  sau îi 
internează în lagărele concepute  iniţial 
pentru a-i adăposti  pe republicanii spa-
nioli. astfel, la 30 octombrie 1940, 376 
de „ţigani” erau deja deţinuţi  în lagărul  
de la argeles-sur-mer (pirineii orienta-
li), de unde vor fi transferaţi  în lagărele 
de la barcares şi rivesaltes şi, în no-
iembrie  1942, în lagărul de la  saliers 
(bouche- du- rhone) (ilustr.6,7)  
 în restul zonei libere,  citaţiile 
pentru reşedinţă rămân  normă. în re-
alitate, soarta romilor depinde  de 
bunăvoinţa prefecţilor, care  au dreptul 
să-i reţină pe toţi « nomazii » pe care 

îi consideră « indezirabili ». astfel, în 
aprilie 1941, prefectul  din Hautes-py-
renees îi adună pe toţi « nomazii » de-
partamentului,  pe platoul de la lanne-
mezan, şi îi închide într-un spital  ruinat, 
păzit de jandarmerie. 
 între octombrie 1940 şi august 
1944, cam 1.400 de « nomazi » sunt 
reţinuţi în două lagăre  din zona liberă, 
doar pe baza  deciziei guvernului de la 
vichy. invadarea de către germani a zo-
nei, în noiembrie  1942, nu va avea nicio 
influenţă asupra vieţii lor.

INTERNARE ÎN ZONA OCUPATĂ

la 4 octombrie 1940, înaltul comanda-
ment german din Franţa ordonă trans-
ferul „ţiganilor” care se găsesc în zona 
ocupată – în lagărele  păzite de poliţia 
franceză. autorităţile franceze  sunt abi-
litate să organizeze operaţiunea,  ger-
manii se mulţumesc doar să dea câteva 
instrucţiuni : interdicţia de a se separa 
familiile şi obligaţia de a trimite copiii 
la şcoală.
 începând de la jumătatea lunii 
octombrie, guvernatorii militari regio-
nali (Feldkommandanten) dau prefecţilor  

ilustr. 5

Carnet antropometric de identitate
( arhivele departamentului bouches-du-rhone)  
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instrucţiuni  asupra  modalităţilor  de apli-
care a ordonanţei şi precizează, mai ales, 
persoanele vizate: „vor fi consideraţi bo-
emieni toate persoanele de naţionalitate 
franceză şi străină,  fără domiciliu stabil 
şi  vagabondând în  regiunea ocupată du-
pă obiceiul  boemienilor ( nomazi, negu-
stori  ambulanţi ), care au sau nu  o carte 
de identitate sau un carnet antropome-
tric.”
 spre deosebire de francezi, ger-
manii îi definesc  pe „ţigani” în termeni  
foarte vagi. ei aplică criterii  rasiale, dar 
şi sociale. persoanele nomade  şi seden-
tare, integrate  sau nu în societate,  sunt 
numite „ţigani”. Ştiind că, din 1912, 
francezii nu recunosc  oficial ca „ţigani” 
decât  persoanele având un carnet  antro-
pometric de identitate, germanii încearcă, 
în 1940,  să impună ( fără succes)  pro-
pria lor definire a „ţiganului”.
 Jandarmii nu aplică  definiţia  
germană  decât atunci când efectuează  
arestări  pe baza unui ordin  al prefectu-
lui, din departamentul lor. prefecţii, dor-
nici  să respecte legalitatea,  publicaseră, 
într-adevăr,  un ordin  de reţinere, trans-
formând  un ordin german în text de lege 
franceză. astfel, în ochii opiniei publi-
ce şi a celor deţinuţi, responsabilitatea 

internării  era doar a autorităţilor france-
ze. privarea de libertate a „ţiganilor„ 
este o iniţiativă germană, executată de 
autorităţile franceze.
 de la 31 octombrie 1940, circa 
400 de „nomazi” sunt internaţi în şase 
lagăre, situate în zona ocupată. ritmul 
reţinerilor se accelerează repede, după 
publicarea  ordonanţei germane pe 22 
noiembrie 1940, interzicând  exercitarea 
profesiilor ambulante, în 21 de departa-
mente  din vestul Franţei.totodată,  romii 
sunt expulzaţi  din zona de pe coastă, în 
acelaşi timp cu evreii şi străinii. ger-
manii înşişi expulzează şi reţin, în acea 
perioadă, toate persoanele pe care le con-
siderau  „ţigani” :”nomazii” având  car-
nete antropometrice de identitate, dar şi 
„negustori ambulanţi”, persoane seden-
tare cunoscute public  ca fiind „ţigani” 
şi „asociali”, cum ar fi boschetarii şi alţi 
vagabonzi.
  aceste numeroase reţineri fac 
să apară necesitatea deschiderii unor 
lagăre mai  bine structurate, pentru a 
primi  pe „nomazii” internaţi în lagărele  
improvizate repede, în octombrie  1940. 
„nomazii” reţinuţi la merignac (giron-
de) şi boussais (deux-sevres), de e xem-
plu, sunt transferaţi  în lagărul de la rou-

te de limoges  la poitiers (viena). la 
sfârşitul lui 1940, zece lagăre  adăpostesc  
circa 1.700 de „nomazi” şi „negustori 
ambulanţi”- internaţi (ilustr.8,10-12).
 în estul Franţei, lagărele erau 
organizate începând din aprilie 1941. 
în departamentul doubs, romii erau 
internaţi în vechile saline regale de la 
arc-et-senans:  o construcţie care face 
parte, astăzi, din patrimoniul unesco.  
în departamentul l,Yvonne, cei internaţi  
sunt închişi  în curtea interioară a unei 
gări dezafectate din saint-maurice-aux-
riches-Hommes.
 la sfârşitul lui 1941, în jur de 
3.200”nomazi” şi „negustori ambulanţi” 
sunt internaţi în 15 lagăre, dintre care 
principalele sunt : Jargeau (loiret, poi-
tiers( viena), moisdon- la –riviere( loire 
-inferieure) şi coudrecieux ( sarthe).
 în noiembrie 1941, germanii de-
cid să reorganizeze aceste lagăre,  pentru 
a scădea costurile de exploatare, pentru 
a reduce presiunea exercitată  asupra 
gărzilor  şi a pune capăt nenumăratelor 
evadări. după modelul lagărelor de 
detenţie pentru „ţigani” ( zigeunerlager) 
din germania şi austria, aceste lagăre 
sunt, de acum încolo, organizate pe o 
bază regională.

ilustr. 6 

Internarea „ţiganilor” în Franţa între 1940-1946:  cronologia – lagăr cu lagăr a celor sosiţi, a transferurilor şi eliberărilor.
( după Hubert 1999, pag.68)

lannemezan
01/04/41-1944

Pontivy
10/40

choisel
02/03/41

montreuil Bellay
08/11/41

moisdon la riviere
07/11/40

coudrecieux
05/11/40

montlhery
27/11/40

Boussais
11/40

monsireigne
24/10/40

merignac
10/40

Poitiers
10/40

Barenton
11/04/41

la morellerie
06/12/40

coray
01/11/40

mulsanne
15/04/42

montsurs
16/12/40

Pleenee Jugon
10/40 grez en Bouere

23/10/40

rennes
10/40 - 12/44

argeles sur mer
10/40 le Barcares

saint maurice
21/06/41 - 18/12/45

rivesaltes

saliers

Jargeau
05/03/41 - 31/12/45

Jargeau
22/11/40 - 01/06/46

moloy
été 41

arc et senans
06/41

Peigney
01/09/41

22/11/40
02/03/41

07/41

18/11/40
12/40

12/40

21/04/42

15/04/42

13/05/42

09/04/42

03/08/42

01/12/41

08/11/41

09/10/42

29/12/43
24/11/44

louviers
17/11/40

01/12/41

19/01/45

07/05/41

12/41 15/07/42

12/42

10/42

08/07/42

11/09/43
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ilustr. 8

Intrarea principală a lagărului de la La Route de Limoges a Poitiers (depar-
tamentul la Haute –Vienne)
(după Hubert 1999, pag.74)

 în acest context,  a fost creat 
cel mai mare  lagăr de detenţie  pentru 
„nomazi”: montreuil - bellay (maine-
et-loire). între aprilie şi iulie 1942, 
deţinuţii din trei departamente  diferite 
(lagărele de la coudrecieux, montlhery 
şi moisdon- la-riviere) sunt transferaţi  
la mulsanne (sarthe). pe 3 august1942, 
cei 717 internaţi  de la mulsanne sunt 
transferaţi  la montreuil –bellay pen-
tru a-i întâlni pe cei veniţi din alte două 
lagăre. pe 18 august, numărul persoanel-
or  deţinute la montreuil-bellay atinge 
cifra record de  1.018 internaţi (ilustr2.)
 în ianuarie  1943, cei 2.200 
„nomazi” sunt internaţi în opt lagăre.  
scăderea numărului de deţinuţi în momen-
tul reorganizării lagărelor, se datorează 
eliberării „negustorilor ambulanţi”.

DUPĂ ELIBERARE

transferurile au continuat chiar după eli-
berare. pe 19 ianuarie 1945, „nomazii” 
din montreuil-bellay  sunt transferaţi în 
alte două lagăre. chiar dacă  unii din-
tre ei sunt eliberaţi,  734 de „nomazi”  
rămân deţinuţi în  trei lagăre. în decem-
brie 1945, lagărele de la Jargeau şi saint-

maurice  sunt,  în sfârşit,  închise şi cei 
de  acolo – eliberaţi.
 spre deosebire de alte victime 
ale forţelor de ocupaţie, romii nu au fost 
eliberaţi sistematic după vara lui 1944 
şi nici chiar după 8 mai 1945. după 
modelul  guvernului de la vichy, noile 
autorităţi franceze  consideră privarea 
de libertate a „nomazilor„  ca un prim 
pas  către sedentarizare. corespondenţa  
între  inspectoratul general al lagărelor  
şi inspectoratul general al serviciilor ad-
ministrative este foarte instructiv:  cele 
două părţi gândesc la fel -  internarea  ar 
fi trebuit  să fie înlocuită  de citaţii  pen-
tru reşedinţă. această jonglerie  permite 
autorităţilor să rămână în legalitate, în 
măsura în care  decretul  care permitea  
citarea „nomazilor” pentru reşedinţă  era 
încă în vigoare.
 va trebuie aşteptată legea din 
10 mai 1946 – care fixa data legală a 
încetării ostilităţilor  şi abroga  de fac-
to – decretul din 6 aprilie 1940 – pentru 
ca autorităţile să  accepte să-i elibereze 
pe romi  necondiţionat. alliers - ultimul 
lagăr de internare  pentru „nomazi” - îşi  
închide definitiv porţile la 1 iunie 1946.
  luarea în considerare  a nu-
meroaselor transferuri - unele persoane  

fuseseră deţinute succesiv în patru sau 
cinci lagăre -  permite  să se reexamineze  
scăderea  numărului de romi  deţinuţi în 
Franţa. până în 1992,  numărul de 30.000 
era, în general, acceptat.  o nouă cifră 
a fost avansată  după analiza registrelor 
de lagăr păstrate  în arhivele departamen-
tale şi mai exact – cifrele lagăr cu lagăr. 
Fiind atenţi ca să nu numărăm  de mai 
multe ori  aceleaşi persoane,  am ajuns 
la un total de  4.600 internaţi în zona 
ocupată şi 1.400 în zona liberă, deci un 
total de 6.000 deţinuţi. unele registre fi-
ind incomplete,  se poate presupune  că 
între 6.000 şi 6.500 de persoane  au fost 
reţinute  ca „nomazi” în 30 de lagăre 
de internare franceze, adică în jur  de 
jumătate din populaţia  romă prezentă în 
Franţa, în 1939 (ilustr.1)

VIAŢA COTIDIANĂ ÎN LAGĂRE

 romii din Franţa sunt reţinuţi  la or-
dinul germanilor, în colaborare cu  
autorităţile  franceze şi cu sprijinul 
majorităţii populaţiei, care rămâne per-
fect indiferentă faţă de  soarta rezervată 
deţinuţilor.
 mai mult de 90 % dintre cei în 

lagărul „model” de la saliers 
(boucHes –du-rHone) 
       

Lagărul de la Saliers (Bouches-du-Rhone) are 
o istorie particulară, pentru că el a fost conceput ca 
un instrument de propagandă. Într-o încercare de res-
pingere a argumentelor presei elveţiene şi americane 
– conform cărora  prea mulţi opozanţi ai  regimului na-
zist mureau  în lagărele de internare din sudul Franţei 
-  guvernul a decis să  creeze lagăre „model”.

 În urma eşecului lagărelor  de la Noe şi Re-
cebedou (lagăre „spital” care au  trebuit  repede în-
chise, datorită condiţiilor  prea proaste de detenţie ), 
s-a decis, în martie 1942,  să se instaleze un lagăr  des-
tinat exclusiv „nomazilor„. Aşezat în Camargue, unde 
există  o oarecare tradiţie „ţigănească”, el seamănă 
cu un  sat tipic  din regiune.  O dată în plus, iniţiativa 
aceasta se soldează cu un eşec dur:   pământul bătătorit 
se transformă în noroi când plouă, barăcile sunt infes-
tate cu paraziţi etc. Deţinuţii evadează în masă.

ilustr. 7
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discuţie au naţionalitate franceză. mulţi 
romi  străini se pare că  părăsiseră ţara la 
începutul războiului, dar unii  dintre ei 
sunt reţinuţi  în lagărele din sudul Franţei 
( mai ales  la gurs). 
 una dintre  principalele ca-
racteristici  ale internării romilor  constă 
în ceea că familiile nu au fost separate. 
contrar a ceea ce s-a petrecut cu evreii, 
bărbaţii nu au fost separaţi de  nevestele 
şi copiii lor. integritatea celulei familiale 
este perfect respectată şi copiii reprezintă 
30-40 % din numărul celor reţinuţi.
 romii  au petrecut cei şase ani  
de detenţie  în condiţii cu totul  îngrozi-
toare . adesea, lagărele  erau construite 
pe o câmpie sau  pe o coastă de  deal  
şi la cheremul stihilor (este cazul, mai 
ales, a lagărului de la lannemezan). erau 
prost echipate, chiar insalubre. nefiind 
concepute pentru acest scop,  locaţiile 
devin repede de nelocuit. paturile nu au 
nici  plăpumi, nici pleduri. barăcile sunt 
infestate cu purici şi păduchi. în Haute-
marne, „nomazii” sunt internaţi într-un 
fort dezafectat care nu avea nici  uşi, nici 
ferestre, nici apă curentă. la  mulsanne, 
acoperişul  cabanelor  însemna pur şi 
simplu, o tablă ondulată :  asta făcea să 
fie ger - iarna şi  cumplit de cald –vara. 

când puteau, romii preferau să  trăiască  
în caravanele lor, mai degrabă, decât în 
barăcile insalubre şi care se potriveau 
prea puţin  cu modul lor de viaţă.
 romii suferă de frig, pentru 
că nu mai au îmbrăcăminte.  pe a lor au 
lăsat-o în caravane, care, în general, au 
fost abandonate pe marginea drumului, 
după arestarea proprietarilor lor.  nea-
vând  combustibil, deţinuţii de la moi-
sdon-la –riviere sunt obligaţi să –şi ardă 
podelele barăcilor, pentru a se încălzi.
 conform precizării  multor  ra-
poarte, ei suferă şi de foame.  în unele 
lagăre,  ca la coray, de exemplu (Finis-
tere), administraţia nu ia nicio măsură   
pentru a le asigura hrana. bărbaţii mun-
cesc în afara lagărului,  în timp ce femei-
le şi copiii   trebuie să rămână înăuntru, 
pentru a fi descurajată  orice tentativă 
de evadare.  pe de altă parte,  bugetul 
prevăzut este insuficient  sau fondurile  
sosesc prea târziu, mai ales în primele 
luni.
 internarea este cu atât mai grea 
cu cât „nomazii”  trebuie să se descurce  
singuri. spre deosebire de alte categorii 
de deţinuţi,  ei nu primesc nici un ajutor 
dinafară. ei nu pot conta pe familia lor, 
reţinută acolo cu ei sau prea săracă pen-

tru a-i ajuta,  şi nu beneficiază  de niciun 
sprijin din partea organizaţiilor  de cari-
tate ( care au făcut atâtea pentru alte ca-
tegorii de internaţi). deci, ei nu pot  să-şi  
completeze raţiile lor, cum o fac alţi 
deţinuţi. doar crucea roşie şi  şi aju-
torul naţional şi una sau două fundaţii 
religioase  le vin în ajutor,  punctual  şi 
doar în cazuri izolate. dar, în ciuda aces-
tor lucruri,  formele grave de caşexie şi 
edeme – atât de răspândite  în alte părţi 
-  nu sunt  numeroase (ilustr.2,6-13).
 internarea  forţată  nefiind o 
iniţiativă  a autorităţilor franceze, ele 
profită de acest lucru  pentru a încer-
ca  să-i integreze pe „ţigani” în socie-
tatea  majoritară. copiii sunt trimişi la 
şcoala, situată, în general, în perimetrul 
lagărului. în lagărele de la alliers şi sa-
liers,  orfanii şi copiii abandonaţi sau 
separaţi temporar  de părinţi  sunt  daţi 
în grija  organismelor de  ajutor social 
sau a instituţiilor religioase. autorităţile 
consideră că, o dată redaţi lor înşile, 
aceşti copii ar putea fi „socializaţi”, cu 
condiţia să nu mai aibă niciun contact cu 
mediul lor de origine. 
 pentru adulţi, integrarea socială 
trece prin muncă. dincolo de obligaţiile 
şi corvezile lor obişnuite, deţinuţii sunt 

ilustr 10

Barăci  care serveau de locuinţă pentru „nomazii” din lagărul de la  La Route de Limoges 
la Poitiers( Vienne)
( arhivele  naţionale, secţiunea  Fotografii (naps), F7  15109, 6 ianuarie 1942)

ilustr. 9

Deţinuţi „ţigani” în lagărul de la Rivesaltes.
(extras din Hubert 1999, pag.67)
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determinaţi să execute munci şi pentru  
întreprinderile particulare, în interiorul 
lagărului. alţii lucrează afară, în ferme 
sau exploatări forestiere,  dar întotdeau-
na  sub paza câtorva jandarmi. o parte 
din remuneraţia lor  li se reţine pentru a 
acoperi cheltuielile de întreţinere.
 germanii  rechiziţ ionează 
această mână de lucru pentru organizaţia 
todt – care se ocupă de  mai multe pro-
iecte mari în ţările ocupate, inclusiv  
zidul atlanticului – şi, mai târziu,  pen-
tru  serviciul  muncii obligatorii (sto). 
numărul muncitorilor astfel recrutaţi 
este foarte mic, pentru că  mulţi deţinuţi  
reuşesc să evadeze. germanii, pe de altă 
parte, nu au chef să ia mână de lucru 
pe care o consideră  „fără experienţă şi 
leneşă”. 
 este extrem de dificil pentru 
romi să-şi capete libertatea. ei trebuie să 
aibă o casă sau dovada  unui contract de 
închiriere, să fie acceptaţi de  localitatea 
lor de reşedinţă, să nu fi fost niciodată 
obiectul  unei sancţiuni în lagăr  şi să 
obţină  permisiunea  prefectului depar-
tamentului (şi, uneori, a autorităţilor ger-
mane)  la sosirea şi la plecarea lor.  odată 
eliberaţi,  ei sunt citaţi pentru domici-
liu, în virtutea  decretului  din 6 aprilie 

1940. în cazuri extreme, populaţia ostilă 
romilor  solicită şi obţine  reinternarea 
lor.  romii fac tot ceea ce este omeneşte 
cu putinţă pentru a scăpa.  lagărul de la  
arc-et-senans se închide în septembrie  
1943, pentru că prea mulţi oameni au 
reuşit să evadeze deacolo.

CAZURI DE DEPORTARE
DIN LAGĂRELE DE INTERNARE 

FRANCEZE

din mai multe motive, naziştii  nu au 
ordonat niciodată  deportarea romi-
lor din Franţa la auschwitz, în vederea 
exterminării lor. de asta, nu au avut loc 
niciodată deportări masive ale romilor, 
din motive rasiale. totuşi, unii dintre 
ei, deţinuţi în Franţa,  sunt trimişi către 
lagărele  de la sachsenhausen,  buchen-
wald  şi chiar auschwitz-birkenau. pe 13 
ianuarie 1943, 70 de bărbaţi, în vârstă de 
între 16 şi 60 de ani părăsesc  lagărul de la  
route de limoges à poitiers, aşa - zicând, 
după  spusele  comandantului lagărului, 
ca să muncească în uzine din germania. 
de fapt, romii nu au pus niciodată pi-
ciorul  într-o uzină germană. ei au fost 
trimişi într-un lagăr din royallieu à com-

piegne, de unde vor fi transferaţi la ora-
nienburg- sachsenhausen, pe 23 ianuarie. 
pe 23 iunie, alţi 25 de bărbaţi sunt trimişi 
la compiègne. pe 26 iunie, 23 dintre ei 
pleacă la buchenwald.  de ce ? se pare 
că  prefectura i-a trimis pe aceşti romi 
germanilor pentru a cruţa muncitorii ti-
neri şi sedentarizaţi. din momentul în 
care  germanii înţeleg că  bărbaţii respec-
tivi  nu sunt muncitori calificaţi, îi trimit 
în lagărele de concentrare.
 după diverse rapoarte, care ar 
trebui coroborate încă şi cu alte surse, 
evenimentele  de la poitiers nu au nimic 
excepţional în ele. se pare că romii  supuşi  
ordinului de reşedinţă, din zona liberă,  au 
fost arestaţi  de către autorităţile  france-
ze, pe urmă trimişi  germanilor, pentru a 
acoperi cotele de mână de lucru impuse de 
berlin.apoi, după modelul  romilor  din 
lagărul de la poitiers, aceşti nefericiţi  au 
fost trimişi  în lagărele de concentrare şi 
nu în uzinele din germania.
 registrele din lagărul de la 
auschwitz-birkenau atestă urmele a 40 
de romi  belgieni şi francezi, deţinuţi în 
Franţa între 1940-1943. arestaţi în peri-
feriile oraşului rouen (seine- inferieure), 
aceşti romi  sunt mai întâi  internaţi la 
montlhery, pe urmă la montreuil- bellay.  

ilustr. 12

Interior din barăcile lagărului de la  Merignac (departamentul Gironde)
(extras din Hubert 1999, pag,74)

ilustr 11

Infirmeria lagărului de la 
Merignac(Gironde)
(naps, F7 15099, 18 febr.1942)
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au fost eliberaţi  în vara lui 1943 şi citaţi 
pentru rezidenţă  în zone din apropierea 
lagărului. se întorc apoi în regiunea lor 
de origine, unde sunt prinşi de germani, 
în toamna lui 1943, internaţi  în barăcile 
de la dossin la malines( belgia),  apoi 

deportaţi  la auschwitz, cu convoiul z, 
în 15 ianuarie 1944. convoiul cuprindea 
144 de romi francezi.
 deportarea  este făcută în vir-
tutea „decretului de la auschwitz” din 
16 decembrie 1942, decret care prevedea 

că toţi „ţiganii” din marele reich  trebu-
ie să fie trimişi la auschwitz-birkenau. 
este vorba de singura deportare a romilor 
- cunoscută, realizată  pe pământ francez, 
din motive rasiale. 

concluzie

romii din Franţa au scăpat de exter-
minare pentru că Franţa nu făcea parte 
din marele reich. dar nu au scăpat de 
detenţie. deşi ordonată de autorităţile 
germane, această detenţie  este 
percepută de autorităţile franceze ca 
o ocazie nesperată de a atinge obiec-

tivul pe care ele şi l-au asumat  de la 
începutul secolului al xx-lea:  să-i 
constrângă pe romi să se stabilească 
într-un loc, în măsura în care modul 
lor de viaţă nomad era perceput ca 
fiind singurul obstacol  pentru inte-
grarea lor în societate.
  aşadar, autorităţile france-
ze  au recurs la internare, ca şi la alte 

măsuri excepţionale pentru a-i încu-
raja pe „nomazi” să se sedentarizeze, 
după ieşirea lor din lagăre,  să-şi dea 
copiii la şcoală,  să-i determine pe 
adulţi să lucreze,  să se evanghelize-
ze  şi să capete ordine de rezidenţă. 
autorităţile  la putere, după eliberare, 
au urmat această politică  ca fiind de 
la sine înţeleasă. 

ilustr. 13 Lagăr  la Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes ( departamentul l,Yonne)  (naps,F7 15110, iunie 1943)

http://romani.uni-graz.at/romani
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Caracterul  dihotomic al persecuţiei I Unităţi mobile de exterminare I Letonia I Estonia I Auschwitz-Birkenau

CARACTERUL DIHOTOMIC  
AL PERSECUTIEI

Persecuţia romilor de către nazişti se 
bazează pe ideea că, de fapt,  comportamen-
tul grupurilor sociale  este determinat  de 

parametrii biologici şi factorii genetici. În 
ceea ce îi priveşte pe romi,  această noţiune  
rasistă  se traduce prin două caracteristici : 
ţinta  principală a persecuţiei”ţiganilor„ în 
germania o constituie  persoane bănuite  de 
a fi Zigeuner mischlinge : „ţigani metisaţi”, 
care – după teoreticianul  igienei rasiale  

robert ritter – „au deviat de la natura lor 
biologică iniţială.” Politica interioară nu se 
referă la micul grup de romi itineranţi care 
se căsătoresc doar între ei  şi clasaţi ca „puri 
din punct de vedere rasial”. Totuşi, în teri-
toriile ocupate de germania, în mod sigur 
politica inversă  este cea care prevalează 

Perioada nazistă  
în ţările Baltice

© CONSILIUL EUROPEI

În Ţările Baltice, asasinarea romilor urmează imediat  atacului german din 1941.Cei din SS şi 
Wehrmacht îi omoară pe romii  care le cad în mâini. Mai târziu,  odată  cu transformarea  forţelor 
mobile în unităţi staţionare şi întărirea acestora  prin unităţi  de poliţie, germanii urmează aceeaşi 
politică de exterminare, cu ajutorul  autorităţilor de ocupaţie civile. În Estonia, doar 5 până la 10 % 
din populaţia  romă dinaintea războiului supravieţuiesc ocupaţiei germane.

intRoduceRe

atacul  german contra Uniunii 
Sovietice  şi Ţărilor Baltice, din vara lui 
1941, îmbracă, dintr-odată,  caracterul 
unui război rasist de cucerire şi exter-
minare. Pentru această campanie, patru 
grupe de intervenţie (einsatzgruppen) – 
ale unităţilor mobile ale SS-ului (acro-
nim de la SchutzStaffel –escadron de 
protecţie) -  specializate în masacre - au 
fost puse pe picioare. aceste einsatz-
gruppen, concertate cu alte unităţi SS 
şi forţe de ocupaţie germane (autorităţi 
civile şi militare),  îi masacrează pe 
romii care le cad în mână, însă nu îi 
caută cu ardoarea pe care o manifestă  
contra evreilor şi comuniştilor.  Totuşi, 
odată  transformate  în unităţi locale  
ale poliţiei de securitate (Sicherheits-
polizei   sau SiPo) şi întărite cu  unităţi  
ale poliţiei structurii germane (adică  
poliţia obişnuită. numită ordnungspo-
lizei sau orPo), ca în regiunea Baltică, 
aceste einsatzgruppen procedează la 
lichidarea  sistematică a romilor. Din 

1941 până în 1943, în Letonia, probabil 
jumătate din cei 3.800 romi care locuiau în 
această ţară  a fost masacrată. În estonia,  
mai mult de 90% dintre cei 750-850 de 
romi sunt asasinaţi. Cazul Lituaniei  merită 
studii suplimentare, dar istoricii apreciază 
că marea majoritate a populaţiei rome din 
această ţară a fost împuşcată.  mai mult, 
la începutul lui 1944, 2.000-3.000 de romi 
sunt deportaţi la auschwitz –Birkenau, 
din Bielorusia şi Lituania.

21

UniUnea  SovieTiCă oCUPaTă, Toamna LUi 1942

ilustr.1 (după Kenrick-Puxon,1995, pag.88 şi Zimmermann 1999, pag.141)

Zonă sub guvernare  

germană civilă

Zonă sub guvernare  

germană militară

Front, toamna  

lui 1942

itinerariul  celor 

din einsatzgruppen

a,B,C,D

3



Caracterul dihotomic  al persecuţiei
Unităţi mobile de exterminare 
Letonia
Estonia
Auschwitz – Birkenau

după 1939 : romii nomazi sunt mult mai 
ameninţaţi  decât cei stabiliţi.

 acest aspect dihotomic  al 
persecuţiei „ţiganilor”  decurge, la rândul 
lui,  din accentul pus  pe diversele faţete ale 
imaginii ostile a „alterităţii ţiganului”. În 
cadrul reich-ului propriu-zis, se crede că 
ameninţarea  percepută  în folclorul rasist 
emană din „ţiganul metisat”(mischlinge),  
care duce o viaţă  parţial sau total sedentară,  
care ar provoca „degenerescenţa” „poporu-
lui german”, prin contactele sociale  mai 
strânse cu populaţia majoritară. În afara 
reich-ului şi, mai ales, în teritoriile ocupate 
din est, construcţia fantasmatică  a „alterităţii 
ţiganului” se referă,în special, la romul no-
mad. Se acreditează ideea  că stilul său de 
viaţă „mobil” este un simplu paravan  des-
tinat să camufleze  activităţile de spionaj  
contra germanilor, în profitul  „duşmanului 
lumii întregi care este evreul bolşevic”.   
(ilustr.2)

UNITĂŢI  MOBILE DE EXTERMINARE

istoricii care au analizat  politicile  
naziştilor faţă de romi s-au pus de acord 

în a spune că cel de al doilea război mon-
dial - declanşat  de  regimul nazist  la 1 
septembrie  1939, prin atacul contra Po-
loniei -  a provocat o creştere sensibilă  a 
opresiunii şi persecuţiilor  şi, în definitiv, 
un genocid.  În mod particular,  ofensiva 
germană contra Uniunii Sovietice din vara 
lui 1941,  prezintă - de la început -  toa-
te caracteristicile  unui război  rasist de  
cucerire şi exterminare. Pentru această 
campanie,  patru einsatzgruppen (a,B,C 
şi D) – unităţi mobile de exterminare ale 
SS – au fost puse pe picioare.  ele şi-au 
primit  principalele instrucţiuni de la ofi-
ciul  principal de securitate al reich-ului. 
Cu totul, cele patru unităţi,  adică 3.000 de 
oameni,  vor asasina mai mult de un milion 
de persoane. (ilustr.1)
 aceste einsatzgruppen se 
bazează  pe directive destul de vagi  pen-
tru a-şi selecţiona victimele. ele nu sunt 
interesate în mod particular  de definiri 
precise. Unitatea de intervenţie a - cea 
care  comite  asasinatele din Ţările Balti-
ce  şi regiunile nordice ale rusiei – a cal-
culat  că la 1 februarie  1942 ea lichidase 
240.410 persoane. mai mult,  218.000 de 
evrei împuşcaţi  şi 5.500 alte asasinate  în 

cadrul pogromului, acest număr include 
„şi lituanieni  care au încercat să treacă 
frontiera, comunişti, partizani,  bolnavi 
mintal şi alţii”. Structura celor „alţi” 311 
nu este detaliată. romii poate că au fost 
ataşaţi  categoriilor de „partizani” şi „alţii” 
(ilustr.3)
 romii  au figurat, într-adevăr,  
printre victimele  celor din einsatzgrup-
pen şi altor unităţi SS, pe pământ sovie-
tic  şi în regiunea baltică. Ţinta iniţială 
a acestor unităţi  erau  evreii statului so-
vietic şi membrii  aparatului  partidului 
comunist, intelligentsia evreiască şi orice 
evreu considerat  ca susceptibil de a opune 
rezistenţă. Totuşi, din prima lună  a cam-
paniei din est,  aceste einsatzgruppen  îşi 
radicalizează acţiunile  şi încep să asasi-
neze  cât de mulţi evrei puteau, de acum 
încolo avându-i în vedere şi pe romi.  
 În UrSS şi Ţările Baltice,  
unităţile Wehrmacht-ului ( armata regulată 
germană) nu sunt, de cele mai multe ori, 
direct implicate  în exterminarea romilor, 
însă poliţia militară, poliţia militară secretă 
şi, în particular, diviziunile secrete
(Sicherungsdivisionen) din spatele fron-
tului, îi trimit pe „ţiganii  nomazi” către 

ilustr.3

Raportul unui  Einsatzgruppe care repertoriază 16.152 de persoane  
executate, inclusiv romi                             
( după Kenrick –Puxon 1995, pag.91)

ilustr. 2 
Unul dintre formularele  concepute de Robert Ritter  pentru înregis-
trarea datelor biologice  ale romilor 
(după Hancock 2002, pag.44)
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imaginea  „DUşmanULUi”       

Acţiunea celor de la Einsatzgruppen  şi a 
altor unităţi SS se bazează pe o imagine 
ierarhic articulată a duşmanului.  În vâr-
ful  numitei ierarhii  se găsesc evreii şi 
comuniştii, ca şi amestecul lor  fantasmatic: 
„conspiraţia mondială  iudeo-bolşevică”. 
În această piramidă ideologică, „ţiganii” 
ocupă un loc secundar, dar nu lipsit de 
importanţă. Ei apar – în calitatea lor de 
persoane „inferioare din punct de vedere 
rasial” şi aşa zis „asociale„ – ca „partiza-
ni”, „spioni”,  şi „agenţi” ai „duşmanului  
mondial evreiesc” imaginar. Cei de la Ein-
satzgruppen îi consideră informatori ai co-
loanei a cincea, în serviciul „ bolşevismului 
evreiesc” şi se referă mai ales la romii 
rătăcitori, despre a căror existenţă sunt 
informaţi. Consideraţi  doar auxiliari  ai 
„duşmanului mondial”, ei nu stau în capul 
listei  persoanelor care trebuie lichidate cu 
prioritate.
ilustr.4

einsatzgruppen, în vederea executării  lor.  
Pe deasupra,  unităţile Wehrmacht-ului  
dau ajutor organizaţional  şi tehnic con-
siderabil  execuţiilor comise de einsatz-
gruppen. acestea  îi omoară pe romii care 
le cad în mână, fără a-i căuta cu ardoarea 
manifestată  pentru a-i prigoni  pe evreii 
comunişti. Totuşi, acele einsatzgruppen 
mobile, odată transformate în  unităţi 
staţionare ale  poliţiei de securitate (SiPo), 
întărite de  unităţile poliţiei  structurii ger-
mane  (orPo)  şi asigurate de susţinerea  
autorităţilor de ocupaţie civile, cum a fost 
în regiunea  mării Baltice,  încep să-i lichi-
deze  sistematic pe romi (ilustr.4,5)

LETONIA 

nu avem  încă  suficiente informaţii 
despre asasinatele comise asupra romilor 
în Lituania, însă ştim cu certitudine că  
uciderea sistematică a romilor a început 
pe  4 decembrie 1941, odată cu execuţia  
a o sută de persoane, la Libau. autorii 
sunt membrii diviziei poliţiei structurii 
germane, staţionate în acest oraş. acest 
masacru este rodul  iniţiativei  coman-

dantului  poliţiei  structurii  din „ostland” 
(teritoriile  care cuprind  Ţările Baltice şi 
Bielorusia): georg Jedicke. el a reuşit 
să obţină o scrisoare  de la guvernatorul  
Statului  ostland, Hinrich Lohse, prin 
care acesta  aprobă asasinatul „ţiganilor” 
de la Libau. În această scrisoare, susnu-
mitul  Lohse  declară că „ţiganii (…) care 
rătăcesc prin această ţară (…) trebuie 
trataţi ca evreii” (ilustr.5)
 Circulara lui Lohse, datată 4 
decembrie 1941, nu enunţă criteriile 
care  permit încadrarea unei persoane în 
categoria „ţigani” şi nu precizează nici 
dacă  formula „ţiganii care rătăcesc prin 
această ţară” îi desemnează şi pe  romii  
sedentari. Poliţia de securitate  germană 
din Letonia  interpretează declaraţia  
guvernatorului statului ca scutindu-i 
de arestare  şi lichidare  „ pe ţiganii 
sedentarizaţi, care  au o muncă regulată 
şi nu reprezintă nici un pericol pentru 
societate, din punct de vedere  politic 
sau criminal.” Dimpotrivă, omologii lor  
din poliţia  structurii – când îi arestează 
pe romi şi îi trimit la Poliţia de securi-
tate – interpretează formula „ţiganii care 
rătăcesc prin ţară” ca înglobându-i  pe 

toţi „ţiganii”. Din această cauză, în Le-
tonia, Ţară Baltică  având cea mai mare 
populaţie romă, atât romii nomazi, cât şi 
cei sedentarizaţi  sunt trimişi  către poliţia  
de securitate, în vederea  execuţiei lor, în 
primele luni ale lui 1942.
 absenţa definirii  clare (şi 
comune - a poliţiei de securitate  şi a 
poliţiei  structurii) a ţintelor căutate îl fac 
pe Karl Friederich Knecht, comandan-
tul  lui orPo  din Letonia, să publice  o 
primă circulară  explicativă, în martie şi 
o a doua în aprilie 1942. Conform acestor 
texte, s-a decis, în finalizarea discuţiilor  
cu comandantul poliţiei de securitate 
din Letonia, ca, pe viitor, numai „ţiganii 
rătăcitori” să fie arestaţi şi trimişi la 
SiPo. În 1942 şi 1943, în toată Letonia,  
romii îşi pierd viaţa  datorită  formulării 
prea vagi  a acestor circulare, care nu 
indică cu claritate  cum poţi deosebi un 
„ţigan” rătăcitor de unul sedentarizat şi 
se dă, astfel, carte albă poliţiei, pentru 
selecţionarea victimelor, în lunile care au 
urmat. Se estimează că în jur de jumătate 
din cei 3.800 de romi  din Letonia au fost 
omorâţi. Cei care au fost cruţaţi primesc 
ordin să nu-şi părăsească locuinţa.

ilustr.5                                                                     

Scrisoarea lui Hinrich Lohse, datată decembrie 1941. În încercarea de a argumenta raţional 
masacrul motivat rasial  al romilor la Libau, Lohse îi descrie pe „ţiganii rătăcitori prin ţară” 
ca purtători de boli infecţioase şi ca „elemente puţin fiabile, care nu sunt nici pregătite  să 
asculte de ordinele autorităţilor germane, nici doritoare să facă o muncă utilă.”  Pe de altă 
parte, pretinde el, există motive plauzibile  de a crede că  aceşti oameni prejudiciază cauza 
germană, furnizând informaţii. Consideraţi, astfel, spioni, elemente  antisociale şi un risc 
sanitar, „ţiganii”  sunt prezentaţi de către Lohse  ca buni candidaţi la masacru :”Declar că 
trebuie trataţi precum evreii”.
( după Zimmermann 1999, pag.143, detalii)
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ESTONIa

Primele execuţii ale romilor în estonia 
au loc imediat după  invazia germană 
din iunie 1941,  la iniţiativa estonienilor. 
În absenţa unei politici ”antiţigăneşti” 
coerente, ordinele contradictorii – refe-
ritoare la  tratamentul care trebuie apli-
cat „ţiganilor” – emanând de  la oficiul  
principal de securitate al reich-ului, re-
spectiv, de la ministerul german  al Te-
ritoriilor ocupate  din est şi de la Wehr-
macht - generează  o situaţie confuză, 
care explică, probabil,  supravieţutirea  
majorităţii romilor estonieni, până la 
începutul toamnei lui 1943. La sfârşitul 
lui 1941 şi începutul lui1942, poliţia 
criminală estoniană, acţionând la or-
dinele germanilor,  începe să-i trieze pe 
romi.Unii sunt deportaţi  într-un lagăr 
de concentrare, lângă Talinin. Începând 
din vara lui 1942, toţi romii  din esto-
nia sunt supuşi la munci grele. Primul 
mare masacru costă viaţa unei treimi  
din populaţia romă estoniană şi are loc 
în octombrie 1942. 
 În  ianuarie şi februarie 1943, 
romii supravieţuitori sunt privaţi de 

bunurile lor şi închişi în lagărul  de 
concentrare de la Talinin. Ceilalţi - 
din populaţia romă estoniană – sunt 
lichidaţi  la începutul lui octombrie 
1943. Câteva săptămâni mai târziu, ar-
mata rusă lansează o ofensivă  contra 
Wehrmacht-ului, în nordul rusiei. În 
timp ce trupele sovietice  se apropie de 
estonia ocupată, poliţia de securitate 
îi omoară pe romii  deţinuţi în lagărul 
de concentrare de la Talinin, căci îşi 
imaginează, în delirul său, că nefericiţii 
ar risca să servească în „coloana a cin-
cea” a armatei roşii. numai 5 -10 % 
din populaţia romă dinaintea războiului 
(care număra între 750 şi 850 de perso-
ane) vor supravieţui ocupaţiei germa-
ne, în această ţară.

AUSCHWITZ- BIRKENAU

La începutul verii lui 1942, în timp ce 
ministerul german al Teritoriilor ocu-
pate din est abia începe să elaboreze 
o politică „ţigănească”, arestările şi 
execuţiile  în masă, efectuate de  către 
poliţia de securitate germană (SiPo), 
ating vârful. Discuţiile  asupra proiectu-

lui unei circulare intitulate „Tratamen-
tul ţiganilor  în Teritoriile ocupate din 
est”  continuă, în acest minister,  până 
la începutul anului 1943. Se sugerează 
ca, de acum încolo, să fie adunaţi  toţi 
„ţiganii” şi să fie plasaţi sub atentă su-
praveghere, în lagăre şi campamente  
speciale,  fără alte precizări. Heinrich 
Himmler, în calitatea sa de şef  al SS-
ului, respinge propunerea ministerului.  
acum el este de părere  că „ţiganii” 
sedentarizaţi trebuie să fie trataţi  ca 
şi ceilalţi  locuitori şi că  tuturor 
„ţiganilor rătăcitori” trebuie să li se 
aplice  aceleaşi regulamente ca şi evrei-
lor. Pe când, în 1942, persoanele consi-
derate  ca fiind „ţigani rătăcitori” erau 
împuşcate, în 1943 se propune ca ei să 
fie trimişi în lagărele de concentrare. 
acest consemn sibilinic echivalează cu 
ordinul  de a-i aduna pe romii itineranţi 
din europa de est la auschwitz-Birke-
nau, unde SS-ul a constituit o secţiune 
„de ţigani„ specială, de la începutul an-
ului 1943. În 1944, între 2.000 şi 3.000 
de romi sunt deportaţi  la auschwitz de 
la Brest-Litovsk (în Bielorusia ocupată)  
şi din Lituania.

concluzie

este greu de calculat cu precizie  
numărul  romilor lituanieni, letoni 
şi estonieni asasinaţi  în Ţările 
Baltice şi la auschwitz- Birkenau. În 

Letonia, einsatzgruppen a mobil şi 
unităţile fixe ale poliţiei  au lichidat 
în jur de jumătate din populaţia  
romă, considerăm cam 3.800 de 
suflete. În estonia, între  90 şi 95 % 
dintre cei între 750 şi 850  de romi 

din această ţară au fost masacraţi. 
Cazul Lituaniei ar merita un studiu 
suplimentar, dar istoricii  apreciază  
că marea majoritate a romilor din 
această ţară, dinaintea războiului, a 
fost asasinată.
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Deportări  
din România Vasile Ionescu

Deportările romilor nomazi, iulie - august 1942 I Deportările romilor sedentari consideraţi „indezirabili”, 
septembrie 1942 I Tratamentul aplicat romilor în Transnistria I Anii de după război şi modul în care  deportările 
romilor au fost abordate în timpul proceselor  pentru crime de război I Viitorul trecutului: recunoaşterea robiei  
şi a Holocaustului romilor   

INTROdUCERE

Chiar înainte de dezrobirea lor, 
la mijlocul secolului al XIX-lea  
- şi chiar în deceniile dinaintea 
celui de al doilea război mondial 
– romii nu erau consideraţi demni 
de  a constitui  obiectul unei po-
litici oficiale a statului român. În 
absenţa oricărei măsuri de inte-
grare, abolirea robiei  semnifică, 
în esenţă,  exonerarea  de orice  
responsabilitate  faţă de foştii 
robi - a vechilor stăpâni.  Liber-
tatea acordată  conduce, astfel, 
la o nouă formă de dependenţă 
economică, şi mai gravă decât pre-
cedenta. În căutarea de mijloace 
de   subzistenţă, mulţi dintre ro-
mii eliberaţi sunt constrânşi  să 
(re)descopere stilul de viaţă no-
mad. Alţii, în cadrul unui val de 
emigrare istorică,  pleacă în Eu-
ropa de Vest, în ciuda măsurilor 
represive adoptate de  statele oc-
cidentale.
 Cei mai mulţi  romi, 
totuşi,  continuă să trăiască la 
periferia  oraşelor şi satelor 
româneşti, unde supravieţuiesc 
muncind cu ziua, practicând 
meserii manuale tradiţionale, 

După abolirea robiei,  în 1856, statul român se dezinteresează  de soarta romilor, timp de un secol. 
La extrema cealaltă, în 1942 – la doi ani de la venirea sa la putere – Garda de Fier începe deportarea 
masivă a romilor. În număr egal cu al evreilor, romii sunt aduşi  de pe cealaltă parte a Nistrului, în 
Sud-Estul Ucrainei.  Sunt deportaţi în această regiune fără  a putea să ia cu ei nimic din efectele 
personale  sau obiecte de primă necesitate şi vor trebui să îndure  doi ani de foamete, boli şi moarte. 
Doar aproximativ  jumătate   dintre romii deportaţi ajung să supravieţuiască până în martie 1944, data 
la care România  începe evacuarea tuturor cetăţenilor săi din Transnistria.

© CONSILIUL EUROPEI

LAGĂRE, GHETOURI  
ŞI LOCURILE MASACRELOR 

ÎN ROMÂNIA  1941-1942 
Ilustr. 1 B  (după Ioanid 2000, pag. xxvi)

 
ROMÂNIA  1941-1942 

Ilustr 1 A (după Ioanid 2000, pag. xxvi)
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DEPORTĂRIlE ROMIlOR  NOMAzI 
IUlIE - AUGUST  1942

Deportările încep pe 1 iunie 1942, cu 
romii itineranţi. În acea zi, jandarmii îi 
adună în capitala de judeţ şi îi  trimit 
în Transnistria.  Mareşalul Antonescu 

însuşi  dă ordin  de deportare  pentru 
„ toţi ţiganii nomazi  din lagăre,  din 
toată ţara.” Romii pleacă  pe jos  sau 
în caravane, dintr-un judeţ în altul, în 
aşa fel încât  transferul  durează mai 
multe săptămâni. Oficial, acţiunea  se 
termină pe 15 august 1942. Romii care 
serveau sub drapel (pe front sau în 

spatele lui) sunt expulzaţi din armată 
la ordinul  statului – major general, 
trimişi acasă şi constrânşi  să-şi urmeze 
familia în Transnistria. Până pe 2 oc-
tombrie 1942, 11.441 de romi, cu totul, 
au fost deportaţi în Transnistria ( 2.352 
de bărbaţi, 2.375 de femei şi 6.714 de 
copii) ( Ilustr.2)

Deportările romilor nomazi, iulie-august 1942
Deportările romilor sedentari, consideraţi „indezirabili”, septembrie 1942
Tratamentul aplicat  romilor în Transnistria 

făcând munci necalificate  şi trăind 
din expediente. Dacă, până a tunci, 
prejudecăţile vizau ostilitatea  ances-
trală  faţă de orice persoană  care  
„deviase” de la religie, resentimen-
tul popular se concentrează de acum 
încolo  pe non-incluziunea romi-
lor (consideraţi „vechi români”), 
care sunt obligaţi  să se măsoare cu 
„noii români” (în mod special cu 
evreii) pentru a accesa  mijloace de 
dezvoltare. Construită pe baza unei 
naţiuni etnice, ca şi celelalte state din 
Europa de Est, România modernă   a 

fost şi rămâne confruntată  cu un sin-
drom recurent de non-acceptare şi ex-
cludere a „Celuilalt”, cu consecinţele 
sale dureroase, de-a lungul istoriei. 
 Situaţia devine explozivă  
după 1940, atunci când ţara cade 
sub dominaţia politică  şi ideologică 
nazistă. După venirea sa la putere, 
Garda de fier  are în vedere, pentru 
prima dată, adoptarea unei politici 
rasiale contra romilor. ziarul legiu-
nii, Cuvântul, publică pe 18 ianuarie 
1941 un articol  în care se subliniază  
„prioritatea problemei ţiganilor” pen-

tru guvern, sugerând adoptarea unei 
legislaţii  pertinente care să interzică 
mariajele între români şi romi şi care 
să ducă la izolarea progresivă a romi-
lor, într-un fel de ghetou. În aceeaşi 
perioadă, romii devin ţinta partizani-
lor români ai eugeniei (Ilustr.3)
 În acest context, guvernul 
român decide deportarea  romilor în 
Transnistria. La început,  se ia de-
cizia  ca toţi romii  rătăcitori să fie 
deportaţi, fără excepţie ; într-o a doua 
etapă,  va fi rândul, treptat, al romilor 
sedentari (Ilustr.6)  
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numărul romilor, pe provincii, în zonele 
rurale şi urbane – pe baza recensământului 
din 1930, în teritoriile României în 1942.
Ilustr.1a (după Kelso 1999, pag. 99)
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Ilustr. 2

Grup de romi semi- nomazi, în România,  într.o fotografie datând dinainte 
de deportare 
(extras din 1999, pag.102)

DEPORTĂRIlE ROMIlOR   
SEDENTARI cONSIDERAŢI   

„INDEzIRAbIlI”, 
SEPTEMbRIE  1942

Primele persoane deportate fuseseră ro-
mii  consideraţi „ periculoşi şi indezira-
bili”, ca şi familiile lor – cu totul 12.497 
de persoane. S-a considerat  că cele 
18.941  de persoane  care rămăseseră  
aveau să plece  în deportare  ulterior. În 
momentul deportării  romilor nomazi, 
autorităţile nu concepuseră  încă pla-
nul definitiv  de acţiune referitoare la  
romii sedentari. După opţiunile avute 
în vedere, aceştia ar fi trebuit să fie 
deportaţi în Transnistria sau închişi 
în lagărele din România.  În final,  
autorităţile au ales  deportarea. Con-
form planului iniţial, romii trebuia să 
fie transportaţi  cu vaporul  în Transnis-
tria, în iulie, mergând pe Dunăre şi Ma-
rea neagră. Acest plan a fost pregătit 
în cel mai mic detaliu, dar, în cele din 

urmă, a fost abandonat şi deportaţii 
au călătorit  cu trenul.  Ion Antones-
cu  a fixat data începerii  acţiunii  pe 
1 august  1942.  Totuşi, deportarea 
romilor  sedentari nu începe decât în 
septembrie. Ea  are loc  între 12 şi 20 
septembrie şi necesită nouă trenuri spe-
ciale, cu plecare din diverse oraşe ale 
ţării. Schimbarea modului de transport  
prevăzut explică de ce  deportările nu 
au început  înainte de septembrie 1942. 
În această lună, 13.176  de romi seden-
tari   au fost deportaţi în Transnistria.  
În aceeaşi perioadă,  romii sunt vânaţi 
de la reşedinţele lor, fără a-şi putea lua  
bunurile personale  sau obiectele de 
primă necesitate  şi fără a avea timp să-
şi  vândă posesiunile. În aşa fel încât, 
şefii posturilor de jandarmi şi ai poliţiei 
locale  cumpără adesea  bunurile şi 
animalele romilor la un preţ de nimic.  
Casele şi alte bunuri aparţinând romi-
lor  deportaţi  sunt confiscate de către 
„Centrul naţional pentru românizare”.

TRATAMENTUl APlIcAT  ROMIlOR 
ÎN TRANSNISTRIA 

Romii s-au aşezat la lizieră sau în 
satele  din Transnistria  orientală, pe 
malul bug-ului, în districtele  Golta, 
Otciakov, Berezovka şi Balta. Unii 
romi au fost adăpostiţi în cabane, 
alţii – în case.  Câteva sate, pe malul 
bug-ului, au fost complet evacuate  în 
acest scop şi populaţia ucraineană  a 
fost  reaşezată în centrul districtului.  
Romii  au format  ceea ce s-a numit 
convenţional „coloniile  ţigăneşti” din 
Transnistria,  compuse din mai multe 
sute de persoane  (la început, erau chi-
ar mii). Confiscarea  cailor lor  şi a 
caravanelor – care le serveau  drept 
„casă mobilă” şi mijloc de subzistenţă, 
totodată - i-a afectat profund pe romi.
 Romii nu primeau destulă 
mâncare  şi nu erau capabili să-şi asi-
gure  traiul propriu. Raţiile alimentare 

„ŢIGAnUL VA fI STERILIzAT 
ACASĂ LA EL”

Influenţaţi  de ideile  lui Robert Ritter, 
creierul tragediei rome din Germania 
nazistă,”cercetătorii” români considerau 
romii  o plagă :

„Ţiganii nomazi şi semi-nomazi vor fi 
deţinuţi în lagărele de muncă forţată. 
Acolo, le va fi schimbată îmbrăcămintea, 
bărbile şi părul li se vor tunde,  trupurile 
le vor fi sterilizate(…) Costul întreţinerii 
lor  va fi asigurat din  rezultatul muncii 
lor. După o generaţie vom scăpa de ei. Îi 
vom putea înlocui cu români de origine din 
România sau din străinătate, capabili să 
lucreze ordonat şi creativ. Ţiganii seden-
tari vor fi sterilizaţi la domiciliu (…) Astfel, 
periferia oraşelor şi satelor noastre  nu va  
mai fi un  focar de infecţie, ci o fortificaţie 
etnică utilă naţiunii noastre”.

Ilustr.3 (tradus din făcăoaru, Gh.(1941) 

„Câteva date în jurul familiei  şi 

statului biopolitic”, Bucureşti)
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stabilite de guvern  nu erau respectate 
şi, uneori, pur şi simplu nu erau dis-
tribuite  săptămâni întregi. Romii nu 
primeau nici lemne de foc, în aşa fel 
încât nu puteau nici să gătească, nici 
să se încălzească.  Îmbrăcămintea  re-
prezenta o altă problemă  majoră, în 
măsura în care romii deportaţi  nu 
avuseseră  voie să ia cu ei  nici un fel 
de îmbrăcăminte  sau alt efect perso-
nal. Deportaţii erau privaţi  de obiecte-
le cele mai elementare,  cum ar fi fost 
vasele de gătit.  Ajutorul medical   era 
cvasi-inexistent şi medicamentele, de 

asemenea,  lipseau  cu totul. (Ilustr.5)
 Până în primăvara lui 1943,  
situaţia celor deportaţi a fost dramatică  
din toate punctele de vedere. Au murit 
mii de romi. De fapt,  aproape  toţi 
romii  români  deportaţi  şi morţi în 
Transnistria au pierit în iarna 1942-
1943. Un raport trimis de către res-
ponsabilul  districtului Landau către  
prefectura  din berezovka, referitor la  
epidemia de tifos exantematic  apărut  
la mijlocul lunii decembrie 1942, în 
lagărele  rome, declară că, datorită 
a cestei boli, numărul romilor care lo-

cuiau la Landau a ajuns  de la circa 
7.500 la  aproximativ  1.800-2.400. 
Situaţia din Landau era extrem de 
gravă, dar numărul  morţilor era mare 
peste tot (Ilustr.9) 
 Ca urmare, situaţia romilor 
se va ameliora puţin. Concentrarea 
în grupuri mari  complică mult mun-
ca, alimentaţia, supravegherea  şi  
experienţa  dramatică a iernii 1942-
1943 având, de asemenea, un profund 
impact, autorităţile dizolvă coloniile 
şi-i repartizează pe romi în sate, în 
primăvara  şi vara lui 1943.  Astfel ro-

„Cu un an mai înainte, apăruseră arti-
cole în presă, despre această deportare.
Eram la cafenea şi nişte români, citind 
un ziar,  au spus: „ Ascultă-mă pe mine! 
Ei spun că toţi ţiganii vor fi deportaţi în 
Transnistria!” Noi nu credeam că asta 
avea să se întâmple.Nu ne aşteptam să 
fim  trimişi acolo.  Înainte de deportare, 
era perfect în ţară. Noi trăiam în bună 
înţelegere cu oamenii. Ne acceptam re-
ciproc. Am fost luaţi prin surpindere, nu 
eram pregătiţi.   Oamenii ar fi trebuit să 
acţioneze atunci, mulţi  ar fi trebuit să se 
trezească. Câţiva au protestat,  erau per-
soane inteligente, cu carte, dar fără nici 
un efect. Eu prelucram metale,  fabricam 
ustensile  pentru casă. Învăţasem meseria 
de la tatăl meu. Este o meserie care vine 
din  timpuri străvechi.  Noi am învăţat-o 
de la strămoşi. Unul dintre jandarmii sa-
tului,  pe care îl cunoşteam,  mi-a spus: 
„Tu va trebui să pleci, ca toţi ceilalţi, în 
Transnistria .” I-am răspuns:” De ce eu?  
Ascultă, aş putea să-ţi dau nişte bani”. 
I-am dat 1.000 lei şi o sobă de aramă pe 
care o făcusem. Jandarmul mi-a spus: 
„Bine, ascunde-te până se linişteşte  va-
lul ăsta  de nebunie turbată. Pe urmă, o 
să te ajut.” Dar se pare că aranjamentul 
ăsta nu a convenit unui ţigan a cărui fa-
milie  fusese deportată şi m-a denunţat 
autorităţilor. Le-a spus  locul unde mă as-
cunsesem şi au venit să mă caute şi să mă 
ducă împreună cu ai mei în Transnistria.  
Jandarmul a încercat să-şi respecte pro-
misiunea şi să mă ajute. Am plecat - eu,  
nevasta şi patru copii -   cu caravana cu 

cai. Aveam patru fraţi  şi o soră pe nume 
Nataliţa  care plecaseră deja. Mă însoţeau  
poliţia şi jandarmii. Eram trimis dintr-un 
loc în altul, până în Transnistria.
 Pe drum către Transnistria, ne-
au bătut, însă jandarmii români se încrân-
cenau mai puţin pe noi. În schimb,  când 
am traversat Basarabia,  toată lumea a 
tăbărât pe noi. Antonescu îi ura pe ţigani. 
El a fost cel care ne-a urât  şi ne-a făcut 
rău. Când am ajuns acolo,  şi-au bătut 
joc de noi şi ne-au pus la munci penibile. 
Trebuia să muncim ca animalele  şi ne-
au ţinut acolo timp de doi ani , fără să ne 
scutească de cea mai mică suferinţă.
 (În Transnistria) trăiam sub 
cerul liber, în afară de cei care aveau o 
caravană şi  puteau dormi în ea sau sub 
ea.  (Era)  un fel de loc  pe un câmp foar-
te plat şi întins. Era în aer liber.  Era 
cald - pentru că era   primăvară sau vară 
-  şi puteam sta afară, fără un acoperiş 
deasupra capului.  Nu aveam o locuinţă  
pentru a ne adăposti, pe atunci. Stăteam 
acolo cam 10.000 de familii. Eram lăsaţi 
în voia sorţii. Dar când a venit iarna, ne-
au mutat  într-un oraş mare. Ne-au plasat 
într-un fel de clădire, un staul cu anima-
le. Sute de familii  au fost puse laolaltă 
cu (ucrainienii). Ne dădeau un  ştiulete de 
porumb  şi un cartof pe zi. Ne mai dădeau 
şi  200 de grame de mălai, dar nu puteam 
face nimic cu el pentru că era amestecat 
cu nisip. Muream de foame.Tot felul de 
ţigani erau pe acolo.  Primii la deportare 
au fost nomazii, apoi – semi-nomazii. 
Dar pe urmă am întâlnit  şi persoane 

care  nu vorbeau limba (romani).Totuşi, 
viaţa noastră era mai uşoară decât cea a 
ţiganilor nomazi adăpostiţi în afara (stau-
lului). Ei  îşi făcuseră  bordeie în pământ, 
unde se înghesuiau unii în alţii. Viaţa 
a cestor oameni era  atât de mizerabilă, 
încât  ajunseseră să-şi mănânce caii, pe 
care totuşi îi iubeau enorm. Pe atunci, 
caii erau sacri, mai ales pentru nomazi ca 
ei. Aveau părul lung şi purtau veşminte di-
ferite,  mai colorate. Pentru semi-nomazii 
ca noi era mult mai uşor de trăit decât  
pentru aceşti nomazi,  maltrataţi  pentru 
că erau percepuţi ca fiind diferiţi. 
 Deportarea evreilor începuse 
cu mult înainte (de a noastră). Cei mai 
mulţi fuseseră ucişi. Dar înainte de ma-
sacru, unii fuseseră triaţi după meserie: 
croitor, cizmar etc  şi trimişi să lucreze 
în Germania (sic).Cei care nu corespun-
deau normelor  fixate de către autorităţi 
erau împuşcaţi. Evreii erau puşi să sape 
şanţuri largi şi să stea în picioare pe mar-
ginea lor, înainte de a fi răpuşi cu armele 
automate (…)
 Cei care ne păzeau au tras ime-
diat asupra lui. Au tras cu armele auto-
mate. Câmpul de floarea-soarelui  era la 
douăzeci sau treizeci de metri. Dar  când 
l-au atins,  a căzut.  Nu puteam evada, pen-
tru că dacă încercam,  puteam fi prinşi şi 
ucişi. Dacă ne prindeau în tren, ne aruncau 
afară   şi ne omorau  pe loc.  Eu lucram ca 
muncitor agricol: la seceratul  grâului şi la 
săpatul pământului. Aş fi preferat să plec 
la război,  pentru că, în acest caz, familia 
mea  ar fi rămas acasă şi  nu aş fi încer-
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mii încep să trăiască – pentru perioade 
mai mult sau mai puţin îndelungate -  
în numeroase sate din districtele Gol-
ta, Balta, Berezovka şi Otciakov, unde  
muncesc (fie în vechile ferme de stat şi 
în colhozuri, fie în ateliere sau  în alte 
locuri, unde primesc  o remuneraţie  
mică).
  Arhivele create de către 
autorităţile de ocupaţie în Transnistria  
sau de către  administraţia  unor comu-
ne  şi ferme oferă multe detalii  despre 
tipul de muncă efectuată de romi: 
agricultură, întreţinerea drumurilor şi 

a căilor ferate, curăţarea sălciilor de 
crengi, pe malurile Bug-ului, tăierea  
pomilor în păduri şi sarcini legate de 
operaţiuni militare  în regiunea niko-
laev (pe malul celălalt al Bug-ului, din 
teritoriul ocupat de germani).  Printr-o 
serie de măsuri  adoptate în vara lui 
1943,  autorităţile încearcă  să le dea 
de lucru  deportaţilor. În această epocă, 
măsurile respective  erau numite „or-
ganizarea muncii”. Această muncă este 
remunerată,  în aşa fel încât cel depor-
tat  şi familia sa reuşesc, mai mult sau 
mai puţin, să-şi câştige existenţa.

 Unii deportaţi ajung să se ad-
apteze  condiţiilor dure din Transnis-
tria. Ei găsesc un segment ne exploatat 
în economia satului, muncind şi  ex-
ercitând  meserii  pentru localnici, 
exact aşa cum făceau în satele lor din 
România. Unul dintre aceste grupuri – 
care ajunge  să-şi păstreze meseria şi, 
prin urmare,  să-şi asigure  un oareca-
re nivel de trai -   este cel al romilor 
pieptănari. În februarie 1944, 1.800 
de romi din Berezovka îşi câştigă 
existenţa  confecţionând şi vânzând 
pieptene.

cat această frică, zilnic. Mi-ar fi fost mai 
uşor să fiu  singur, eu însumi, decât deţinut 
în acest lagăr, unde trebuia  să veghez per-
manent asupra alor mei.Nu puteam aduce 
nimic copiilor mei. Îi vedeam cum  mor de 
foame  şi cad la pat, bolnavi.
 Multe persoane mureau de foa-
me. Ele se culcau pe jos, se stingeau de 
foame după o clipă şi rămâneau acolo.  
Nu aveam cimitir şi ne mulţumeam să  
săpăm  gropi  puţin adânci, acoperite de 
un  strat subţire de pământ. Fratele meu a 
murit de  foame, de tristeţe şi boală.Când 
l-am îngropat, nu am mai  avut forţa de 
a săpa un mormânt mai adânc. L-am în-
gropat aproape la suprafaţă, apoi l-am 
acoperit cu un strat subţire  de pământ, în 
care am sădit plante.
 Dumnezeu şi familia mea(m-au 
ajutat să rămân în viaţă). Mă gândeam la 
întoarcere, iar fratele meu mai mare  ne 
încuraja mereu. Ne spunea că trebuie să 
trăim. Trebuia să trăim pentru a ne pu-
tea întoarce. Multe persoane au murit 
acolo de foame. Trei sferturi. Un sfert a 
supravieţuit. Nici nu ne mai certam.  Foa-
mea ne ameţea în aşa hal încât cel mai  
puternic  făcea viaţa celui mai slab şi mai 
grea. Era o luptă pentru supravieţuire. 
Nu ştiam ce să facem pentru a ieşi din 
situaţia asta. Singura noastră speranţă -  
când am văzut  cât s-a deteriorat  situaţia 
-  rămânea la Dumnezeu. Nu ne mai gân-
deam la oameni.  Nu mai credeam că ei ne 
pot ajuta.”
Ilustr.4

( extras din Kelso 1999, pag .118 şi următoarele)
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„În GEnERAL, SITUAŢIA ŢIGAnILOR ESTE  CUMPLITĂ” 

Dintr-un raport  semnat de un sergent  din serviciile de informaţii, descriind  situaţia  în 
judeţul Otciakov, la 5 decembrie 1942:
 
„ Datorită malnutriţiei,  cei mai mulţi dintre ţigani au slăbit în aşa fel încât s-au trans-
format în schelete vii. În fiecare zi -  mai ales în ultimul timp -  mor zece până la cinci-
sprezece ţigani. Sunt infestaţi cu paraziţi.  Nu au fost la nicio vizită medicală şi nu au 
medicamente. Sunt goi( …),  dezbrăcaţi de orice îmbrăcăminte sau  lenjerie. Corpul (…)
unor femei este gol cu desăvârşire.  Ele nu au primit  nici cea mai mică bucată de săpun 
de când au venit şi nu au putut să se spele , nici să-şi cureţe cămaşa  pe care o aveau.
 În general, situaţia ţiganilor este cumplită,  aproape de neconceput. Din cau-
za mizeriei, ei s-au transformat în nişte spectre şi  s-au întors aproape la  starea de 
sălbăticie. Această  condiţie se datorează  proastelor condiţii  de locuit, ca şi malnutriţiei 
sau frigului. Datorită foamei, ei îi iritau pe ucrainieni cu furturile lor. Dacă presupunem 
că erau ţigani în ţară care furau (…) doar prin reflex, chiar un ţigan până atunci  cinstit 
cu totul va începe să fure  pentru că foamea îl împinge la gestul acesta ruşinos.” 
Ilustr.5

Un supravieţuitor  al deportărilor îşi aminteşte :

 
„ Erau mai bine de o sută de persoane( unele peste altele) în acest vagon fără scau-
ne. Trebuia  să rămâi în grup, cu familia. Era cald, pentru că eram în septembrie.  
Dormeam unul peste altul. ( Nu existau) closete. Trebuia să-ţi faci nevoile când se 
oprea trenul. La ferestre  erau bare de fier groase cât degetul, aşa că orice evadare 
se dovedea imposibilă.  Unde mergeam?  Jandarmii ne dădeau  pâine şi cârnaţi. 
Trenul se oprea în fiecare gară mică. Cu condiţia să cerem voie, fiecare familie putea 
să trimită un membru al familiei (în oraş), pentru o oră sau două, ca să cumpere de 
mâncare. Aduceam apă în recipiente de lemn. Persoanele care se îmbolnăveau  erau 
lăsate fără îngrijire.  Multe femei au născut  în tren. Noi  le făceam loc. Ţigăncile  îşi 
improvizau nişte moaşe, dintre ele.  Una îşi  punea un picior  pe fundul femeii, o alta 
tăia cordonul (ombilical), o a treia îl înfofolea  pe  noul născut şi o a patra  curăţa 
cu o bucată de pânză  murdăria şi arunca  totul pe geam(…)”
Ilustr.6

(după Kelso 1999, pag.110)



Anii de după  război şi modul în care  deportările  romilor au fost  abordate  în timpul proceselor pentru crime de război 
Viitorul trecutului: recunoaşterea  robiei  şi Holocaustului romilor

 Totuşi, nu se putea da de lu-
cru tuturor deportaţilor, în aşa fel în-
cât  se iau măsuri – la nivelul judeţului 
sau districtului -  pentru a se distribui 
hrană  persoanelor în nevoie.  Diver-
sele servicii  ale guvernului  trans-
nistrean  - şi, în mod special,  Serviciul 
muncii, responsabil de  evreii şi romii 
deportaţi în Transnistria -  nu sunt în-
totdeauna cooperante. În timpul verii 
lui 1943, în judeţul Balta, romii sunt 
alungaţi  din casele lor, transferaţi în 
cabane şi  li se dă o bucată de pământ 
pe care trebuie să-l cultive, pentru a 
avea ce mânca. Alte colonii sunt di-
zolvate şi romii repartizaţi  în diverse 
sate ucrainiene, pentru a se facilita 

distribuirea hranei şi a muncii.  Unii 
propun chiar să se creeze colonii a gri-
cole rome, dotate cu pământ arabil  
şi material agrar. Jandarmeria  cere 
prefecturilor  judeţelor  să garanteze  
subzistenţa romilor (Ilustr.5)
 Totodată, autorităţile repro-
şează deseori romilor că  fug de munca 
oferită. Conform documentelor,  mulţi 
începuseră să călătorească prin sate 
şi să cerşească. Pentru a face rost de 
hrană, unii romi încep să fure şi să se 
organizeze în bande.  Aceşti deportaţi 
creează probleme autorităţilor române. 
În aceeaşi perioadă, romii încep să 
fugă din „coloniile ” situate de-a lun-
gul bug-ului.  Individual sau  în grup,  

ei încearcă  să reintre în România, prin 
orice mijloace posibile. Totuşi,  fuga-
rii  sunt, în general, prinşi şi aduşi
 înapoi. Autorităţile din Transnistria 
înţeleg că este imposibil să oprească  
această mişcare.  Este  avută în vede-
re crearea  unor lagăre  de pedeapsă, 
dar ideea nu se materializează.  Tre-
buie aşteptată toamna lui  1943 – şi 
creşterea considerabilă  a exodului 
romilor ( astfel că numărul fugarilor   
prinşi depăşeşte 2.000 ) – pentru ca un 
lagăr  să fie creat la Golta, în vederea  
internării a 475 de persoane.
 Situaţia romilor variază de 
la un judeţ, de la un district  şi  chiar 
de la o fermă la alta. Ea depinde  de 

 

Ilustr.. 7 

Ion Antonescu şi Horia Sima  depun jurământul  
după  constituirea  statului naţional-legionar, 
cu generalul Antonescu ca şef de stat şi Sima 
– comandantul  mişcării legionare, ca vice-
preşedinte al consiliului, septembrie 1940.
(extras din Ioanid 2000, pag.194b)

„AM OnOAREA  SĂ VĂ InfORMEz  CĂ EI MOR DE fOAME. VĂ 
RUGĂM  SĂ nE DAŢI InSTRUCŢIUnI”

 Situaţia nu e aceeaşi peste tot. În unele locuri,  romii sunt din nou confruntaţi  cu 
foamea şi frigul, în 1943. Situaţia este foarte gravă în  judeţul Golta. Raportul trimis, 
la 10 mai 1943, de către jandarmii  legiunii Golta,  către inspectoratul general al 
jandarmeriei, descrie regimul de exterminare  aplicat evreilor şi romilor :

„ Am onoarea să vă informez, pe baza informaţiilor  pe care le-am verificat  în 
toată ţara, asupra următoarei situaţii. Evreii nu au mai primit hrană de luni de zile. 
La fel –ţiganii şi  deţinuţii  din  lagărul de la Golta,  unde sunt închişi  40 de oameni.  
Aceştia muncesc şi sunt constrânşi să continue  până cad de foame. Vă rugăm să ne 
daţi instrucţiuni”.  
Într-un alt raport, datat 22 noiembrie 1943 şi adresat prefecturii din Golta,  legiu-
nea declară că romii internaţi  în lagărul de muncă de la  Golta (inclusiv  cei care 
au încercat fără succes să fugă în Transnistria) riscă să moară de foame. La fel,  în 
septembrie-acelaşi an-  Ion Stancu, „primarul ţiganilor „ de la Kamina Balka, în 
judeţul  Golta, denunţă insuficienţa  hranei distribuite romilor:

„ Ziua,  muncim la colhoz, iar noaptea  patrulăm în zonă; ne dau foarte puţin 
de mâncare: 300 de grame de mălai, 500 de grame de cartofi şi 10 grame de sare de 
persoană, fără nici un alt aliment; nu am primit  nici cea mai mică picătură de ulei 
de opt luni”.
Ilustr.8

6 7

NE-AU dIsTRUs

Ion Neagu  a petrecut iarna  lui 1942-1943 într-un lagăr  din districtul Landau:
„Ne-au închis  într-o şcoală mare, de două sau trei etaje. Mâncam acolo şi 

erau closete. În fiecare familie de ţigani două sau trei( persoane) mureau. Ei nu aveau  
nici caravane, nici bani, nimic. Am observat că singurul supravieţuitor  al unei familii  
de şapte (persoane) chema  mereu  moartea, prin rugăciuni. Ne-au distrus.  Nu ştiu 
să spun câţi ţigani au murit,  câte mame sau câţi taţi nu dădeau nici cea mai mică 
atenţie copiilor lor. Încercau să scape.  Acolo au murit  cumnata mea, sora mea şi 
fratele meu mai mic (de tifos)”.
Ilustr.9 ( extras din 1999.pag116)
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Ilustr.10

Listă recapitulativă a celor 24.686 romi nomazi  şi sedentari deportaţi în Transnistria
 ( sfârşit de septembrie 1942). Lista este împărţită în două categorii, apoi în alte subcatego-
rii: bărbaţi, femei şi copii.
(extras din 1999, pag.109)  

o multitudine de factori, inclusiv  de 
funcţionarul român  aflat  la con-
ducerea  unei unităţi administrative 
(judeţ sau district). Aprovizionarea 
depinde mult de  colectivităţile locale, 
însă ucrainienii  locului îi consideră 
pe romi o povară. Autorităţile ju-
deţului şi districtului trebuie ade-
sea să constrângă comunele şi alte 
colectivităţi   ucrainiene  să le dea 
ro milor hrană, conform  modalităţilor 
pre văzute  de guvernul din Transnis-
tria. Situaţia romilor depinde şi de 
gru pul sau sub-grupul căruia  îi apar-
ţin. În unele locuri, comunităţile ro-
me ajung să-şi asigure existenţa şi să 
supravieţuiască,  pe toată perioada  

deportării lor (adică timp de aproape 
doi ani). În alte locuri, totuşi, numai 
un  număr mic (de romi –n.n.) reuşeşte 
să supravieţuiască  (Ilustr.11)

ANII DE DUPĂ RĂzbOI ŞI MODUl  
ÎN cARE  DEPORTĂRIlE  ROMIlOR  

AU FOST AbORDATE   
ÎN TIMPUl  PROcESElOR  

PENTRU cRIME DE RĂzbOI

După întoarcerea supravieţuitorilor 
romi din Transnistria, în primăvara şi  
vara lui 1944 şi schimbarea regimului  
în august 1944, „problema ţigănească” 
nu a mai figurat  pe ordinea de zi  
politică din România şi restabilirea  

drepturilor celor  în discuţie  a avut loc 
fără  dificultate. Pentru noul guvern, 
romii au redevenit ceea ce erau înainte 
de venirea la putere a lui Antonescu: 
o categorie socială marginalizată mai 
degrabă – decât o minoritate etnică. 
Prin urmare, politicile adoptate referi-
toare la ei prevăd măsuri precum  pro-
vocarea la sedentarizare a romilor no-
mazi şi restabilirea  vechilor restricţii  
vizând libertatea la deplasare a celor 
în discuţie. nimic nu dovedeşte că 
deportaţii s-au bucurat de acte repara-
torii  şi că problemele romilor  ar fi 
figurat pe  ordinea de zi a partidelor 
politice.
 Chiar dacă  situaţia romilor 

nUMĂRUL ROMILOR 
DEPORTAŢI ŞI MORŢI

 
Numărul exact al romilor deportaţi şi 
morţi în Transnistria nu se cunoaşte. 
În 1946,  comisia română pentru 
război  a recunoscut că 36.000 de  
romi muriseră în lagărele din Trans-
nistria, dar alte statistici  arată cifre 
cu mult mai mari. Arhivele române, ca 
şi cele de la Odesa şi Nikolaev (două 
oraşe situate astăzi în Ucraina) nu au 
fost cercetate. După surse contempo-
rane, numărul romilor deportaţi în 
Transnistria între iunie 1942 şi  de-
cembrie 1943  a depăşit uşor  numărul 
de 25.000. La 14 martie 1944, când 
cetăţenii români- de orice origine 
-  au fost evacuaţi din Transnistria, 
sub-inspectoratul  general  al jandar-
meriei din Odesa a semnalat  că avea 
12.083  de romi în circumscripţia sa. 
Se pot adăuga la acest număr, ro-
mii  care evadaseră din Transnistria, 
înainte de data sus-menţionată ( în jur 
de 2.000). Cei 6.439 romi recenzaţi de 
jandarmerie în timpul celei de a doua 
jumătăţi a lunii iulie 1944 - când  jan-
darmeria  a început să înscrie în re-
gistre   numele persoanelor întoarse 
în România – nu reprezintă decât  o 
parte din supravieţuitori şi include 
mulţi copii.   
Ilustr. 11
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pe parcursul războiului  - deportarea 
în Transnistria şi masacrele -  nu mai 
interesează guvernul  sau populaţia, 
procesele criminalilor de război din 
anii care au urmat  sfârşitului con-
flictului readuc aceste evenimente 
în prim plan. Totuşi,  soarta romi-
lor  continuă să nu intereseze  deloc 
mulţimile. Atunci când primul  grup 
de criminali  de război  este judecat 
în 1945, un singur act de acuzaţie  
menţionează deportările de romi 
(cel al colonelului Isopescu, prefec-
tul judeţului Golta), iar infracţiunile 
reproşate decurg  doar din confisca-
rea  caravanelor şi cailor  romi. Alte 
capete de acuzare  se referă numai la 
asasinatele evreilor. 
 Aceeaşi situaţie apare  a tunci 
când  Ion Antonescu  şi principalii săi 
colaboratori sunt judecaţi, în 1946.  
Atunci când  unele acuzaţii  sunt for-
mal formulate, la început,  contra fo-
stului şef  al statului pentru deportarea 
romilor, procurorul  nu va insista asu-
pra detaliilor.  În aşa fel încât,  în tot 
timpul procesului celui în discuţie,  
soarta romilor nu va fi menţionată 
decât de patru ori : în actul de acu-
zare, în timpul citirii  formale a ca-
petelor de acuzare, în declaraţiile lui 
Antonescu şi ale generalului Vasiliu. 
Actul de acuzare  arată  că „mii de 
familii nefericite  au fost scoase din 
cabanele sau barăcile lor  şi depor-
tate  dincolo de nistru;  zeci de mii  
de bărbaţi, femei şi copii  sunt morţi 
de foame, de frig şi malarie„ .Acelaşi 
act menţionează 26.000 de romi 

deportaţi, în timp ce generalul Vasi-
liu  nu recunoaşte decât  24.000. În 
timpul interogatoriului său,  Ion An-
tonescu declară  că deportările  erau 
motivate  de raţiuni care ţineau  de  
lege şi ordine: romii, spune el,  comi-
teau multe acte reprobabile, furturi  şi 
asasinate  la Bucureşti şi în alte oraşe, 
profitând de  camuflajul impus  în 
timpul războiului. El se va folosi de 
acelaşi argument  în memorandum-ul  
său  din 15 mai 1946, adresat  tribu-
nalului popular.  În acel timp,  presa  
prezenta  superficial soarta  destinată  
romilor, în timpul războiului, în timp 
ce   detaliile procesului erau  prezen-
tate sistematic publicului. În timpul 
primilor ani de după război,  soarta 
romilor  români  în timpul conflictu-
lui nu pare să intereseze pe nimeni.  
Singura iniţiativă  care  dorea să-i 
susţină pe  foştii deportaţi  din Trans-
nistria  datează de la începutul anului 
1945 şi aparţine  „Uniunii Generale a 
Romilor din România“. Comitetul său 
Central anunţă că prin cipalul obiectiv 
al  organizaţiei  este „de a oferi un 
suport moral şi ma terial  tuturor ro-
milor şi, mai ales, celor care fuseseră 
deportaţi în Transnistria”.  Totuşi,  
în momentul în care  organizaţia îşi 
va relua activităţile, la 15 august 
1947, ea nu se va mai ocupa de foştii 
deportaţi romi. 
 În sfârşit, în 1948, romii 
obţin  oarecum statutul de  minori-
tate etnică. Rezoluţia din  decembrie, 
referitoare la  problema minorităţilor 
etnice, adoptată de biroul politic al 

comitetului central al partidului co-
munist român - document politic-
cheie în epoca comunistă -   le refuză, 
în cele din urmă, amintitul statut.  
Această situaţie va persista până la  
prăbuşirea regimului comunist, în 
1989.

VIITORUl TREcUTUlUI:  
REcUNOAŞTEREA RObIEI ŞI  A 

HOlOcAUSTUlUI ROMIlOR

În octombrie 2003, guvernul român  a 
creat Comisia internaţională a Holo-
caustului din România, prezidată de 
Elie Wiesel şi Ion Iliescu ( preşedintele  
român – la acea dată -n.n.) şi  bene-
ficiind de competenţele  Muzeului 
Holocaustului  din Washington şi 
ale Muzeului  Yad vashem din Ieru-
salim. Membrii comisiei au redactat  
un studiu  despre  destinul comun al 
evreilor şi romilor, în timpul Holo-
caustului din România, care a fost pu-
blicat în noiembrie 2004. În timp ce 
atrocităţile au fost  comise acum mai 
bine de  60 de ani,  este pentru prima 
dată  în istorie că  un stat din Euro-
pa de Est  se pregăteşte să lanseze  o 
dezbatere publică  şi politică  asupra 
problemei recunoaşterii asasinării a 
mii de  romi, în cadrul Holocaustu-
lui.  Ar trebui ca şi alte state euro-
pene să urmeze această iniţiativă,  
care reprezintă pentru romi  o şansă 
de a-şi  asuma trecutul.  

http://romani.uni-graz.at/romani
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Situaţia supravieţuitorilor  
din lagărele de concentrare Gerhard Baumgartner

Germania I Austria I Ţările socialiste

GERmANIA

Cifrele exacte care indică numărul romi-
lor - supravieţuitori ai Holocaustului nu 
sunt  întotdeauna disponibile, deoarece 
– cu excepţia oraşului Hamburg  unde au 
supravieţuit  500 de sinti – autorităţile 
locale de după 1945  au neglijat  să în-
registreze  oficial numărul victimelor şi 
al supravieţuitorilor.  Numărul total al 
romilor supravieţuitori în Germania este  
estimat la mai puţin de 5.000. Aceşti 
supravieţuitori se întorc în oraşul lor de 
origine, încearcă să stabilească contacte   
cu cunoscuţii care supravieţuiseră şi ei, 
încearcă să-şi  recupereze bunurile lor 
distruse şi confiscate şi să înceapă o viaţă 
nouă. 
 Serviciile locale de aju-
tor social  din Germania  ar fi trebuit, 

în mod normal, să răspundă cereri-
lor de indemnizaţie  ale romilor  care 
fuseseră victime ale Holocaustului, ca 
supravieţuitori ai lagărelor de concen-
trare. Dar unele dintre aceste servicii 
refuză  să recunoască faptul că romii şi 
sintii au fost persecutaţi pe motive ra-
siale şi continuă să vadă în ei persoane 
“asociale”, care nu se pot bucura de ni-
ciun drept valabil pentru acte reparatorii. 
Desigur, aliaţii au constrâns Germania, 
în 1945, să verse bani pentru acte repa-
ratorii  necesare victimelor persecuţiilor 
naziste, însă “ţiganii”nu au fost niciodată 
menţionaţi în cadrul acestor aranjamente. 
Autorităţile locale - precum  serviciul de 
ajutor social din Berlin – introduc  cri-
terii discriminatorii, când este vorba 
de solicitanţi sinti sau romi. Pentru a fi 
recunoscuţi oficial ca victime, aceştia  
trebuie să dovedească  faptul că au un 

domiciliu fix şi un serviciu stabil.
 Diversele zone de ocupaţie dis-
pun - fiecare – de un sistem diferit de res-
tituire şi indemnizaţie. În zona ocupată 
britanică, supravieţuitorii nu obţin decât  
o compensaţie  cu titlu de alocaţie  de 
închisoare (Haftentschadigung), în timp 
ce, în zona americană, sistemul este mai 
generos. Totuşi, din 1947, serviciile loca-
le de ajutor social, responsabile de  mo-
dul de rezolvare a cererilor de reparaţie 
şi de repartizare a  sumelor  au reîn  ceput 
să coopereze  cu poliţia criminală, pen-
tru a identifica “asocialii, criminalii şi 
infractorii, printre  solicitanţi”. Membrii 
poliţiei criminale ”specialişti în ţigani”- 
care , uneori, au participat direct  la 
persecuţii şi  deportări naziste –devin 
acum consilieri ai   administraţiei  care 
se ocupă de cererile prezentate de romi 
şi sinti.  Într-un caz tipic, oficiul pro-

“ TRĂIAU DESTUL DE GREU, 
DAR ERAU LIBERI”

“La 1 martie 1961, cea mai înaltă 
jurisdicţie regională din Munchen
( Oberlandesgericht) decide că “ţiganii” 
de origine germană, care trăiesc astăzi în 
Polonia” ( adică romii deportaţi şi deţinuţi  
la Lodz Chelmno, Auschwitz etc) nu au fost 
supuşi “muncilor forţate sau unei cvasi 
–detenţii” în timpul regimului nazist. Ei 

pretindeau că  au  trăit “ în lagăre des
chise, în cartiere evreieşti părăsite  sau 
cu fermieri, la ţară”, “destul de greu, dar 
liberi “: 

“Ei erau în mod ocazional folosiţi 
şi mobilizaţi în uzine de armament şi pe 
şantiere de construcţii de drumuri sau 
fortificaţii. Era normal să facă aceste lu
cruri sub supraveghere şi sub o oarecare 
constrângere.(…)Sigur că au existat şi 
tratamente rele, aplicate mai ales celor 

mai puţin apţi  sau celor mai îndărătnici 
la muncă(…)”

 Tot cinismul acestei logici 
explodează din următorul argument : acest 
regim nu ar putea fi, în niciun caz, asimilat 
muncilor forţate”în măsura în care mun
citorii nu erau, în general, supuşi niciunei 
constrângeri în timpul lor liber, de după 
orele de muncă”.
 Ilustr.1 ( extras rezumat şi tradus din Hohmann 

1990, pag.176)

Când puţinii supravieţuitori ai Holocaustului se întorc acasă, ei înţeleg că şiau pierdut – în 
majoritatea cazurilor – familia  şi bunurile.Totuşi, sunt acuzaţi mereu că mint  faţă de internarea lor  î n  trun  
lagăr de concentrare  şi înţeleg că li se refuză orice ajutor din partea autorităţilor postbelice; acestea 
continuă, întradevăr, să se bazeze pe prezumţii şi prejudecăţi care funcţionau de decenii. În Germania 
şi Austria, restituirile sau alocaţiile  vor fi vărsate mai târziu, dar va trebui aşteptat mijlocul anilor 1990 
pentru ca cei în discuţie  să primească o propunere decentă. În ţările socialiste,  romii pur şi simplu nu 
au fost recunoscuţi ca victime ale Holocaustului.

© CONSILIUL EUROPEI



Germania
Austria
Ţările socialiste

vincial pentru indemnizaţii (Landesent-
schadigungsamt) din Munchen a respins, 
în 1950, cererea unui supravieţuitor al 
lagărelor de concentrare de la Auschwitz-
Birkenau  şi Ravensbruck, argumentând 
că motivaţia rasială de persecuţie căreia 
i-a fost victimă solicitantul  nu a fost clar 
stabilită. Există documente  care atestă 
şi alte fapte similare în provincia Nie-
dersachsen. Odată cu începutul războiului 
rece, supravieţuitorii Holocaustului pierd 
puternicul sprijin  al administraţiei ame-
ricane, care acum depune eforturi pentru 
a-şi face aliaţi din noii oameni politici 
germani, în lupta sa contra comunismului. 
În anii ,50 serviciile administraţiei germa-
ne însărcinate cu acordarea reparaţiilor  
fac chiar apel la biologi rasişti şi poliţişti 
specializaţi, care jucaseră un rol cru-
cial în persecutarea  grupurilor sinti şi 
de romi, în regimul nazist. În numele  
acestei cooperări, victimele sterilizării 
forţate, mai ales, nu au primit niciodată 
nici cea mai mică indemnizaţie, pentru 
injustiţiile  comise contra lor. În 1950, 
mai mulţi supravieţuitori romi şi sinti - 
ale  căror solicitări fuseseră respinse de 
către serviciile germane de  ajutor social 
-   deschid  o acţiune în justiţie: Curtea 
de justiţie federală (Bundesgerichtshof), 
în 1956, le res pinge recursul, negând ca-
racterul rasial al persecuţiilor îndurate  de 
către cei în discuţie, înainte de decretul 

promulgat de Himmler, în 1942. Decizia 
va fi casată în 1963. (Ilustr.2)

AustriA

Cercetările recente arată că cea mai 
mare parte dintre cei 11.000 de aus trieci 
consideraţi “ţigani”, de către poliţie, 
înainte de 1938 şi de către nazişti,  după 
1938, nu a supravieţuit Holocaustului. 
Calculul final,  realizat de către poliţia 
secretă, la sfârşitul anilor 1940 – cel 
care  tocmai a fost publicat -  a stabilit că  
doar  10%  dintre persoanele persecutate 
ca fiind “ţigani”  au supravieţuit. Poliţia 
criminală, ca şi administraţiile locale şi 
centrale, au  persistat în modul de tra-
tare injustă a romilor  până la începutul 
anilor 1960 şi încearcă adesea să le re-
fuze  un permis de sejur în propriile lor 
oraşe de origine. În timpul primilor zece 
ani de după război, guvernul  dă chiar 
instrucţiuni  poliţiei în sensul de a li se 
contesta, pe cât posibil, naţionalitatea lor 
austriacă.(Ilustr.5)
 Drepturile de proprietate 
apăsând asupra locuinţelor “ţigăneşti”
 ( Zigeunersiedlungen) din Burgenland 
constituie o problemă specifică Austriei. 
Între cele două războaie, se considera, 
într-adevăr, că existau cam 130 de situri 
de acest gen, în regiune : în general situa-

te la liziera  satelor,  ele aveau între 30 şi 
300 de locuitori. Cele mai multe erau în 
districtele Oberwart şi Gussing, în sudul 
Burgenland-ului, de-a lungul frontierei 
cu Ungaria şi Slovenia.Aceste habitate 
compacte proveneau din secolul al XIX-
lea. Ele fuseseră ridicate, în general, pe 
pământurile comunale, dar construcţiile 
propriu-zise erau proprietatea romilor 
Aceştia, în marea lor majoritate, nu ştiau 
că o asemenea construcţie ar fi putut fi 
înscrisă la cadastru. După deportarea 
populaţiei rome locale  în lagărele de 
muncă sau de concentrare, aceste locuinţe  
- cu foarte puţine excepţii -  au fost com-
plet rase de pe faţa pământului.Casele 
au fost demolate sau pur şi simplu arse.
După 1945, supravieţuitorii lagărelor de 
concentrare nu sunt, aşadar, în stare să  
depună cereri pentru indemnizaţie pen-
tru bunurile lor distruse,  pentru că nu 
au nici cea mai mică dovadă de titlu de 
proprietate.Casele care aparţinuseră fa-
miliilor rome şi fuseseră construite pe 
terenuri  particulare, în sate,  au fost, în 
general, cruţate ( Ilustr.3)    
 În multe sate, bunurile mobile 
şi imobile  ale romilor deportaţi au fost 
vândute la preţ de speculă, între locui-
tori.Casele au fost demolate şi mate-
rialele reutilizabile vândute odată cu mo-
bila. Produsele vânzării au fost trimise 
organismelor regionale de ajutor social 

2 3

“…CARACTERISTICILE ASOCIALE ALE ŢIGANILOR …”

Decizia  de principiu dată de Curtea de justiţie federală germană la 7 ianuarie 1956 
refuză să recunoască orice caracter rasial persecuţiilor suportate de către romi, 
înainte de decretul din 1942. Ea se inspiră din regulamentele naziste, atât din punc
tul de vedere al raţionamentelor, cât şi ca terminologie :

 
“Dacă ne concentrăm pe decizia de principiu a SS Reichsfuhrerului şi şefului 
poliţiei germane, din 8 decembrie 1938 şi căreia judecătorul de apel  ia acordat o 
mare importanţă, se poate vedea clar că, în ciuda aspectelor  relevând clar o ide
ologie  rasială, nu rasa era, ea însăşi,  cauza măsurilor  luate, ci caracteristicile 
sociale deja menţionate ale „ ţiganilor”, care justificaseră restricţiile speciale vi
zândui pe membrii acestui popor. Decizia  nu se sprijină numai pe  concluziile bio
logiei rasiale, ci acordă o mare atenţie experienţei dobândite în lupta contra plăgii 
ţigăneşti şi pare necesară atacarea problemei ţigăneşti, ţinând seama de natura 
acestei rase. Motivele măsurilor  se pot rezuma astfel : metisaţii sunt responsabili  
de majoritatea crimelor comise de ţigani şi, pe de altă parte, toate încercările care 
urmăreau sedentarizarea ţiganilor au eşuat  datorită instinctului migrator dezvoltat 
de aceşti oameni”. 

Ilustr.2 ( tradus  din Hohmann 1990, pag-172 şi următoarele )

“EXACT CA LAGĂRELE DE  
CONCENTRARE”

Traumatizaţi şi slăbiţi, adesea bolnavi, cei întorşi 
acasă nu mai au chiar nimic.Theresia Pfeifer, o romă 
din Stegersbach, în Burgenland, îşi aminteşte :

 
“Şi fiecare dintre noi avusesem o casă frumoasă 
.Nu am obţinut niciun schlling pentru casa noastră, 
nici măcar asta (…)Şi eu am plecat la Stegers
bach, pentru casă. Ca să ne dea ceva, orice. Dar 
nu am obţinut nimic, absolut nimic.Eram reduşi la  
neputinţa de a nu fi obţinut nimic la Stegersbach, 
nici măcar o felie de pâine. Şi eu mă simţeam atât 
de bolnavă. Nimeni, bărbat sau femeie, nu nea dat 
nici  măcar o bucată de pâine (…)Se sfârşise totul, 
ei ne distruseseră casele. Ce puteam să facem ?În
torcândune acasă, aveam impresia că eram exact 
ca în lagăr de concentrare. Nu aveam nimic, abso
lut nimic.”
Ilustr. 3 (tradus din Amesberger-Halbmayr 2001, pag.181)
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(iar după 1943- la Berlin), care au afec-
tat aceste fonduri lagărelor de muncă şi 
chiar deportării în lagărele morţii. Multe 
familii de sinti sau lovari  îşi investiseră 
economiile în bijuterii  sau în bani de aur 
ori argint,  care au fost confiscaţi când ei 
au fost arestaţi. Romii nu vor fi niciodată 
despăgubiţi  pentru aceste confiscări.
 Când romii supravieţuitori 
depun cereri pentru acte reparatorii  
destinate traiului victimelor (Opfer-
fursorge), ei au adesea de a face cu pri-
mari plini de prejudecăţi, care declară 
că solicitanţii - în bloc – nu au dreptul 
la  aceste acte , avându-se în vedere “le-
nea” lor  şi “lipsa lor de sociabilitate”.
(Ilustr.4)
 Legea austriacă pentru ajutorul 
social al victimelor ( Opferfursorgege-
setz) din 1947 creează două categorii de 
victime. Combatanţii în rezistenţă şi per-
soanele persecutate  din raţiuni politice  
obţin  atestări oficiale ( Amtsbescheini-
gungen) care – în anumite circumstanţe – 
permit titularului să obţină o alocaţie. Per-
soanele care ”din motive de descendenţă, 
religie sau naţionalitate (…) au suportat  
un prejudiciu important” primesc doar 
un certificat de victimă ( Opferausweis)  
care le acordă acces privilegiat la apar-
tamentele comunitare  şi unele avantaje 
fiscale sau comerciale. Abia după 1949  
victimele persecuţiilor rasiale, religioase 

şi naţionale obţin  acel Amtsbescheini-
gung  dacă au fost deţinute într-un lagăr 
de concentrare. O perioadă petrecută într-
un lagăr de muncă forţată, între-un lagăr 
de  muncă sau chiar în lagărul de la La-
ckenbach ( cel mai mare “lagăr ţigănesc” 
al Reich-ului ) nefiind recunoscută  ca 
detenţie în lagăr de concentrare, mulţi 
romi austrieci  primesc, ca act reparato-
riu, o sumă mică sau chiar nimic.
 Va fi necesară adoptarea – de 
către Parlamentul austriac  - a unui amen-
dament  la Legea  pentru ajutorul social 
al victimelor (Opferfursorgegesetz), în 
1961, pentru ca supravieţuitorii de la 
Lackenbach şi din alte lagăre de muncă 
să primească, ca act reparatoriu pen-
tru “privarea  de libertatea personală”,  
suma de 350 schillingi  austrieci, pen-
tru fiecare lună petrecută într-un lagăr. 
Supravieţuitorii lagărelor de concentrare  
au primit 860 de schillingi  austrieci  
pentru fiecare lună de detenţie. Perioade-
le petrecute în lagărul de la Lackenbach  
sau în  alte lagăre de muncă  nu sunt în-
totdeauna recunoscute oficial ca detenţii 
în lagăre de concentrare.După 1988, 
supravieţuitorii acestor lagăre primesc, 
în sfârşit -  cu condiţia să fi stat mini-
mum şase luni într-unul dintre ele -  acel 
Amtsbescheinigungen  care le dă dreptul, 
în anumite condiţii, la “un ajutor social”.  
Solicitantul trebuie să  aibe condiţii 

proaste de trai, o capacitate de muncă  
scăzută şi un cazier judiciar imaculat. 
Totuşi, în baza legislaţiei discriminato-
rii adoptată între cele două războaie, şi 
chiar şi după 1945, mulţi romi au caziere 
judiciare care menţionează  condamnări 
(mai ales pentru “vagabondaj”), din care 
rezultă direct restricţii care îi apasă. Un 
rom deportat într-un lagăr de muncă 
sau de concentrare, datorită  “condu-
itei”  sale sau modului de viaţă aşa zis 
“asocial”  nu poate pretinde   reparaţii 
sau alocaţie  de victimă.  Pentru mulţi 
romi, criteriul unei dovezi  care să ateste 
capacitatea lor redusă sau inaptitudinea 
totală pentru muncă – datorită unor pro-
bleme de sănătate  datorate detenţiei – se 
dovedeşte a fi  un obstacol de netrecut, 
în măsura în care medicii agreaţi – dintre 
care mulţi au participat la sistemul nazist 
-  n-au vrut să recunoască handicapurile 
fizice ale foştilor  deţinuţi  din lagărele 
de concentrare. Chiar în cazul handica-
purilor evidente, aceşti doctori  neagă 
frecvent  posibilitatea ca asemenea han-
dicapuri  să fie consecinţa  tratamentelor 
îndurate  de romi în lagăre sau să aibă 
legătură cu aceasta.
 Republica Austria creează, 
în 1995, “Fondul Naţional pentru vic-
timele naţional-socialismului”, în pro-
fitul persoa nelor  care nu primiseră 
ac te reparatorii  sau alocaţii sufici-

Ilustr.4 ( copie după documentul original, oferită de autor)
În 1952, primarul din Markt St. Margarethen, lângă Eisenstadt (Burgenland) a explicat  după 
cum urmează de ce a respins  cererea de  ajutor social  a unei victime :” Cererea susmenţionată  
nu are nevoie de niciun ajutor.  Este vorba de o femeie celibatară, care nu are pe nimeni în 
grijă, care nu trebuie  să supravegheze pe nimeni,  cu o sănătate bună şi aptă de muncă. Cu 
condiţia să vrea,  ea ar fi perfect capabilă să trăiască, fără nici cea mai mică problemă în 
plus. Ea beneficiază de o locuinţă gratuită, întrun imobil din localitate şi, în cazul în care 
sar îmbolnăvi, eventualele cheltuieli pentru vizitele medicale sau internare   ar fi    în orice 
caz  suportate de colectivitate, în virtutea regimului general al ajutorului social. Orice sprijin 
acordat  unei persoane tinere şi sănătoase  nu ar putea decât să creeze costuri inutile, astfel 
încât solicitarea este categoric respinsă.” Vor trebui să treacă ani  şi să se aştepte alegerea unui 
nou primar pentru ca persoana respectivă să obţină, în cele din urmă, câştig de cauză.

“PENTRU A IMPRESIONA, ŢIGANII  VOR 
SĂ FIE CONSIDERAŢI SUPRAVIEŢUITORI  
AI  LAGĂRELOR  DE  CONCENTRARE”

Politica  deportării romilor  continuă în tot statul, în 
virtutea acestui decret confidenţial,  promulgat de către 
Ministerul de Interne( Departamentul 4, Securitate 
publică) ( 1948):

“Ni sa adus la cunoştinţă  că actele de 
infracţiune comise de ţigani sunt, din nou, din ce în ce 
mai numeroase, în unele zone ale ţării şi devin tot mai 
evidente, spre marea noastră nemulţumire. Pentru a 
impresiona populaţia, ţiganii vor să fie consideraţi 
foşti deţinuţi ai lagărelor de concentrare. Atâta timp 
cât ordonanţa poliţiei referitoare la străini (Auslan
derpolizeinerordnung) pare aplicabilă şi este posibil 
săi scoată din ţară, neplăcuta problemă a ţiganilor  
ar fi putut fi rezolvată, interzicândulise  să rămână 
pe teritoriul  naţional şi continuând expulzările (…)”
Ilustr.5 ( tradus din Rieger 2003, pag.53 )
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ente.Această iniţiativă permite să se 
verse supravieţuitorilor romi  o sumă 
maximală de  70.000 schillingi( în jur 
de 5.000 euro). În 2000, a fost creat, de 
către guvernul austriac, un fond sepa-
rat, destinat alocaţiei foştilor robi sau 
muncitori  cu forţa : orice rom care 
trăieşte în Europa îi poate adresa o ce-
rere, cu condiţia de a fi fost constrâns  
să muncească în interiorul  actualelor 
frontiere ale Austriei.Romii care au fost 
deţinuţi în lagărele de muncă  sau de 
concentrare în Reich-ul german sau în 
teritoriile ocupate de Germania  pot, de 
asemenea, să ceară alocaţie “Fondului 
german pentru muncă forţată”.
 Un studiu, publicat recent, 
despre condiţia  economică şi socială 
a  romilor austrieci, după 1945, arată 
situaţia extrem de marginalizată  a 
supravieţuitorilor Holocaustului, până 
la începutul anilor  1980. Nivelul lor 
de viaţă era considerabil inferior ce-
lui al populaţiei majoritare şi acuza 
o întârziere de 20 de ani, din punc-
tul de vedere al  condiţiilor de viaţă 
şi locuinţelor. Mulţi dintre ei locuiau 
într-un apartament  sau într-o casă  cu 
o singură  cameră, fără toaletă sau 
baie, fiind, câteodată, zece persoa-
ne într-o locuinţă,  în familii  adesea 
formate din mai multe generaţii şi din 
rude îndepărtate.  
 Datorită problemelor de 
învăţământ, în perioada interbelică, şi 
excluziunii elevilor romi din şcoli, după 
1938, majoritatea supravieţuitorilor 
Holocaustului sunt analfabeţi. După 

1945, copiii originari din familii rome 
– în care părinţii vorbesc o limbă 
minoritară, au venituri modeste şi sunt 
analfabeţi – sunt  adesea îndepărtaţi, 
fiind trimişi la şcoli pentru copiii cu 
handicapuri mentale sau fizice : o 
practică  care nu va fi abandonată în 
Austria decât la sfârşitul anilor 1980. 
Ca o consecinţă a acestui fapt, accesul 
la învăţământul superior le-a fost prac-
tic interzis. Accesul romilor la piaţa 
austriacă a muncii  se va limita, deci – 
timp de mai multe decenii – la  munci 
necalificate, la  meserii ambulante şi la 
comerţul itinerant   cu produse agrico-
le.

ŢĂRILE SOCIALISTE

În partea Germaniei ocupate de sovie-
tici, fosta RGD( Republica Democrată 
Germană), romii care  reclamau statutul 
de victime,  după ce supravieţuiseră re-
gimului nazist,  trebuia să dovedească 
“convingerea lor antifascistă- 
democratică”: un criteriu la care nici-
un alt grup de victime nu a fost supus. 
Aceste proceduri urmăreau, în mod clar, 
să-i excludă pe romi din grupul privile-
giat al victimelor antifasciste, oficial re-
cunoscute. Romii puţin numeroşi  care 
puteau să obţină această recunoaştere  
primeau  o alocaţie de la Stat, în cadrul 
unui sistem care, în RDG, nu face  nicio 
distincţie între victimele  persecuţiilor 
politice  sau rasiale.
 Cele mai multe ţări socialiste 

din Europa Centrală şi de Est nu i-au 
recunoscut pe romi ca victime ale Ho-
locaustului. Ideologia stalinistă a anilor 
1940 şi a debutului anilor 1950, în cele 
mai multe cazuri, considera “ţiganii” ca 
unul dintre segmentele cele mai sărace 
ale populaţiei rurale ; se au în vedere  
unele măsuri speciale în favoarea lor – 
este mai ales cazul Ungariei – dar ele 
nu vor funcţiona cu adevărat niciodată. 
Situaţia marginalizată a romilor în ţările 
“Blocului din Est”este, pe de altă parte, 
complicată de tensiunile sociale create 
(de romi) cu familiile de ţărani, în sa-
tele de origine.Aceste tensiuni au fost 
provocate de campaniile comuniste de 
colectivizare a pământurilor, campanii 
cărora ţăranii încearcă în zadar să li se 
opună şi prin care cadrele partidului co-
munist  recrutează uşor agitatori, dintre 
romii fără pământ.
Nu este încă posibil  să facem un ta-
blou  clar al situaţiei  romilor, în ţările 
comuniste  post-belice. Dar principala 
instituţie responsabilă de discriminarea 
lor  este - ca peste tot - poliţia, ale cărei 
servicii speciale  încearcă, după 1945, 
să reactiveze politica şi practicile  pri-
mei jumătăţi a secolului al XX-lea. În 
Ungaria, de exemplu, Ministerul de In-
terne începe să elibereze cărţi de iden-
titate speciale “ţiganilor“: coperta lor 
este neagră (nu roşie), pentru a-l putea 
“izola” imediat  pe titular: o practică ce 
nu va fi abandonată decât la începutul 
anilor 1960.
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INTROdUCERE

Sfârşitul celui de al doilea război 
mondial  şi anii care au urmat sunt  
teatrul unei schimbări radicale în 
ţările Europei de Est. Partidele co-
muniste locale ajung la putere  în 
Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, 
Ro mânia, Bulgaria, Iugoslavia şi 
Albania, cu concursul activ al Uni-
unii  sovietice  şi ele controlează  la 
modul absolut toate sferele  vieţii 
publice. Se instaurează un nou tip de 
sistem politic şi el este definit, con-
form propriei frazeologii - ca “socia-
list”. Apar schimbări sociale şi eco-
nomice globale;  unele dintre ele îi 
afectează direct pe “ţigani” care – în 
grade diferite şi în perioade diferite, 
în funcţie de ţară – fac obiectul unei 
politici guvernamentale active.

Elena Marushiakova, Veselin Popov

Cadrul general şi caracteristicile specifice I Sedentarizarea  romilor nomazi I Accelerarea integrării I Moştenirea 
culturală şi istorică I Organizaţii: “mişcarea romă “în Iugoslavia I Integrarea publică şi/ sau asimilarea 

Politica de stat  
în ţările comuniste

CADRUL GENERAL ŞI 
CARACTERISTICILE SPECIFICE 

Termenul “bloc socialist”, în Europa 
de Est, evocă, pentru mulţi, un  sistem  
monolitic totalitar, subordonat direct  
ordinelor Moscovei şi în cadrul căruia  
o unică şi aceeaşi politică domină în 

toate sferele. Asta este adevărat într-o 
anumită măsură, chiar dacă fiecare ţară 
prezenta  numeroase caracteristici spe-
cifice şi diferenţe, faţă de alte ţări.  Uni-
tatea monolitică a ţărilor  Europei de 
Est, guvernate de partide comuniste se 
suprimă, la sfârşitul anilor 1940, în Iu-
goslavia. În anii 1950, Albania îşi ale-
ge, şi ea, o cale proprie.Deşi rămâne  

membru al Tratatului de la Varşovia şi al 
Comecon-ului,  România, în numeroa-
se privinţe dovedeşte (într-o mai mică 
măsură) o oarecare “independenţă”. 
Aceeaşi tendinţă va apărea, de-a lungul 
timpului,  cu nuanţe, şi în celelalte ţări 
ale Europei de Est.( Ilustr.1)
 De fapt, nu am putea vorbi 
despre existenţa unui anumit model ge-

                                                      Ţări care au fost guvernate în totalitate cu principii comuniste

© CONSILIUL EUROPEI

Sfârşitul celui de-al doilea război mondial este martorul apariţiei a ceea ce avea să se numească 
oficial “blocul socialist”, într-o parte însemnată a Europei, în regiunile cu mulţi romi. Schimbările 
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neral pentru ţările Europei de Est, în spe-
cial, în sfera politicii interne naţionale. 
Aparent, la nivel ideologic, unitatea 
afişată este totală şi  fiecare ţară declară  
că politica sa naţională se bazează pe 
“principiile marxism-leninismului”; 
totuşi, în practică, este cu totul altfel.
 la modul foarte general, se pot 
distinge, în Europa de Est, două modele 
de politică naţională, calificate  respec-
tiv “etno-naţional” şi “post-imperial”. 
Primul se găseşte în Polonia, Ungaria, 
România, Bulgaria şi Albania (Cehoslo-
vacia ar putea fi inclusă şi ea  în acest 
grup, cu unele rezerve, în măsura în care 
este vorba despre un stat federal, consti-
tuit din două entităţi naţionale.) Aceste 
ţări sunt  constituite dintr-o naţiune (două 
– în Cehoslovacia), servind de funda-
ment  la formarea unui “stat naţional”, 

pe de o parte şi de “minorităţi” ( celelalte   
comunităţi mai mici, oricare ar fi ter-
menul folosit pentru a le desemna, după 
ţară), pe de altă parte. Cel de al doilea 
model (“post-imperial”) este tipic pentru 
Uniunea Sovietică şi Iugoslavia. Aici, 
cel puţin oficial, nu se face deosebirea 
între o naţiune “principală” şi minorităţi 
şi a  fost construită o  structură ierarhică 
complicată  a comunităţilor naţionale/
etnice -  având sau nu  propriile lor orga-
nisme  de stat/administrative – unificate  
într-un tip nou  de entitate “superioară”: 
“poporul sovietic” şi “iugoslavii”.
 Totuşi, diversele abordări 
naţionale referitoare la romi, în Europa 
de Est, nu demonstrează că este imposi-
bil să identifici  principii, reglementări 
şi modele comune.  Aceste caracte-
ristici comune - oricare ar fi, de altfel, 

diferenţele şi specificul  aplicării fiecărei 
politici naţionale – sunt, în general, reve-
latoare  pentru situaţia  romilor în Euro-
pa de Est, într-o perioadă dată ( mergând 
de la sfârşitul celui de al doilea război 
mondial, până la începutul perioadei de 
schimbări a anilor 1980).

 
SEDENTARIZAREA ROMILOR 

NOMAZI

Sedentarizarea romilor este un exemplu 
tipic  de combinare a politicilor oficiale 
comune şi specifice,  în ţările Europei 
de Est. Elementul comun, după caz,  
ţine de procesul de sedentarizare (sau, 
cel puţin, la o limitare importantă a no-
madismului) a romilor itineranţi, obser-
vat în timpul perioadei date, în ansam-

Cadrul general şi caracteristicile specifice
Sedentarizarea romilor nomazi

Ilustr.2 

Lucrător în metale, România, 1956
( de g.luko, după Fraser 1992, pag.280)   

Ilustr.3

Ursari, Bulgaria
(de Rolf Bauerdick, după guy 2001, pag.328)

Ilustr.4

Cărbunari, Bulgaria
( de Rolf Bauerdick, după guy 2001,pag.328)

Ilustr.5

Negustori de fiare vechi din Meteol, România
(după Djuric-Becken-Bengsch 1996, pag.184b)

Ilustr.6

Negustor de cai, România
(după Djuric- Becken-Bengsch 1996, pag.184b)

Ilustr.7

Cărămidari din Craiova, România
(după Djuric- Becken – Bengsch 1996, pag.184b)
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blul acestor ţări. Procesele observate în 
fiecare ţară  prezintă, totuşi, caracteris-
tici proprii, din punctul de vedere al po-
liticii oficiale în care ele se înscriu şi al 
calendarului de aplicare.
 Punctul de plecare al procesu-
lui de sedentarizare diferă, şi el, de la o 
ţară la alta. Chiar dacă este imposibil, 
bineînţeles, să dăm  date precise, putem 
presupune  că mai mult de trei sferturi 
din romii din Polonia  şi cel puţin  două 
treimi  din ansamblul populaţiei rome 
din Uniunea Sovietică  erau (semi) 
nomade. la cealaltă extremă a acestui 
evantai, în Bulgaria şi în Cehoslovacia, 
romii itineranţi reprezentau, datorită 
politicii oficiale, mai puţin de 5% din 
totalul populaţiei rome. În celelalte ţări, 
procentul  de romi nomazi variază: în 
România şi Iugoslavia, ei nu reprezintă 

mai mult de o treime, iar în Ungaria şi 
Albania – nu mai mult de un sfert din 
populaţia romă.
 În majoritatea ţărilor din Euro-
pa de Est,  sedentarizarea romilor no-
mazi răspunde unui act de guvernare  
sau unei decizii a partidului( cele două 
entităţi - confundându-se ). Uniunea 
sovietică – unde o lege specifică inter-
zice modul de viaţă itinerant  -  este pri-
ma ţară care lansează o politică activă  
în favoarea rezolvării “problemei“ ro-
milor nomazi. la 5 octombrie 1956, 
prezidiul sovietului suprem al URSS 
promulgă  un decret referitor la  “parti-
ciparea ţiganilor nomazi la   activităţile 
de muncă”. Acelaşi model este aplicat 
în Bulgaria, unde un decret  referitor 
la “Rezolvarea problemelor minorităţii 
ţiganilor în Bulgaria” este adoptat de 

către Consiliul de miniştri, în 1958. 
În Cehoslovacia, o lege referitoare la  
“sedentarizarea persoanelor nomade”- 
aproape similară în substanţă -  este  
adoptată în acelaşi an. În Polonia, după 
încercarea  eşuată a guvernului de a-i 
convinge pe romi să se instaleze în mod 
voluntar în  teritoriile libere din Vest 
(după deportarea populaţiei germane ) 
în 1952, Ministerul de Interne  promulgă 
o rezoluţie referitoare al sedentarizarea 
obligatorie  a “ţiganilor “  itineranţi, în 
1964.  În România, sunt luate măsuri 
speciale în favoarea sedentarizării 
“ţiganilor “ nomazi  începând cu anul 
1977, dată la care comitetul central  al 
partidului comunist român  adoptă un 
program  în favoarea integrării lor so-
ciale. În acest program,  sedentarizarea  
este – dacă nu obiectivul esenţial -  cel 

Ilustr.8

În unele regiuni ale Europei de Est, romii activează încă în meserii care nu cer un  domiciliu fix. Profesiile ambulante  au supravieţuit, 
oarecum,  măsurilor adoptate de regimurile comuniste în vederea sedentarizării romilor, ca şi tendinţei generale de sedentarizare. Până 
astăzi, de exemplu, se pot întâlni ursari  etalându-şi animalele în faţa turiştilor, pe litoralul Mării Negre, ca şi negustori de cai, în sate. 
(tradus din gronemeyer- Rakelmann 1988, pag 138)

SEDEnTARIZAREA noMAZIloR : REPRESIUnE SAU 
ASISTEnŢĂ?

Interesul analizei percepţiei actuale a problemei sedentarizării nomazilor în Europa 
de Est este evident. Numeroase publicaţii ştiinţifice şi apărători ai drepturilor omului 
consideră această politică ca fiind apogeul măsurilor represive ale partidelor comu-
niste, faţă de romi : un punct de vedere împărtăşit, în egală măsură, astăzi de unii 
activişti romi (care aparţine, este adevărat, unor grupuri de romi sedentarizaţi de 
secole). În general vorbind, în Europa de Est, romii înşişi şi mai ales vechii romi 
călători au o atitudine pozitivă faţă de măsurile care  încurajează sedentarizarea. 
Punctul de vedere  este cu atât mai traşant cu cât persoanele intervievate  au trăit 
personal evenimente dramatice. Atitudinea pozitivă este, deci, mai marcată în Bul-
garia sau în ţările fostei Uniuni sovietice, decât în Cehoslovacia sau Polonia unde 
sedentarizarea a fost însoţită de măsuri represive
(confiscarea cailor şi a bunurilor).
 Un alt factor este cu mult mai important când este vorba de a se evalua  
politica de sedentarizare a romilor nomazi. În perioada 1950-1975, o criză gravă 
a zdruncinat ţările Europei de Est şi a început să afecteze modul de viaţă nomad. 
Datorită evoluţiei condiţiilor sociale şi economice, nomazii înşişi erau  fiind în afara 
posibilităţilor de a se fixa (sau de a duce o viaţă semi-nomadă) şi în afara  noilor 
strategii economice. Intervenţia  activă a statului s-a produs la momentul oportun (o 
circumstanţă  destul de rară în istoria politicilor guvernamentale   pentru romi) şi a 
susţinut mult -  de exemplu sub formă de împrumuturi şi subvenţii  pentru construcţia 
de locuinţe – dezvoltarea  naturală a comunităţii şi integrarea sa.

Ilustr. 10

Ilustr.9

“În Ungaria, sunt câteva cooperative de fie rari,  
autogestionate de către romi. Cea de la No-
gradmegyer, de exemplu, există  din 1951. Satul 
era locuit de fabricanţi de cuie şi de muzicanţi 
ţigani, care - după un proces îndelungat -  au re-
alizat o cooperativă care produce astăzi o gamă 
întreagă de produse”
( tradus din gronemeyer- Rakelmann 1988, pag.121f)
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Accelerarea integrării
Moştenirea culturală şi istorică

puţin unul dintre  scopurile urmărite.
 În celelalte ţări din Europa 
de Est, sedentarizarea romilor nomazi  
nu a fost reglementată  în cadrul unei 
politici speciale, vizându-i pe cei în 
discuţie; aceştia erau, pur şi simplu, 
supuşi legislaţiei generale (care cerea 
un domiciliu şi un loc de muncă fixe 
etc.).  Aşa a fost în Ungaria pe parcursul  
celei de a doua jumătăţi  a anilor 1950 şi 
în Albania şi Iugoslavia, în anii 1960 şi 
1970.
 Trebuie notat că politicile de 
stat în domeniul sedentarizării  romilor 
nomazi  nu au condus, întotdeauna, la re-
zultatele scontate. În Uniunea sovietică,  
o parte dintre romi – oficial sedentarizaţi 
-  menţine  vechiul său stil de viaţă , până 
în anii 1960, epocă în care  ei încep să fie 
interesaţi de noile  activităţi economice. 
Modul de viaţă itinerant al romilor  din 
Iugoslavia este, în general, pe cale de 
dispariţie (fără  să fi dispărut cu totul). 
În Bulgaria, mai multe grupuri de romi, 
deşi au o locuinţă şi - teoretic – un loc de 
muncă stabil, continuă să călătorească, 
în timpul anotimpurilor calde (după 
modul tradiţional de viaţă nomadă din 
Balcani). În România, eşecul politicii 
de sedentarizare  este cel mai evident: în 
1977, se înregistrau, oficial, 66.500 romi 
nomazi şi modelul nomadismului sezo-
nier a funcţionat aici mereu, în diverse 
grupuri de romi (Ilustr.2-10)

ACCELERAREA INTEGRĂRII

Dacă politica având ca scop integrarea 
publică a romilor predomină în toa-
te ţările Europei de Est, punerea sa în 
practică poate lua diverse forme. Se 
pot observa două abordări  diferite care 
se  confruntă  până în zilele noastre şi 
care sunt calificate  ca “globalizantă”, 
respectiv – “specială”. Prima nu preve-
de măsuri guvernamentale  particulare 
în favoarea integrării  sociale a romilor, 
care sunt  trataţi în cadrul politicii gene-
rale, în vigoare pentru toată populaţia. 
“Abordarea specială”, dimpotrivă, 
îi consideră pe romi  o comunitate 
separată, confruntată  cu probleme par-
ticulare, care nu pot fi rezolvate  decât 
cu ajutorul unor măsuri specifice. 
 Prima abordare a fost aplicată, 
în mod esenţial, în Uniunea sovietică, 
în Iugoslavia, Polonia şi Albania , unde 
niciun program  guvernamental spe-
cial  nu se aplică romilor (cu excepţia 
programului de sedentarizare  a noma-
zilor, din URSS şi Polonia). Singura 
sferă a vieţii publice unde principiul 
globalizării nu este aplicat  este cel al 
prezervării şi consolidării  identităţii et-
noculturale. Teatrul Romen  din URSS 
constituie una dintre atracţiile majore  
de la Moscova şi ţara numără mai mult 
de 100 de ansambluri muzicale şi trupe 

de balet, regrupate în cadrul diverselor 
instituţii: discurile de muzică romă sunt 
numeroase şi cunosc o largă difuzare, 
ca şi folclorul “ţigănesc”. Situaţia este 
asemănătoare în Iugoslavia, datorită 
ajutorului activ acordat de stat şi 
similară şi în Polonia, deşi la o scară 
mai modestă. (Ilustr.11)
 În celelalte patru ţări (Ceho-
slovacia, Ungaria, România şi Bulga-
ria ) o abordare “specială” prevalează 
în politica guvernamentală, în materie 
de integrare publică a romilor. Prezenţa 
unei asemenea atitudini nu exclude 
recurgerea ocazională la o abordare 
“globalizantă”, în aşa fel încât inte-
grarea publică a romilor se face adesea 
în cadrul legislaţiei generale. Totuşi, 
statul consideră că problemele speciale 
cer măsuri particulare, pentru romi, 
referindu-se, de exemplu, la sedentari-
zarea celor în cauză (Ilustr.14).
 În Bulgaria, un text referi-
tor la “Rezoluţia asupra  problemelor   
minorităţii ţiganilor în Bulgaria” a 
fost adoptat în 1958 şi urmat, în 1978, 
de un decret intitulat “Ameliorarea  
muncii duse cu ţiganii bulgari, în vede-
rea favorizării mai active a participării 
lor la construcţia societăţii socialiste 
dezvoltate”; partidul comunist român 
pregătea “Programul pentru integra-
rea socială a ţiganilor”. În Cehoslova-
cia - în urma evenimentelor din 1968 

Ilustr.12            

“Cei mai buni muncitori ţigani din mâna de lucru socialistă”. Sofia, 
sfârşitul anilor 1940 ( în centru , îl recunoaştem pe Şakir Paşov, deputat 
bulgar în epocă)
(după arhivele de Studii Romani , Sofia, Bulgaria )
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PolonIA : EFECTElE SEDEnTARIZĂRII  
oBlIgAToRII

“În momentul aplicării politicii de sedentarizare (în 1964), autorităţile au 
neglijat pur şi simplu să pregătească un plan, cât de mic, care să permită 
romilor să înceapă o viaţă nouă. Nu li s-a propus nicio locuinţă decentă, 
nicio muncă, nimic care ar fi putut să le permită acestora să se adapteze 
treptat la o societate mai mare şi să-şi schimbe modurile de viaţă anterioa-
re. Când romii au văzut că se atribuie apartamente sociale în mediul “oa-
menilor obişnuiţi”, conflictele nu au întârziat să apară(…). În timpul anilor 
care au urmat, odată romii fiind suficient de determinaţi ca să nu-şi mai 
reia peregrinările, autorităţile nu au mai arătat nici cel mai mic interes faţă 
de ei. Este  perioada în care au fost stabilite schemele rome de adaptare 
la această viaţă nouă. Romii s-au orientat  spre comerţul cu valută şi cu 
obiecte de valoare : în principal - aur, maşini, antichităţi şi covoare. Cei 
care aveau familia în străinătate  aveau un avantaj în plus în a-şi câştiga 
traiul, făcând contrabandă  sau vânzând maşini furate din Europa de Vest.   
Ilustr.11( după Mroz 1001, pag.257 şi următoarele)
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şi adoptării unei noi constituţii -  a fost 
adoptată o politică  intitulată “Concepţia  
de integrare culturală şi globală publică 
a ţiganilor “, în 1972, apoi consolidată 
şi modificată în 1976. În ansamblu, to-
ate aceste texte ale partidului şi guver-
nului se referă la mai multe obiective 
esenţiale, care vor fi reluate  de către 
politica specială referitoare la “ţigani”. 
Ele prevăd locuri de muncă stabile, cu 
normă întreagă, soluţionarea proble-
melor de locuinţă şi sănătate, integrarea 
copiilor romi în sistemul educativ 
obişnuit şi ameliorarea nivelului lor de 
instruire, promovarea culturii rome etc.
(Ilustr.12)
 Totuşi, politicile oficiale  
respective din diferitele ţări  au şi 
particularităţi, mai ales din punctul de 
vedere  al modalităţilor  de aplicare  a 
direcţiilor principale amintite. În Bul-
garia, internatele sunt create începând 
cu anul 1961, iar din 1966, unele şcoli, 
frecventate  înainte  doar de copiii romi, 
sunt transformate în “stabilimente  se-
cundare de învăţământ  general, punând 
accentul pe formarea profesională”. În 
România,  măsurile speciale vizează re-
ducerea numărului  de copii în familiile 
rome (alocaţiile familiale nu sunt date 
decât familiilor  care nu au mai mult de 
cinci copii), datorită numărului mare de 
romi mici abandonaţi în maternităţi sau 
orfelinate. În Ungaria, în 1961, au fost 

avute în vedere măsuri speciale  pen-
tru lupta  contra discriminării romilor, 
în societatea maghiară, şi programul 
pentru locuinţe din 1964 avea în vede-
re suprimarea a 2.500 de cartiere sau 
sate rome separate. În Cehoslovacia, 
un decret guvernamental  din 1965, 
urmăreşte, de asemenea, distrugerea 
cartierelor rome, mai ales în estul Slo-
vaciei,  şi dispersarea romilor  în oraşe 
şi sate slovace  sau în regiunile indus-
triale  ale Republicii socialiste cehe 
(Ilustr.13).

MOŞTENIREA CULTURALĂ 
ŞI ISTORICĂ

Diferenţele  dintre  politicile guverna-
mentale  sunt adesea determinate sau cel 
puţin influenţate  de modelele culturale  
şi istorice moştenite din  trecut. De fapt, 
ţările  Europei de Est despre care vorbim  
s-au conturat  în secolele al XIX-lea şi 
al XX-lea, în cadrul imperiilor - impe-
riul otoman, imperiul  austro-ungar  şi 
imperiul rus – optând fiecare pentru  
un tip diferit  de politici faţă de romi. 
Particularităţile a trei modele principale  
şi influenţa lor  asupra  fazelor istorice ul-
terioare  sunt ilustrate  cu exemplul poli-
ticilor de habitat respective, din diferitele 
ţări ale Europei de Est. 
 Vechile trăsături imperiale, cul-

turale şi istorice  ale celor trei imperii se 
reflectă direct  în diversele modele de 
reinstalare a romilor sedentarizaţi(care 
erau cu mult mai numeroşi decât conge-
nerii lor nomazi, în imperiul otoman şi 
imperiul austro-ungar).
 În imperiul otoman (adică în 
Bulgaria, Albania, ca şi în cea mai mare 
parte din Iugoslavia  şi în România ) romii 
trăiau – în interiorul zonei de rezidenţă – 
în cartierul lor propriu ( delimitat etnic şi 
numit mahala) , ca toate celelalate grupu-
ri etnice. În imperiul austro-ungar (adică 
în Ungaria, în Cehoslovacia, în zone în-
tinse din România  şi în zone mai mici 
din Iugoslavia şi Polonia) romii trăiau 
dincolo de limitele oraşelor şi satelor, un-
eori la kilometri depărtare  de acestea, în 
ceea ce se convenise să se numească ci-
ganytelep în Ungaria, osada sau kolonia 
în Slovacia, kolonia sau ţigănia în Româ-
nia, osada în sudul Poloniei etc. În impe-
riul rus (adică în teritoriile corespunzând 
fostei URSS şi o parte din Polonia) romii 
trăiau cel mai adesea împreună cu restul 
populaţiei, în general într-una sau  câteva 
duzini de case, situate la proximitate un-
ele faţă de altele ( în afară de zona de din-
colo de Carpaţi – Transcarpaţia – unde 
domina modelul austro-ungar). 
 Politicile respective ale sta-
telor faţă de romi,  în ţările din Europa 
de Est,  corespund circumstanţelor isto-
ric determinate. În Ungaria şi în Slo-
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“CAI, VACI ŞI ŢIgAnI”

“Decretul guvernului nr.502/1965 
introdusese un program planificat 
de transfer al romilor din habita-
tele ridicate  în Slovacia şi dis-
persarea lor către locuri conve-
nabile de  pe pământul ceh. Pro-
centul maxim al romilor pe comu-
nitate fusese fixat la 5% (…) Un 
purtător de cuvânt  rom nu a evi-
tat  să remarce cu ironie: ”Ei au 
planificat totul şi au prevăzut 
pentru fiecare sat un număr de 
cai, vaci şi ţigani” (…)”

Ilustr.13

( după guy 2001, pag.291)

PolITICIlE “gloBAlIZAnTE” ŞI EFECTElE “SPECIAlE”: STERI-
lIZAREA În CEhoSloVACIA

Sterilizarea în Cehoslovacia a fost percepută, în general, ca un exemplu drastic 
de politică “specială” faţă de romi, în Europa de Est ; în acest context, docu-
mentul important este decretul promulgat  de către ministrul Sănătăţii, la 29 
februarie 1972, care autoriza sterilizarea voluntară a femeilor care au născut  
mai mult de patru copii retardaţi. Erau prevăzute şi stimulente financiare. Acest 
decret, comparabil  teoretic cu principiile “globalizante”  ale politicilor (adică 
– nevizându-i direct pe romi) a avut echivalente (sub o formă mai blândă) în 
Elveţia şi în ţările scandinave. Exemplul, totuşi, ilustrează faptul că  politicile 
teoretic “globalizante“ pot conduce la rezultate“speciale” şi,  adesea,  discrimi-
natorii, în practică. În loc să fie aplicate membrilor privilegiaţi ai unei societăţi 
date, restricţiile  tind să lovească selectiv persoane care deja fac obiectul unor 
restricţii. În ceea ce priveşte sterilizarea “voluntară”în Cehoslovacia, mai mult 
de jumătate dintre femeile supuse acestui tratament, în anii 1970, erau rome. 

Ilustr. 14



Organizaţii: “mişcarea romă” din Iugoslavia 
Integrarea publică şi/ sau asimilarea

vacia, tendinţa era de lichidare totală 
a locuinţelor separate ale romilor; o 
politică ce s-a dovedit relativ eficientă  în 
Ungaria, unde cele mai multe dintre cele  
2.500 de ciganytelep au fost distruse. În 
România, politica guvernamentală în ma-
terie de habitat  este variată şi incoerentă, 
ca şi moştenirea istorică a diverselor re-
giuni din ţară. În Bulgaria, decretele care 
cereau desfiinţarea cartierelor de romi nu 
au fost urmate  de nicio măsură serioasă 
de aplicare (a acestora- n.n.), în timp ce 
în Iugoslavia şi Albania – ca şi în Uni-
unea sovietică şi în Polonia -  guvernul 
nu consideră necesar  să definească o 
politică guvernamentală specială pentru 
romi.

ORGANIZAŢII: “MIŞCAREA ROMĂ“
ÎN IUGOSLAVIA

Atitudinea faţă de organizaţiile rome  
constituie o caracteristică importantă a 
politicii guvernamentale privind această 
populaţie, în ţările Europei de Est. De 
fapt, constituirea şi consolidarea  unor 
asemenea organizaţii nu ar fi fost posi-
bile fără  aprobarea şi susţinerea activă  
ale statului şi structurilor de partid 
(Ilustr.15).
 În acest context, elanul în fa-
voarea auto-organizării şi emancipării – 
apărut progresiv  în cadrul comunităţilor 
rome din Europa de Vest  şi care va con-
duce  la fondarea diverselor organizaţii, 
apoi la debutul a ceea ce s-a convenit a 

se numi”mişcarea romă”, în anii 1970 
– nu a produs rezultate comparabile în 
Est. Şi aceasta - în ciuda unor iniţiative 
pe termen scurt – mai mult sau mai 
puţin singulare – în Bulgaria şi Ceho-
slovacia. În Ungaria, s-au organizat 
multe activităţi culturale.
 Situaţia din Iugoslavia a fost 
un caz particular. Într-un articol apărut 
în 1969, în buletinul Vecerni novosti 
publicat la Belgrad, Slobodan Berberski 
– un rom comunist, cu funcţii publice, 
pe termen lung, după ce fusese succesiv 
prizonier politic, luptător în rezistenţă 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial şi membru al comitetului cen-
tral  al Uniunii Comuniştilor iugoslavi  
(UCI) - anunţă că romii iugoslavi îşi 
vor crea propria lor organizaţie, având 
ca sarcină principală obţinerea permi-
siunii pentru romi  de a  căpăta statutul 
de “naţionalitate “ ; în acea epocă, într-
adevăr, Iugoslavia avea o legislaţie  şi 
o structură ierarhică complicată, în ca-
drul cărora  comunităţile erau împărţite 
în diverse categorii : grupuri etnice, 
naţionalităţi şi naţiuni.
 După crearea “Asociaţiei 
rome”, în 1969, începe procesul de 
înfiinţare de filiale în diversele republici 
( şi, mai târziu, în oraşe), în acelaşi timp 
cu crearea altor asociaţii rome( cultu-
rale, sportive etc ). În anii 1970, existau 
mai mult de 60 de organizaţii rome şi 
numărul lor creşte necontenit. Diferite 
iniţiative, în general evenimente cultu-
rale (festivaluri cu participarea ansam-

blurilor rome) sunt susţinute de statul 
iugoslav:  publicarea de cărţi în limba 
romani sau difuzarea la radio şi televi-
ziune a unor emisiuni destinate romilor 
(la Kosovo). În 1986, asociaţiile rome 
existente  se unifică în cadrul unei Uni-
uni a asociaţiilor rome din Iugoslavia.

INTEGRAREA PUBLICĂ ŞI / SAU  
ASIMILAREA

Până astăzi, evaluarea politicilor guver-
namentale  rome existente în Europa de 
Est, în timpul a ceea ce s-a convenit a 
se numi “perioada socialistă”, rămâne 
influenţată de spiritul “războiului rece”. 
Aceste politici, în ansamblul şi în ma-
nifestările lor concrete, sunt percepu te 
ca fiind sinonime cu una dintre nume-
roa sele crime înfăptuite de regimurile 
to talitare. Este dificil, astăzi,  să găseşti 
o analiză obiectivă şi globală a  acestor 
po litici, sub toate aspectele lor, fără a că-
dea în clişee ideologice. 
 Principala problemă, în funcţie 
de circumstanţe, este de a realiza o de-
osebire precisă şi de a stabili relaţii în-
tre două procese interdependente şi care 
se suprapun, uneori, parţial: integrarea 
socială şi asimilarea. De-a lungul isto-
riei, multe popoare, trăind în cadrul unor 
naţiuni străine, au trecut de la etapa de 
integrare socială la cea de asimilare (fie 
în cadrul unui proces natural, fie datorită 
unei anumite politici guvernamentale). 
Urmând logica acestui model ( care nu 
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EMAnCIPAREA În IUgoSlAVIA

“În ciuda tensiunilor interetnice şi politice care au apărut 
după moartea lui Tito, în 1980, au fost aleşi primii romi, 
din această perioadă, în consiliile municipale, iar Sait 
Balici ( din oraşul Nis) a fost ales membru al Parlamen-
tul Naţional Sârb. Patru ani mai târziu, erau deja cinci-
zeci şi trei de membri romi aleşi în consiliile municipale 
sau provinciale, în plus şi deputatul deja menţionat(…)
 În 1981,  primul program radio bilingv în lim-
bile  romani şi sârbă  este difuzat de la Belgrad. El se 
numeşte “ Asunen romalen” (Ascultă limba romă) şi va fi 
menţinut până în 1987”.
Ilustr.15 

( după Kenrick 2001, pag.406)

BUlgARIA: MASCAREA RoMIloR

Bulgaria se proclamă stat unitar (compusă dintr-o singură 
naţiune), fără nicio altă naţionalitate în afara celei bulgare;”turcii 
bulgari“ văd că li se atribuie origine bulgărească. Nicio altă 
justificare “ştiinţifică” de acelaşi fel neputând fi găsită pentru 
romi, pentru a li se stabili o origine bulgărească, acest popor a 
încetat, oficial, să existe. Nu este niciodată menţionat public, 
în presă sau în publicaţiile academice. În mai multe spaţii de la 
marginea liniilor de căi ferate sau a şoselelor, caravanele sau 
cartierele de romi  sunt ascunse după ziduri de beton. Această 
politică absurdă  nu a condus la  niciun rezultat şi nu a facilitat 
integrarea romilor în naţiunea bulgară; dimpotrivă, s-a obţinut 
un efect contrar.  
 Ilustr.16
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ar putea fi considerat universal, în nici-
un caz ), fiecare măsură- referitoare la 
romi – luată de autorităţile din Europa de 
Est ar putea fi considerată ca o etapă în 
direcţia asimilării.
 Bulgaria este singura ţară din 
Europa de Est în care politica de integrare 
a romilor are ca scop o politică directă 
de asimilare completă şi necondiţionată.  
Atitudinile faţă de romi  sunt subordo-
nate politicii  faţă de minoritatea turcă. 
o decizie a “Politburo”, datată din 1962, 
arată “tendinţele negative  de turcifica-
re“  printre musulmanii bulgari, “ţigani” 
şi tătari; ea este urmată de lansarea unei 
politici urmărind “să încurajeze“ treptat 
schimbarea numelor patronimice  sau 
a prenumelor arabo-turceşti în nume 
bulgăreşti. Faza ultimă a acestei poli-
tici  este legată de ceea ce s-a convenit 
a se numi “procesul de reparaţie“, lansat 
în iarna 1984-1985: o acţiune de masă, 
implicând serviciile de securitate şi care 
îi constrângea pe toţi turcii, musulmanii 
bulgari (pomak)  şi musulmanii romi să-
şi schimbe numele. De fapt, acest “pro-
ces de reparaţie“ corespunde ultimei faze 
a unei asimilări de constrângere, aplicată 
cu forţa.(Ilustr.16, 17)
 Tendinţe de asimilare mai pot 
fi identificate în politicile guvernamen-
tale  ale Ungariei, Cehoslovaciei şi - în 
oarecare măsură – ale României.  În anii 
1950 şi 1960, se evocă, mai mult sau 
mai puţin deschis, “asimilarea naturală 
a ţiganilor“, în societatea maghiară. În 
anii 1970, logica politicii rome era deja 

diferită şi se înscrie într-un “demers 
constructiv”, pentru a folosi o termino-
logie contemporană.  Statul ungar începe 
să susţină integrarea romilor în societate, 
ca şi conservarea şi consolidarea culturii 
lor etnice, fără ca, totuşi, să le acorde 
statutul de minoritate naţională (acordat, 
însă, altor comunităţi minoritare). Ur-
marea logică a acestei abordări  este, de 
asemenea, asimilarea, dar pe termen mai 
lung.
 Politică romă din Cehoslo-
vacia se inspiră  din patru principii 
foarte asemănătoare. În această ţară 
- conform discursului oficial -  ro-
mii sunt definiţi  ca o comunitate de 
o natură deosebită(“cetăţeni  de ori-
gine ţigănească”), care nu ar putea fi 
comparată  cu alte minorităţi având  un 
statut diferit. Politica faţă de romi  este 
definită  ca fiind propice “unei integrări 
sociale“ şi unei “aculturaţii”; în practică, 
totuşi, ea se traduce prin măsuri care 
(fără a fi formulate ca atare în documen-
tele partidului şi administraţiei ) conduc 
la o viitoare  asimilare.
 Situaţia din România este de-
stul de asemănătoare. Asimilarea romi-
lor în societatea românească   a provocat 
- aici - apariţia unor grupuri importante 
de persoane de origine romă, care şi-au 
pierdut (cu totul sau parţial) identitatea 
lor romă şi caracteristicle lor etnice şi 
culturale. Statul român  consideră acest 
proces  ca un bun dobândit  şi nu acordă 
multă atenţie romilor, apreciind că pro-
blemele acestora  ţin mai mult de statutul 

lor social decât de apartenenţa lor etnică 
(Ilustr.18).
 Ar fi nedrept  să vorbim de 
atitudini  şi tendinţe asimilatoare în 
politicile rome oficiale, din celelalte 
ţări ale  Europei de Est. De fapt, în Po-
lonia şi în Albania - ţări construite  pe 
modelul “unei singure naţiuni”- politica 
guvernamentală faţă de romi  este atât 
de neînsemnată încât nici nu poate fi 
descrisă în acest context. Desigur, romii 
din Iugoslavia  au  pus problema  pro-
blema obţinerii statutului oficial  egal 
celui acordat  altor popoare, dar eşecul 
lor nu ar putea fi interpretat ca dovada 
unei politici asimilaţioniste ( de fapt, ei 
vor ajunge să obţină  statutul amintit cu 
puţin înainte de dezintegrarea Iugosla-
viei). Conceptul “iugoslavism” presu-
pune transformarea tuturor cetăţenilor  
într-un tip nou de comunitate (“iu-
goslavii”), ceea ce nu înseamnă  că ro-
mii trebuie în prealabil asimilaţi  altor 
naţiuni. 
 Situaţia este analogă în URSS 
unde romii reprezintă,  o comuni-
tate neînsemnată ( raportat  la ordinea 
de mărime a altor etnii  din Uniunea 
sovietică), în aşa fel încât ar părea naiv  
să vorbim de o politică  specială de asi-
milare. Ideea dominantă în această ţară  
este conceptul oficial de  viitor “popor 
sovietic “ (o metaforă, analogă  concep-
tului  contemporan de “familie europeană 
comună”), care presupune  unificarea tu-
turor popoarelor  într-o formaţie calitativ 
nouă.

lustr.17
Case rome ( în prim plan) şi 

blocuri  de locuit  la Filakovo, în 
sud-estul Slovaciei.În anii 1970, 

barăcile rome sunt rase de pe 
faţa pământului şi ocupanţii lor – 

constrânşi  să se mute în imobilele 
noi. Oţelăriile ( ale căror furnale se 
văd în planul doi) foloseau 8.000 de 
persoane - dintre care sute de romi 

-  până în 1989.

După schimbare, uzina a 
fost vândută unei (societăţi) 

multinaţionale, care, astăzi, numără 
800 de salariaţi, dintre care nimeni 

nu este de origine romă.

 (după dRoMa 1/2004, pag.16) 
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CONCLUzIE

Admiţând că noi analizăm  un re-
zultat final  conform normelor de 
astăzi  şi că criteriul esenţial  ţine 
de atingerea unui  nivel superior de 
integrare, prezervând caracteristi-
cile  etnice şi culturale, putem con-
chide, în rezumat că, în ansamblu, 
politicile guvernamentale ( şi nu cu-
tare sau cutare politică). oricare ar fi 
fost  scopurile enunţate, au ajuns la 
rezultate foarte diferite, în Europa de 
Est. Pe de o parte, condiţiile de  viaţă 
şi nivelul de  educaţie a romilor  au 

progresat rapid, raportând la perioa-
de anterioare, gradul lor de integrare 
a evoluat  şi a apărut un strat social 
al romilor dotaţi cu o educaţie rela-
tiv solidă. Pe de altă parte,  totuşi, 
preţul plătit pentru această integrare 
este mare. Mulţi romi din Europa de 
Est s-au angajat într-un proces de de-
gradare socială şi de  marginalizare, 
care s-a accelerat şi  s-a amplificat, 
odată cu “vântul schimbării”. În acest 
sens, este revelator faptul că  aceste 
procese  se exprimă cel mai bine  şi 
sunt mai bine percepute în ţările cu 
o politică  specifică şi clar formulată 

faţă de romi (adică Republica Cehă, 
Slovacia, Ungaria, România şi Bul-
garia)  şi sunt mai slab perceptibi-
le  în ţările care nu au  o asemenea 
politică sau au o politică mai puţin 
ambiţioasă. În fond, rezultatul final 
al politicilor rome în ţările Europei 
de Est depinde, înainte de orice, de 
dezvoltarea socială generală şi de 
“politica globalizantă”, dusă faţă de 
romi (adică o politică identică  cu 
cea dusă faţă de ceilalţi cetăţeni ) şi, 
într-o mai mică măsură,  de politicile 
“specifice” pentru romi, în calitatea 
lor de comunitate separată.

RoMÂnIA: RoMII CA oBIECTIVE  
SECUnDARE AlE “SISTEMATIZĂRII”

Politica binecunoscută a “sistematizării” lansată de Ni-
colae Ceauşescu în anii 1970 şi 1980 includea distrugerea 
masivă  a unor zone urbane şi rurale – chiar sate întregi – şi 
reinstalarea ocupanţilor în habitate noi. Aceste măsuri au 
fost puse în aplicare, mai ales în Transilvania, ceea ce a 
antrenat şi migrarea internă a romilor în interiorul Româ-

niei. Totuşi, această politică nu-i viza în principal pe romi, 
cum au crezut unii : inspirată de motive naţionaliste, ea 
ambiţiona mai ales reducerea minorităţii maghiare ; în acest 
context, romii erau percepuţi ca reprezentanţi ai majorităţii 
– adică ai naţiunii române – în aşa fel încât asimilarea lor 
nu era prevăzută decât pe termen lung  şi doar la capătul 
unei evoluţii naturale.

Ilustr.18
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Primele încercări de emancipare a ro-
milor s-au născut în ţările Europei de 
Est. 
 La sfârşitul secolului al 
XIX-lea, Lazăr Năftănăilă  este pri-
mul care a încercat să-i organizeze pe 
romii ro mâni, în cadrul (asociaţiei) 
sale “Înfrăţirea Neorustica” (asociaţia 
fraternităţii noilor fermieri). În Bulga-
ria, reuniunile  au fost în  1905 şi 1906: 
conducătorii romi au redactat  aici ce-
reri  către Parlamentul Naţional, prin  
care solicitau  dreptul de vot  pentru 

poporul lor, drept care le-a fost retras. 
 Anii 1930 au fost teatrul, mai 
întâi în Polonia şi în  România, al pri-
melor tentative de unificare a organelor 
reprezentative  ale unei ţări şi de cre-
are a organizaţiilor naţionale. Aceste 
încercări, totuşi, au eşuat ( în general, 
datorită  rivalităţilor interne şi luptelor  
pentru putere ale direcţiei mişcării)
 În Rusia sovietică, cu asistenţa 
statului, s-a creat, în 1925, o societate 
voluntară.  Rebotezată “Uniunea tu-
turor ţiganilor ruşi”, ea a fost condusă 

de către Andrei Taranov, membru al 
partidului comunist  al Uniunii sovie-
tice (partid bolşevic) şi Ivan –Rom Le-
bedev. Dizolvarea uniunii, în 1928, nu 
va afecta multitudinea de activităţi cul-
turale, sociale  şi educative care  sunt 
în plin avânt, în epocă, şi care vor con-
tinua până la o schimbare generală în 
politica oficială, în anii 1930.
 Trebuie să observăm absenţa 
totală a activităţilor analoge în Euro-
pa de Vest, înainte de cel de-al doilea 
război mondial. 

Lupta pentru dreptate I Către o reprezentare internaţională I Renaşterea “mişcării rome “:  primul congres mondial 
al romilor (1971) I Al doilea congres modial al romilor (1978) I Recunoaşterea genocidului şi instituţionalizarea  
vieţii politice rome I  Alunecarea spre Est I Participare politică la nivel naţional şi comunitar I Refuz de cooperare       
I Perspective

În timpul celei mai mari părţi a secolului al XX-lea, activităţile de emancipare  au rămas cantonate 
în experienţe practic izolate. În anii 1950 şi 1960, s-a creat un număr tot mai mare de  organizaţii  şi 
ele au pregătit terenul pentru “mişcarea romă”  din anii 1970. Acest deceniu asistă la apariţia  unei 
pletore de organizaţii rome naţionale şi locale ; ele au tot felul de obiective şi depun eforturi importante  
pentru a asigura romilor o reprezentare politică la nivel internaţional. Din 1989, în mai multe ţări din 
Europa de Est, romii sunt din ce în ce mai bine reprezentaţi în cadrul organelor politice municipale şi 
naţionale.

A fost propus  ca imn oficial  al romilor  în timpul primului  congres mondial al romilor, la Londra, în 1971.Este, probabil, cânte-
cul rom înregistrat cel mai frecvent în zilele noastre.
Ilustr.1 ( Textul romani este reprodus alaturat, aşa cum a fost scris  de către Jarko Jovanovici, în timpul congresului din 1971, pe baza unei melodii tradiţionale ).

Instituţionalizare  
şi emancipare Compilat de către echipa editorială

Am călătorit, călătorit, pe drumuri lungi
Şi am întâlnit romi fericiţi

Oh, romi, de unde veniţi voi
Cu corturile voastre  pe  

drumuri fericite?

Oh, romi, oh fraţii mei romi
Aveam odinioară o familie mare,
Legiunea neagră mi-a asasinat-o

Acum, toţi romii din lume se adună
Pentru că  drumurile rome s-au  deschis

Acum este momentul, ridicaţi-vă, romi, 
Noi ne vom ridica  foarte mult, cu 

condiţia să acţionăm!
Oh, romi, oh, fraţii  

mei romi   

INTROdUCERE

AM CĂLĂTORIT, CĂLĂTORIT
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Lupta pentru dreptate
Către o reprezentare internaţională
Renaşterea “mişcării rome “: primul congres mondial al romilor ( 1971)
Al doilea congres mondial al romilor ( 1978)

LUPTA PENTRU DREPTATE

După 1945, atunci când majoritatea gu-
vernelor refuză  să-şi asume responsabi-
litatea pentru crimele comise  în epoca 
nazistă şi nu simt nevoia să gestioneze 
consecinţele acestora, romii nu dispun 
de niciun grup de presiune suficient de 
puternic. Doar câteva organizaţii indivi-
duale  ne-rome intervin pentru această 
minoritate, odată în plus marginalizată. 
Totuşi, activitatea lor în favoarea 
dreptăţii şi egalităţii  nu va avea niciun  
rezultat concret important.
 Negarea drepturilor lor fun-
damentale, mai ales în Germania, unde 
romii (mai exact – grupul sinti) sunt 
neglijaţi în timpul procesului pentru acte 
reparatorii şi discriminarea persistentă 
provoacă crearea unor noi organizaţii.
 Începând din anii 1950, s-au 
fondat, în Germania, diferite asociaţii 
sinti. Scopul lor era de a-i ajuta  pe 
supravieţuitorii  persecuţiei naziste  să-
şi ceară drepturile lor la indemnizaţii şi 
să-şi ducă foştii torţionari în justiţie. Mai 
târziu, ele îşi vor extinde activităţile   la 
lupta pentru drepturile civile şi egalitatea 
socială a grupurilor sinti. 
 Fundaţia “Verband rassisch 
verfolgter nicht-Juden”(asociaţia non-
evreilor,  având ca obiectiv  persecuţiile 
rasiale ) (înfiinţată ) de către Oskar şi 
Vinzenz Rose, în 1956,  reprezintă o 

etapă importantă în istoria de emanci-
pare a romilor. Din această asociaţie  va 
lua fiinţă, în 1972, “Verband  Deutscher 
Sinti” (asociaţia grupului sinti ger mani), 
ale cărei organizaţii locale şi regionale 
vor sfârşi prin a fuziona în 1982, în 
“Zentralrat Deutscher Sinti und Roma” 
(consiliul central al grupurilor sinti şi 
rome germane ). Chiar dacă unii contestă 
vocaţia sa de a-i reprezenta pe toţi sintii 
şi romii care trăiau în Germania,  această 
organizaţie  a condus  activitatea pri-
vind actele reparatorii şi  recunoaşterea 
oficială a grupurilor sinti şi de romi şi ea 
a devenit unul dintre organele reprezen-
tative cele mai influente de romi, din Eu-
ropa.   
 Din 1968, problema nerezolvată 
a naţionalităţii şi statutul incert al 
imigranţilor romi au condus la cre-
area  Comisiei internaţionale a dreptu-
rilor ţiganilor de la Hamburg. Totuşi, 
în 1969, crearea avută în vedere a unei 
reprezentări unite germane eşuează 
datorită rivalităţii între mai mulţi 
candidaţi  la conducere şi a diferenţelor 
de opinie  asupra competenţelor unui co-
mitet transregional şi de intergrupuri. 

CĂTRE O REPREZENTARE
 INTERNAŢIONALĂ

Ca şi în cazul Germaniei, au fost lansate 
încercări şi în Franţa, pentru a se uni toa-

te  grupurile rome trăind în această ţară, 
în cadrul aceluiaşi organ reprezentativ. 
În plus, Franţa  va fi teatrul  mai multor 
încercări  urmărind să ridice procesul de 
auto-organizare  la nivel internaţional. 
 În 1960, Ionel Rotaru creează 
“Comunitatea mondială gitană”(CMG), 
la Paris. Dizolvarea  acestei CMG  de 
către guvernul francez, în 1965, va duce 
la naşterea “Comitetului internaţional  
ţigănesc” (CIŢ).  Condus de Vanko 
Ruda, comitetul  începe  să treacă de ba-
rierele naţionale, religioase şi de clan, 
care îi separau pe romi. CIŢ-ul - care 
lucrează în colaborare strânsă cu  biseri-
ca romă evanghelică, fondată în 1952, de 
către Clement Le Cossec – contactează 
organizaţii străine, precum Consiliul 
ţigănesc din Marea Britanie (fondat în 
1966) şi Consiliul nordic rom, din Suedia 
(fondat în 1973).
 Scopul declarat al CIŢ  este de a 
opri asimilarea  forţată  şi de a ameliora 
condiţiile juridice şi sociale ale romilor, 
din lumea întreagă. Prin prisma a ces tei 
optici, el a recurs  la strategii moder-
ne – relaţii publice, campanii mediatice, 
manifestări şi mobilizare – urmărind  să 
schimbe modul de gândire  a guvernului 
şi a marelui public  şi să-i ajute pe romi  
să progreseze pe calea  egalităţii. CIŢ-ul, 
rebotezat “Komiteto Lumniako  Roma-
no” (Comitetul Internaţional Rom, CIR), 
în 1971, publică şi un periodic: ”Vocea 
mondială a ţiganilor “. În 1971, CIR-ul  

ACTIVITĂŢI DE EMANCIPARE  A ROMILOR ÎN 
ŢĂRILE COMUNISTE 

Chiar dacă romii din Europa de Est , mai ales din Iu-
goslavia, au jucat un rol crucial în diversele activităţi pentru 
emancipare, organizate la nivel internaţional, iniţiativa acesto-
ra revine,  în special, romilor din Europa de Vest.  Asta, pen-
tru simplul fapt că înfiinţarea şi consolidarea unei organizaţii 
rome erau de neconceput în ţările comuniste, fără garanţia  şi 
susţinerea activă a statului  şi a structurilor de partid.  

 “Organizaţia generală culturală unită a  minorităţilor 
ţigăneşti “Ekhipe” (ekhipe însemnând “unitate“ în limba ro-
mani) din Bulgaria,  a fost creată la 6 martie 1945. Ea a fost 
condusă de Şakir Paşov: un activist rom  cunoscut şi un 
funcţionar vechi al partidului comunist. “Ekhipe“ are birouri lo-
cale şi publică Romano Esi (Vocea Romilor ): un ziar al cărui 
titlu va fi schimbat în Nevo Drom ( Drum nou ), când va deve-

ni organul comun  al (organizaţiei )Ekhipe şi al Teatrului mu-
zical ţigănesc central rom.  Către sfârşitul anilor 1940, politi-
ca se schimbă radical : Şakir Paşov  este expulzat din partidul 
comunist bulgar şi trimis în lagărul de concentrare de la Bele-
ne, presa romă şi teatrul îşi  încetează activitatea, iar birourile 
locale ale organizaţiilor rome trec în subordonarea “Frontului 
patriei “( o organizaţie de masă, condusă de partidul comunist 
bulgar ). În 1957, o încercare de reînviere a mişcării organizate 
de romi  este repede oprită, iar organizaţiile rome sunt cu totul 
plasate sub egida Frontului patriei, care publică şi “Viaţa nouă 
a ţiganilor“ ( până în 1988) ( Ilustr.3)

În Ungaria, “Magyar Ciganyok Muvelodesi Szovetseg” 
(asociaţia culturală a ţiganilor unguri ), condusă de Maria Las-
zlo, a fost fondată în 1957. Ea încearcă să-şi extindă activitatea 
şi să se transforme în minoritate naţională. Însă, va trebui să-şi 
închidă porţile  după doar doi ani. “Ciganyszovetseg” (Consiliul 
ţigănesc), condus de Menyhert Lakatosa fost creat în 1974 şi în-

2 3



INSTITUŢIONALIZARE  
ŞI EMANCIPARE

ROMII | IsTORIE

6.2

CONSILIUL EUROPEI
PROIECT EDUCAŢIA COPIILOR ROMI ÎN EUROPA

locuit, în 1985, cu “ Orszagos Ciganytanacs” (Consiliul naţional 
al ţiganilor), condus de Joszef Daroczi. Noua organizaţie romă 
îşi rezumă activităţile sale, în principal, la sfera culturală.

 În Cehoslovacia, organizaţiile rome au existat pentru 
perioade scurte. “Zvaz Ciganov-Romov” (Uniunea ţiganilor 
romi) , condusă de Anton Facuna, a fost înfiinţată în 1968, în 
Slovacia şi, anul următor, o “Svaz  Cikanu-Romu” (Uniunea 
ţiganilor romi) analogă a apărut în Republica socialistă cehă. 
Cele două organizaţii fuzionează în cadrul “Frontului popular“ 
(o organizaţie de masă, în subordinea  partidului comunist). 
Organizaţiile rome  creează o reţea de birouri locale şi încearcă 
să acţioneze pentru locuri de muncă, ameliorarea condiţiilor de 
locuit şi a  educaţiei  copiilor romi, să rezolve problemele femei-
lor rome şi să promoveze cultura romă. Totuşi, existenţa lor este 
destul de scurtă,  şi ele vor fi dizolvate la începutul anilor 1970.

 Situaţia din Iugoslavia este un caz particular.”Asociaţia 
romă”, creată în 1969, înfiinţează  birouri locale şi alte asociaţii 

rome, în ţară. În anii 1970, există mai mult de 60 de organizaţii 
rome şi numărul lor este în creştere constantă. În 1986, ele se 
unifică în cadrul unei Uniuni a asociaţiilor romilor din Iugosla-
via. 

 De fapt, în celelalte ţări ale Europei de Est, nu există 
o mişcare romă organizată. În Polonia şi în România, mai multe 
asociaţii rome locale – a căror activitate este limitată  la sfe-
ra culturală (organizarea şcolilor şi grupurilor pentru învăţarea 
muzicii şi dansurilor rome, participarea la  serbări şi festivaluri 
etc ) – apar în anii 1970. Activităţi analoge  sunt organizate,  la 
o scară mai mare,  în zeci de ansambluri muzicale şi trupe de 
dansuri în Uniunea sovietică şi câteva activităţi de acelaşi gen  
vor fi organizate ocazional în Albania.

Ilustr.2 (după Elena Maruşiakova - Veselin Popov)

stabileşte, formal, primul Congres mon-
dial al romilor. În 1972, 23 de organizaţii 
internaţionale, din 21 de ţări, inclusiv Ca-
nada şi Australia, stabiliseră deja legături 
prin CIR.

RENAŞTEREA “MIŞCĂRII ROME“: 
PRIMUL CONGRES MONDIAL 

AL ROMILOR (1971)

Lansarea a ceea ce avea să devină mai 
târziu “mişcarea romă” a declanşat 
o schimbare radicală în conduita 
adoptată de societăţile rome, faţă de 
realităţile politice şi sociale.  Un timp 
foarte îndelungat, într-adevăr,  destinul 
romilor le fusese impus, din “ex-
terior”, de către populaţiile majoritare. 
Ei îşi făuriseră, de-a lungul secolelor, 
o schemă de comportament numită “de 
eschivare“, caracterizată prin evitarea 
conflictelor  şi fuga, în caz de condiţii 
nefavorabile.  
 La începutul  anilor 1970, 
există, în Europa de Est şi de Vest, o 
elită romă restrânsă numeric, dar de 
un înalt nivel şi, pentru prima dată, 
ea pune  public probleme  importante 
pentru romi, ridicându-se contra statu-
tului social şi economic  care le este 
impus. (Ilustr.2) 
Lupta pentru egalitate şi recunoaştere  
socială rezultă, în bună măsură,  
dintr-o schimbare în modul în care ro-

mii îşi concep, de acum încolo, propria 
lor identitate. Asimilarea la populaţia 
majoritară  şi auto-negarea  cedează 
locul  unei susţineri publice  a cauzei 
şi culturii rome. Integrarea nu trebuie 
să mai depindă de pierderea identităţii 
culturale. Romii cer să fie recunoscuţi 
şi respectaţi  de către societăţi, în 
calitatea lor de romi. Dincolo de 
revendicările politice, ei încearcă să-şi  
scrie istoria  şi cultura lor , din interior  
şi să le facă accesibile ne-romilor. 
 Consti tuirea Congresului 
mondial al romilor, în 1971,  a fost o 
deschidere  pentru acestă nouă mişcare 
politică. Prima sa conferinţă de la 
Londra - în prezenţa participanţilor 
din 14 state - este expresia nevoii de 
“unitate internaţională”, de luptă con-
tra marginalizării sociale şi de un efort   
comun, pentru un viitor pozitiv.
Bazat pe ideea că romii constituie o 
naţiune, cântecul “Gelem, gelem” este 
propus  să devină  imn oficial şi este 
creat un drapel comun. Cuvântul de 
ordine “Opre Roma!”(Sus, romi!”) de-
vine credo-ul  politic al mişcării rome 
şi al luptei sale pentru dreptate  socială 
şi egalitate. Se presupune că alegerea 
termenului “rom”, folosit ca substantiv 
sau ca adjectiv  oficial, va contribui  la 
eliminarea vechilor prejudecăţi  şi că 
va insufla o nouă încredere în sine. 
Slobodan Beberski, doctorul Jan Ci-
bula (Cehoslovacia) şi Grattan Puxon 

(director al Consiliului ţigănesc bri-
tanic) sunt aleşi  preşedinte onorific, 
vice-preşedinte şi, respectiv, secretar 
general; sunt constituite comisii pentru 
a se confrunta cu  problemele legate de 
crimele de război, de condiţii sociale 
şi educative, ca şi de limba şi cultura 
romilor (Ilustr. 1,4,5)

AL DOILEA CONGRES MONDIAL 
AL  ROMILOR (1978)

Congresul de la Londra a declanşat şi 
consolidat activităţile de emancipare, în 
lumea întreagă  :  o dinamică care va  
conduce la formarea altor organizaţii 
rome  politice active, în Europa şi pe 
alte continente. Prin urmare, cel de-
al doilea congres mondial al romilor - 
ţinut la Geneva, în aprilie 1978 - atrage 
deja 50 de organizaţii rome din toată 
Europa,  din Statele Unite, din India  şi 
din Pakistan. Un pas important pentru 
viitor a fost  formarea, în 1977, a Uni-
unii rome internaţionale (URI), care 
a grupat reprezentanţi  regionali şi 
naţionali. În timpul anilor şi deceniilor 
următoare, URI a reuşit să obţină  de la 
guverne să  le acorde mai multă atenţie  
în problemele romilor  şi să sensibili-
zeze comunitatea internaţională faţă 
de aceste subiecte. În 1979, URI este 
acceptată în cadrul  Consiliului econo-
mic şi social  al Naţiunilor Unite, ca 
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Recunoaşterea  genocidului şi instituţionalizarea vieţii politice rome
Alunecarea spre Est

Ilustr.3

Şakir Paşov (în centru) printre participanţii la o conferinţă a Organizaţiei 
tuturor ţiganilor  contra fascismului şi rasismului şi pentru  promovarea 
dezvoltării culturale a minorităţii ţigăneşti din Bulgaria , 12 şi 13 martie 
1949.
( extras din arhivele de Studii Romani, Sofia, Bulgaria)

Ilustr.4

Participanţii la primul Congres mondial rom, ţinut la 
Londra în 1971, cântând imnul “Gelem, gelem“ ( ale cărui 
cuvinte au fost  scrise de Jarko Jovanovici, îmbrăcat, în fo-
tografie, cu un pardesiu alb). Jan Cibula (extrema stângă) 
va deveni primul preşedinte al Uniunii rome internaţionale 
şi Grattan Puxon (extrema dreaptă) va juca un rol de prim 
plan , în timpul celui de al doilea congres, Walsall, 1971. 
În spate ( la stânga şi la dreapta ), îi vedem pe Ladislav 
Demeter, Vanko Ruda şi Juan de Dios Ramirez.
(după Acton- Klimova 2001, pag.159) 

organizaţie privată.
 Recunoaşterea internaţională a 
mişcării rome este relansată cu ajutorul 
Indiei. Personalul politic al acestei ţări 
lucrează pentru a stabili şi intensifica 
contactele culturale între romi şi ţara 
lor de origine. În cursul unui festival 
rom internaţional, organizat la Chan-
digarh, primul ministru indian - Indira 
Gandhi - primeşte o delegaţie romă  şi 
o asigură de susţinerea pe care ţara sa o 
acordă cauzei rome, în faţa Naţiunilor 
Unite.

RECUNOAŞTEREA  GENOCIDULUI ŞI
 INSTITUŢIONALIZAREA VIEŢII 

POLITICE ROME

Cel de-al treilea congres mondial al 
romilor  are loc la Gottingen, în 1981.
Având în vedere violările neîncetate  
ale drepturilor civile, 300 de delegaţi, 
din 22 de ţări cer  ca Actul final de la 
Helsinki  să fie aplicat poporului rom. 
În timpul discuţiilor, accentul este de 
asemenea, pus – sub impulsul Societăţii 
pentru protecţia persoanelor aflate în 
pericol (Gesellschaft  fur bedrohte 

Volker) – pe soarta rezervată romilor, 
în timpul perioadei naziste. Guvernul 
german este rugat să  recunoască ge-
nocidul  rom  şi să propună o soluţie  
convenabilă, pentru acte reparatorii. În 
cadrul unei întâlniri între reprezentanţii  
Consiliului central al grupurilor sinti şi 
de romi germani şi cancelarul Schmidt 
(şi, la fel, mai târziu,  cu şeful opoziţiei 
Helmut Kohl), această recunoaştere 
oficială   a genocidului a fost obţinută 
în 1982.  Mai mult, sunt reglate  prin-
cipiile de bază  pentru acordarea 
reparaţiilor şi a finanţării  organizaţiilor 
sinti. Acest succes  are efecte pozitive 
asupra încrederii resimţite  de către 
toată mişcarea. Mai mult, între cel de 
al treilea şi cel de al patrulea congres 
(Varşovia,1990)  condiţiile sociale ale 
romilor şi prezervarea drepturilor lor, 
ca naţiune şi minoritate, au cunoscut  
progrese. În timpul reuniunilor ţinute 
în prezenţa  reprezentanţilor diver-
selor instituţii ale Naţiunilor Unite, 
UNESCO, Consiliului Europei şi UE, 
problemele romilor s-au discutat  în ca-
drul instanţelor internaţionale, ceea ce a 
permis enunţarea condiţiilor  dobândite 
pentru a se facilita munca fructuoasă a 

organizaţiilor rome. În 1986, URI de-
vine membru al UNICEF.
 “Congresul Puterilor locale 
şi regionale ale Europei“ (ca organ al 
Consiliului Europei) şi Sub-comisia  
drepturilor omului  a Parlamentului eu-
ropean  au examinat de mai multe ori  
situaţia romilor. Odată URI acceptată  
în cadrul OSCE, în 1990, un birou per-
manent   de legătură  pentru sinti şi 
romi a fost înfiinţat la Varşovia, în ca-
drul conferinţei din 1994.
 În urma celui de al cincilea 
congres mondial al romilor, ţinut la 
Praga, în 2000, a trebuit să fie introduse 
reforme, în cadrul URI, şi înfiinţate noi 
structuri. Acest  proces  a dus la fonda-
rea Parlamentului rom, considerat ca  
fiind însărcinat cu  definirea orientării 
politici interne şi internaţionale a URI. 
În afara Parlamentului - care este orga-
nul suprem al  Uniunii -  s-a înfiinţat 
un nou organ executiv, sub forma unui 
comitet. Fostul preşedinte al URI, doc-
torul Emil Scuka, a fost ales preşedinte  
al acestui comitet, compus din 15 mem-
bri. Al şaselea  şi ultimul -  până acum 
– dintre congresele rome mondiale a 
avut loc la Lanciano, Italia, în 2004 şi 
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a permis alegerea unui nou preşedinte: 
Stanislaw Stankiewicz (Ilustr.6,7)
 Totuşi, faptul însuşi de a avea 
instituţionalizate problemele lor, nu 
răspunde totdeauna dorinţelor romilor. 
Până astăzi, soluţionarea cererilor romi-
lor nu s-a confruntat numai cu rezistenţa 
diverselor guverne, ci şi cu eterogenei-
tatea opiniilor şi a  punctelor de vedere 
exprimate de către romii înşişi.Statu-
tul lor de minoritate face încă obiectul 
unor vii dezbateri interne. În timp ce 
unele organizaţii  susţin recunoaşterea 
romilor ca naţiune “non teritorială” sau 
ca minoritate “transnaţională”, altele 
revendică recunoaşterea lor ca mino-
ritate naţională sau etnică. În funcţie 
de viitoarele progrese, va trebui  găsit 
un statut care să combine cele două 
abordări.

ALUNECAREA SPRE EST

În Europa de Vest, o pletoră de 
organizaţii independente au apărut 
după 1970, finanţate  de cotizanţi şi, 
uneori, de subvenţii de la stat. Aceste 
organizaţii s-au interesat, întotdeauna,  

cu prioritate, de drepturile omului, ca 
şi de problemele  referitoare la cultură 
sau educaţie. În Franţa şi Marea Bri-
tanie, se manifestă un interes major 
mai ales faţă de dificultăţile cu care 
se confruntă populaţia romă nomadă: 
ostilitatea populaţiei majoritare, lipsa 
locurilor de primire, problemele de 
educaţie. Organizaţiile din Marea 
Britanie, Franţa, Germania, din ţările 
scandinave şi din alte ţări au deja, la 
activul lor, multe succese. De exem-
plu, romii autohtoni au fost declaraţi 
minoritate naţională cu drepturi spe-
ciale în Austria (1993), în Finlanda 
(1995) şi în Germania. Datorită, mai 
ales, numărului comparativ mic de 
romi în majoritatea ţărilor occidentale, 
promovarea reprezentării politice  nu 
face parte dintre  acţiunile prioritare.
 EUROM şi, la puţin timp 
după, Congresul naţional rom (CNR) 
au fost create la iniţiativa “Uniu-
nii romilor şi a grupurilor sinti“ (ea 
însăşi creată la Hamburg în 1980). 
Aceasta din urmă este, după URI, 
a doua organizaţie internaţională 
romă; ea îşi concentrează activităţile 
pe recunoaşterea romilor ca minori-

tate europeană şi pe adoptarea  unei 
“Charte rome” de către organizaţiile 
internaţionale, (act) care enunţă oficial 
drepturile romilor. 
 În Europa Centrală şi de 
Est, cu excepţia diverselor activităţi 
menţionate mai sus, procesul de 
emancipare a romilor a fost întârzi-
at cu douăzeci de ani. Provocată de   
schimbările politice ulterioare anului 
1989 şi motivată de nevoile  urgente 
ale unei populaţii supuse unei pre-
siuni economice  enorme, formarea 
unor uniuni regionale şi transregionale 
este un fenomen  comun tuturor ţărilor  
din Europa de Est, care au o minori-
tate romă importantă. Totuşi, începu-
turile  acestui proces social, politic şi 
cultural din nou se dovedesc dificile, 
datorită marilor tensiuni legate de ete-
rogeneitatea culturală şi socială a ro-
milor -  o linie care separă principiile 
democratice şi repartizarea tradiţională 
a autorităţilor şi rivalităţilor politice şi 
personale.  Mai mult, se constată  o vie 
opoziţie politică  la auto-organizarea 
romilor.
 Anii 1990 asistă la apariţia 
rapidă a ONG-urilor preocupate 

ROLUL IMPORTANT AL ROMILOR  IUGOSLAVI  
PE SCENA INTERNAŢIONALĂ

Mişcarea romă iugoslavă, foarte dinamică, trece rapid în prim 
planul  scenei internaţionale. Delegaţia Iugoslaviei  participă 
activ la primul Congres mondial rom, ţinut la Londra în 1971. 
Reprezentanţi din opt ţări - şi participanţi veniţi din  alte câte-
va ţări – asistă la congres, dintre care doi - veniţi din Europa 
de Est (Iugoslavia şi Cehoslovacia). Slobodan Berberski este 
ales preşedinte onorific al congresului  şi se pun bazele  Uni-
unii rome internaţionale ( atunci cunoscută cu sigla  RIC), 
avându-l  în frunte pe acelaşi Berberski. Conform documen-
telor  congresului, una dintre principalele sarcini ale acestei 
organizaţii rome  nou creată este de a propaga modelul Iugos-
laviei,  ca stat exemplar  sub aspectul atitudinii sale faţă de 
romi. Chiar şi steagul adoptat în timpul congresului  are două 
variante : una “oficială”- cunoscută de public  ca drapelul al-
bastru- verde  cu vechea chakra  indiană în centru – şi o alta, 
destinată Europei de Est, cu o stea roşie.
 Susţinerea oficială, de către  Iugoslavia, a mişcării 
rome  este constantă şi ia diverse forme. În 1974, primul 
festival mondial al culturii ţigăneşti are loc la Chandigarh 
(India) şi delegaţia romă ( compusă mai ales din resortisanţi 

iugoslavi) este primită de Primul ministru Indira Ghandi. 
Reuniunea a fost organizată de către Ministerul iugoslav 
al Afacerilor  Externe, în cadrul mişcării ţărilor nealinia-
te(  în care India şi Iugoslavia  erau, în acea epocă, membri 
importanţi ).
 În timpul primelor etape ale dezvoltării sale, 
mişcarea romă internaţională a profitat clar  de politica 
binevoitoare a Iugoslaviei. Delegaţia iugoslavă, la primele 
trei congrese, a fost susţinută de către stat şi era cea mai 
numeroasă, fapt care explică pentru ce  romii din această 
ţară au ocupat totdeauna posturi importante în cadrul URI. 
În timpul celui de al doilea congres, ţinut în 1978, la Gene-
va, URI  numeşte o nouă conducere : doctorul Jan Cibula  
(un emigrant din Cehoslovacia) este ales preşedinte  şi Şaip 
Yusuf (Iugoslavia ) – secretar general. În timpul celui de al 
treilea congres al URI, în 1981, Sait Balic (la vremea aceea, 
membru al comitetului central al Uniunii comuniştilor iugos-
lavi) este ales preşedinte şi Rajko Djuric (şi el iugoslav) – 
secretar general.  Ultima manifestare a influenţei iugoslave 
asupra mişcării rome internaţionale  a fost la al patrulea 
congres al URI ( ţinut la Varşovia, în 1990), când a fost ales 
ca preşedinte Rajko Djuric.
Ilustr.5  (după Elena Maruşiakova- Veselin Popov)
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Participare politică  la nivel naţional şi comunitar
Refuz de cooperare
Perspective

Ilustr.6

Emil Scuka (la stânga) ales succesiv secretar general  şi preşedinte al 
URI, la al patrulea, respectiv, al cincilea congres mondial rom, conver-
sând cu Estref Abduramanoski , preşedinte al Uniunii Romilor australi-
eni. Praga, iulie 2000.
( extras din Acton – Klimova 2001, pag.192)

Ilustr.7

Liubov  Demetrova, membru al Uniunii romilor ruşi, interpreta 
imnului rom,  la deschiderea celui de al cincilea congres mondial 
rom , ţinut la Praga.
( extras din Acton – Klimova 2001, pag.171)

de probleme cum ar fi supraveghe-
rea respectului drepturilor omului, 
construcţia de locuinţe, ajutorul juri-
dic, promovarea educaţiei, ameliorarea 
sănătăţii, ajutorul social, sensibilizarea 
mass-mediei, formarea mediatorilor, 
contactele cu presa etc. Finanţată de 
fundaţiile şi fiduciile înregistrate  în 
Statele Unite şi gestionată aproape ex-
clusiv de către romi, această “indus-
trie ţigănească”, cum o numesc mulţi 
cu un ton sarcastic, nu este lipsită de 
probleme, din mai multe puncte de ve-
dere. Competenţele sale şi eficacitatea 
sa  sunt mereu puse în discuţie. De 
exemplu, angajamentul organizaţiilor 
internaţionale influente, ca “Open 
Society Institute”, ca şi crearea unor 
clinici juridice - printre care faimo-
sul “European  Roma Rights Centre” 
(CEDR) la Budapesta au contribuit la 
ridicarea unor probleme ale romilor 
din Europa de Est la nivel naţional şi 
internaţional. Dimpotrivă şi aproape 
fără excepţie, nu s-au creat perspective 
de muncă pentru romi, în ciuda diver-
selor programe de formare de stagiari, 
concepute - după cum s-a pretins –în 
vederea acestui scop.

PARTICIPARE POLITICĂ LA 
NIVEL NAŢIONAL ŞI COMUNITAR

Căderea regimurilor comuniste nu a per-
mis romilor numai să organizeze cam-
panii de sensibilizare în ţările proprii şi 
în străinătate. Ea le oferă şi posibilitatea  
de a participa la elaborarea  politicilor 
naţionale. Romii contactează,  astfel, 
partidele politice simpatizante pentru ca 
aceastea să le rezerve locuri pe listele 
lor de candidaţi sau îşi creează propri-
ile partide.  În acest fel, candidaţi romi 
în România, Bulgaria, Republica Cehă, 
în Slovacia şi Ungaria ajung să intre în 
Parlament. În 2004, omul politic şi antro-
pologul Livia Jaroka (din partidul con-
servator FIDESZ- MPSZ) şi expertul în 
comunicaţii şi ziarist  Viktoria Mohacsi  
(din partidul liberal SZDSZ) devin mem-
bri ai Parlamentului european. Primul 
deputat european de origine romă fusese, 
în 1986, Juan de Rios Ramirez-Heredia, 
fondatorul şi preşedintele Uniunii rome 
spaniole, care şi-a exercitat mandatul său  
de parlamentar pentru o scurtă durată, în 
1999.
 În Cehoslovacia, de exemplu, în 
martie 1990, reprezentanţi ai “intelligent-

sia” rome  au înregistrat “ Roma Obcans-
ka Iniciativia” ( Iniţiativa civică romă – 
ICR) – un partid politic rom reprezentat 
în toate regiunile – pe lângă Ministerul 
de Interne. Conducătorul său, Emil Scu-
ka, va deveni mai târziu  preşedintele 
Uniunii rome internaţionale. În iunie 
1990, ICR  se prezintă la alegerile legis-
lative  pe o listă comună cu “Forumul 
civic” şi “Public contra violenţei”: două 
formaţiuni politice  care au jucat un rol 
crucial  în căderea regimului comunist. 
ICR obţine patru locuri în Parlamentul 
naţional ceh şi un mandat în Consiliul 
naţional slovac.
 ICR  decide să se prezinte ca  
partid politic independent la alegerile 
legislative din 1992. Totuşi, nu obţine  
decât 0.53% dintre voturi. Numărul 
crescând de conflicte între romi şi mem-
brii populaţiei majoritare, la mijlocul 
anilor 1990, provoacă indirect  stabili-
rea unei noi entităţi politice rome numită 
“Intelligentsia  romă pentru coexistenţă 
în cadrul Republicii slovace” (IRS). Din 
1998, politicienii romi încearcă să uni-
fice partidele politice rome în Slovacia, 
dar toate negocierile duse până în prezent 
pentru aceasta – eşuează. 
 Alegerile municipale din 1998 
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Oficiul minorităţilor naţionale şi etnice ( OMNE) este un 
organism – cadru instituţional, creat în 1990,  cu scopul de a 
elabora politici pentru minorităţi şi pentru a  urmări aplicarea 
lor.     

 Legea din 1993 a minorităţilor  lărgeşte drepturi-
le  acestor grupuri  şi stabileşte un sistem unic,  în Ungaria : 
auto-guvernarea minorităţilor, care permite  fiecăreia dintre ele  
de a-şi alege propriile organe, însărcinate cu  colaborarea cu 
administraţia  centrală şi cu colectivităţile locale. Acest sistem 
este aplicat şi romilor  şi celorlalte minorităţi, din 1995. Cele 
1.000  de guverne comunitare autonome rome  primesc, fiecare,  
o subvenţie de la stat  de 2.700 de euro. Aceste entităţi  trebuie 
să realizeze o infrastructură locală  pentru organizaţiile de romi. 
În acest context,  totuşi, aceste entităţi demonstrează,  adesea, 
că ele nu pot acţiona  decât “ în limitele posibilităţilor lor”.  O 
altă problemă majoră  a sistemului  arată că, până de curând, 
oricine putea vota pentru a alege reprezentanţii unui consiliu  
al minorităţii;  astfel, se apreciază că mai puţin de 10% dintre 
persoanele care au votat  pentru consiliile rome sunt ele înse-
le rome. După modificarea legii din iunie 2005, electorii nu pot 

vota decât dacă au fost înscrişi  ca romi, de către organizaţiile 
de romi. Totuşi, se estimează că numai o treime dintre romi vor 
în mod deschis să fie identificaţi ca atare,  şi că, dintre cei în 
discuţie, mulţi - conform   celor arătate de mai multe organizaţii 
– nu “se obosesc” să se înscrie pe listele electorale.

   În 2002, guvernul  înfiinţează un nou Birou rom, sub 
egida Biroului Primului ministru, în vederea coordonării politi-
cilor specifice acestei minorităţi, în cadrul Executivului.  Ca ur-
mare, problemele proprii ale romilor pot fi discutate la cel mai 
înalt nivel politic. Multe dintre responsabilităţile  OMNE, în ma-
terie de integrare socială a romilor şi de coordonare a politi-
cilor sectoriale  sunt transferate noului birou. OMNE continuă 
să-şi asume responsabilitatea în domeniul culturii rome şi al 
respectului drepturilor acestei minorităţi. În plus, s-a înfiinţat  
un birou al Comisarului parlamentar pentru minorităţile etnice 
şi naţionale ( ombudsman  al minorităţilor ). Această instituţie 
urmăreşte aplicarea drepturilor minorităţilor, anchetează 
sesizările şi cere acte reparatorii, în caz de violare a drepturilor  
minorităţilor naţionale şi etnice.
Ilustr.8

sunt încoronate de mult  succes. Ma-
joritatea romilor  se prezintă pe liste-
le  ICR şi IRS, în calitate de candidaţi 
independenţi, dar unii figurează  pe lis-
tele altor partide. 254 de candidaţi romi 
câştigă un loc de deputat şi 7 o primărie  
sau un loc în cadrul consiliului munici-
pal. 56 de romi  sunt aleşi deputaţi şi 6 
devin primari. Încercările de fuzionare 
continuă, fără succes.Conducătorii res-
pectivi ai formaţiunilor vizate au greşit, 
într-adevăr, în definirea unei strategii 
comune pentru alegerile naţionale din 
2002, care, ca o consecinţă şi ca majori-
tatea alegerilor de după 1990, s-au soldat  
cu un Parlament  fără niciun rom. 

REFUZ DE COOPERARE

Vorbind în general, influenţa politică a 
romilor în ţările Europei Centrale şi de 
Est  este încă  slabă, în raport cu numărul 
lor. Ignoranţa şi lipsa sprijinului finan-
ciar din partea ne-romilor nu ar putea 
explica, doar ele, această situaţie, care se 
datorează şi eterogeneităţii importante a   
populaţiei rome în Europa. 
 Numeroasele sale gru puri 
diferă, într-adevăr, considerabil, din 

punctul de vedere al habitatului, al limbii 
( unii vorbesc limba romani, alţii - nu, iar 
dintre cei care o vorbesc, nu toţi au optat 
pentru aceeaşi variantă dialectală etc),  
ca şi la nivelul marginalizării, asimilării 
şi integrării.  Aceşti factori influenţează 
romanipen-ul (romanitatea) - adică re-
spectul şi perpetuarea culturii specifice 
a romilor- şi, prin urmare, încrederea 
şi poziţia socială în cadrul societăţii 
rome.  Membrii “adevăratelor“ grupuri 
“tradiţionale “ rome resping  adesea co-
operarea cu membrii grupurilor “asimi-
late“, considerate pentru majoritatea,  ca 
inferioare.
 Alte tensiuni în cadrul mişcării 
rezultă din eterogeneitatea conducătorilor 
săi. Acest grup se compune din persoa-
ne foarte respectate  de romi, dar adesea 
puţin apte  să gestioneze structurile ad-
ministrative moderne (datorită gradului 
lor scăzut de educaţie). În ultimul timp, 
un număr tot mai mare de persoane ti-
nere şi instruite acced la responsabilităţi 
politice. Contrastul între metodele 
direcţiei democratice tradiţionale şi mo-
derne a condus mulţi membri noi către 
organizaţiile rome şi a mărit concurenţa 
între candidaţi, pentru reprezentare.
 În ciuda diferenţelor dintre 

organizaţiile individuale, alianţele  s-au 
putut forma în unele ţări pentru a se 
permite o acţiune comună (cel puţin 
parţial ).Rezolvarea conflictelor interne  
este fundamentală,  mai ales pentru că 
organizaţiile individuale din Europa de 
Est şi de Sud-Est diferă foarte puţin  din 
punctul de vedere al revendicărilor lor
( recunoaşterea romilor ca minoritate 
etnică şi naţională, susţinerea financiară 
a centrelor culturale independente, 
prezenţa în mass media şi reprezentarea 
corespunzătoare în organele politice).
 În Europa Occidentală, ro mii 
”autohtoni” (cei stabiliţi) şi “alohtoni” 
(nou-sosiţi)  se ridică adesea unii împo-
triva altora, datorită statutului lor juridic 
diferit. În Austria, de exemplu, romii care 
trăiesc aici de cel puţin un secol, sunt 
recunoscuţi ca o minoritate, în timp ce 
romii alohtoni nu au dreptul la acest sta-
tut, indiferent dacă au sau nu cetăţenie 
austriacă. Prin urmare, ei nu se bucură în-
totdeauna de drepturile şi ajutoarele acor-
date grupurilor etnice. Din această cauză, 
cea mai mare parte a organizaţiilor rome 
austriece – ca şi în numeroase alte ţări 
–  se concentrează pe problemele intra-
comunitare şi  refuză să coopereze. Sunt 
rare organizaţiile – cum este Congresul 
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PATERNALIsMUL  NU  EsTE  NECEsAR

Fondarea organizaţiei “Euro-Roma”, în Bulgaria, marchează 
o etapă importantă în consolidarea emancipării  romilor. În 
1998, 3.386 de delegaţi din 205 de organizaţii comunitare rome 
se întâlnesc la Sofia, pentru a consolida comunitatea romă, 
fără a ţine seama de apartenenţele respective la cutare sau 
cutare grup.  Creată de romi – cei mai mulţi: căldăraşi – în mod 
exclusiv, “Euro-Roma”  începe prin a dovedi că romii nu au 
nevoie  să fie subvenţionaţi  de către stat sau de către  ONG-uri 

(inter)naţionale. Iniţiativa  se soldează cu  succesul  consi-
derabil  al diferitelor partide locale rome, la alegerile muni-
cipale din 1999. În timp ce presiunea pe partidele  înfiinţate 
nu încetează să crească - conducătorii romi fiind închişi sau 
condamnaţi la exil – în anii următori, alegerile municipale din 
2003 sunt şi mai mult încununate de succes: 164 de romi  sunt 
aleşi membri în diferite consilii municipale.  De altfel, foarte 
mulţi romi sunt aleşi primari în numeroase  sate locuite, în 
majoritate, de romi.   
Ilustr.9 (a se vedea Maruşiakova-Popov 2005, pag.433- 455)

naţional rom (CNR) de la Hamburg sau 
“Romano Centro” de la Viena -  care  
oferă şi ajutor juridic, social şi educativ  
romilor nou-sosiţi. 

PERSPECTIVE

Graţie creării organizaţiilor rome, 
campaniilor de mobilizare mondiale, 
cooperării  cu organizaţiile internaţionale  
şi instituţionalizării  problemelor care îi 
dor, romii sunt astăzi mai în măsură să 
influenţeze procesele politice la nivel lo-
cal, naţional şi internaţional.
 În cursul ultimilor ani, diversele 
servicii ale Consiliului Europei  şi Uniu-
nii Europene  au dat  mai multă atenţie 
problemelor romilor. Totuşi, numeroa-
sele lor recomandări  nu sunt aplicate în 
acţiuni de anvergură.  Dar două iniţiative 
recente - dacă judecăm după  concepţia 

lor şi primele rezultate -  ar putea fi    con-
siderate un pas decisiv către emancipare.
 În 2004, s-a înfiinţat la Stras-
bourg  “Forumul european  al romilor 
şi nomazilor” (FERN). Ca asociaţie 
paneuropeană, forumul urmăreşte  să 
strângă la un loc organizaţiile rome 
internaţionale  şi naţionale şi să asigure 
legătura între ele şi Comisia Europeană, 
Consiliul Europei, OSCE şi alte organe 
şi organizaţii internaţionale. În timpul 
primei reuniuni a FERN, din decembrie 
2005, Rudko Kawczynski, directorul 
Congresului rom mondial, a fost ales 
preşedinte. Forumul are filiale naţionale 
care, la rândul lor, trebuie să înregistreze 
diversele organizaţii participante ale ţării 
respective (fiecare dintre organizaţiile 
respective are un reprezentant la adu-
narea generală a forumului de la Stras-
bourg). În 2005, în urma unei conferinţe 
ţinute în Ungaria în 2003, o iniţiativă a 

guvernelor din nouă ţări ale Europei de 
Est (Bulgaria, Croaţia, “ex –Republica 
iugoslavă  a Macedoniei“, Ungaria, Mun-
tenegru, Republica slovacă, Republica 
cehă, România şi Serbia ), împreună 
cu organizaţii interguvernamentale 
(printre care Comisia Europeană, Con-
siliul Europei şi Banca mondială) , cu 
ONG-uri internaţionale (precum Open 
Society Institute) şi organizaţii rome 
internaţionale au declarat perioada 2005 
– 2015 “deceniul incluziunii romilor”. 
Va trebui să aşteptăm mai mulţi ani pen-
tru a putea evalua  rezultatele acestei 
iniţiative. Totuşi, simplul fapt  că mai 
multe guverne  ale ţărilor din Europa de 
Est  participă la acest proiect, împreună 
cu organizaţiile rome, constituie un 
eveniment excepţional în istoria auto-
organizării şi emancipării romilor.

http://romani.uni-graz.at/romani

© CONsILIUL EUROPEI.  Toate drepturile rezervate. Nici un extras din această lu-
crare nu poate fi tradus, reprodus, înregistrat sau transmis, sub nici o formă şi prin nici 
un mijloc electronic (CD-Rom, Internet etc.) mecanic, fotocopie, înregistrare sau orice 
alt mod, fără autorizaţia prealabilă scrisă a  Compartimentului Editurilor, Direcţia de 
comunicare (F-67075, Strasbourg cedex sau publishing@coe.int). http://www.coe.intCOUNCIL

 Of EUROPE
CONSEIL
dE L´EUROPE

PROIECT EDUCAŢIA COPIILOR ROMI 
ÎN EUROPA 
http://www.coe.int/education/roma



olanda

Germania

PrinCiPalele TraSee al CelUi 
DE AL TREILEA VAL DE MIGRAŢIE 

ilustr. 1

ELVEŢIA

fRAnŢA

iTalia

maCedonia

KoSovo

Serbia

româniaUnGaria

boSnia-
HERŢEGoVInA

aUSTria

REfUGIAŢI DIn UnGARIA 1956
În timpul revoluţiei maghiare din 1956, 150.000 de persoane au 
fugit din ţară, inclusiv romi (mai ales  familii de lovari) şi cel 
mai frecvent, în Austria.

 
 
MUnCIToRI STRĂInI,  
În AnII 1960 ŞI 1970.

Romii iugoslavă – originari cei mai mulţi din regiunile cele mai 
sărace  ale Serbiei, “Ex-Republica iugoslavă a Macedoniei”, şi 
Bosnia – Herţegovina – emigrează în Europa de Vest, mai ales în 
Italia, Austria, Germania, Franţa şi Ţările de Jos. 

REfUGIAŢI DIn RoMÂnIA, 1990-1995

SoLICITAnŢI DE AZIL oRIGInARI DIn 
BoSnIA-HERŢEGoVInA, 1991-1995

10.000 de romi au fugit de războiul care a făcut ravagii în Bosnia 
– Herţegovina între 1991-1995 şi au cerut azil politic în Austria, 
Italia, Suedia, Marea Britanie, în Germania şi Elveţia. 

 
REfUGIAŢI DIn KoSoVo* 1998-1999

* Orice referire la Kosovo, menţionată în acest text, în privinţa 
teritoriului, instituţiilor sau populaţiei, trebuie să fie înţeleasă 
în conformitate cu Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al 
Naţiunilor Unite şi fără a prejudicia  statutul  Kosovo-ului.
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Până în prezent, imaginea “ţiganului “ 
este influenţată  de ideea romantică şi 
transfigurată a unui mod de viaţă “liber” şi 
“vagabond”. Romii sunt adesea percepuţi  
ca o populaţie foarte “mobilă” şi “vag mi-
gratoare”. Dar, de fapt, majoritatea zdro-
bitoare  a romilor de astăzi este sedentară. 
În aşa fel încât, mişcările migratorii ale 
romilor, în timpul celei de a doua jumătăţi 
a secolului al XX-lea, se pot explica, 
pentru cei mai mulţi, prin factori externi, 
cum ar fi războiul, instabilitatea politică 
şi economică, rasismul, discriminarea sau 
încălcarea sistematică a drepturilor omu-

lui. Romii migratori, din acest punct de 
vedere, sunt – ca toţi ceilalţi emigranţi 
(sau refugiaţi) – oameni care şi-au părăsit 
ţara  lor  de origine  pentru a-şi ameliora 
nivelul lor de viaţă, pe termen mediu  sau 
lung, sau care au nevoie de protecţie  sau 
de un azil – imediate. (Ilustr.2,3)
 În toată Europa, declaraţiile 
referitoare la mulţi romi sunt bazate pe 
estimări, în măsura în care cei în discuţie 
nu-şi  asumă apartenenţa lor la acest grup, 
în timpul recensămintelor. Mai mult, ţările  
ţintă nu înregistrează decât cetăţenia şi nu 
afilierea etnică a emigranţilor ; ca urma-
re, numărul romilor emigranţi şi refugiaţi 
în Europa de Vest corespunde doar unei 

estimări. Unii consideră că între  200.000 
şi 280.000 de romi au emigrat din Est 
spre Vest ca să se instaleze, în general,  în 
ţările vecine fostului  bloc din Est: Ger-
mania, Austria, Italia etc. Comparat cu 
cifrele globale ale curentelor migratoare  
Est-Vest, procentul romilor este modest.  
 În unele ţări ale Europei de Vest, 
romii care au emigrat în cursul ultimelor 
decenii reprezintă o parte considerabilă a 
populaţiei rome totale. De exemplu, după 
estimări, în jur de 80 % din romii suedezi  
sunt originari din fosta Iugoslavie, fin-
landa, Polonia, din Republica cehă, Slo-
vacia şi Ungaria. 

Mirjam Karoly

Migraţie în cadrul recrutării “muncitorilor străini “ I Plecarea spre Vest - căderea  cortinei de fier I Tentativa 
de a obţine azil politic - migraţia de la mijlocul anilor 1990 I Emigranţi - care fug de războiul din ex-Iugoslavia      
I A fi emigrant în ţară străină 

A treia migraţie
© CONSILIUL EUROPEI

După prima apariţie a romilor în Europa şi valul de emigrare ce a urmat abolirii robiei în 
România (“a  doua migraţie,”către 1856), ultima mişcare  de migraţie  a romilor  din Est către Vest,  
din continent,  urcă spre a doua jumătate a secolului al XX-lea. Această “a treia migraţie“ trebuie 
să fie evaluată din punctul de vedere al factorilor externi: războaiele, schimbările  politice şi crizele  
economice  care au rezultat i-au determinat pe mulţi oameni  să-şi părăsească ţara de origine; în 
cazul romilor, mai trebuie să adăugăm rasismul şi o discriminare acute, în toate domeniile vieţii 
cotidiene.



MIGRAŢIE  ÎN CADRUL RECRUTĂRII
 “MUNCITORILOR STRĂINI “

La începutul anilor 1960, unele ţări din 
Europa de Vest încep să-şi acopere nevoi-
le lor de mână de lucru – mai ales (pen-
tru) munca manuală – recrutând muncitori 
străini. Astfel, de exemplu, Austria deschi-
de un birou oficial de recrutare la Istanbul, 
în 1964. Ca urmare, aproape 100.000 de 
persoane în căutare de lucru, cel mai frec-
vent - muncitori necalificaţi - sunt admise 
în Europa de Vest (Ilustr.4)
  Aceşti “muncitori străini” – în 
general numiţi Gastarbeiter(muncitori 
imigranţi, literal – “muncitori invitaţi”) - 
sosesc în Germania, începând cu anul 1968; 
cei mai mulţi au fost recrutaţi  din Spania, 
Grecia, Turcia şi din Iugoslavia. Mulţi din-

tre ei sunt romi, veniţi, în majoritate, din 
ex-Iugoslavia, care, spre deosebire de  alte 
ţări din  blocul comunist, duce  o politică 
liberală în materie de condiţii de ieşire din 
ţară.  Începând cu anul 1965, autorităţile 
iugoslave permit  oficial şi controlează 
migraţia muncitorilor ; câţiva ani mai târ-
ziu, vor deveni posibile călătoriile în Eu-
ropa de Vest, cu o simplă viză de turist. 
Romii iugoslavi – originari, în majoritate, 
din regiunile cele mai sărace ale Serbiei, 
ale “ex-Republicii iugoslave a Macedoni-
ei” şi ale Bosniei – Herţegovina emigrează 
în Europa de Vest, ţările  de destinaţie cele 
mai interesante fiind Italia, Austria, Ger-
mania, franţa şi Ţările de Jos. Mulţi dintre 
ei sunt utilizaţi în industrie sau construcţii, 
în timp ce alţii lucrează ca muncitori sezo-
nieri. Marea majoritate avea deja în buzu-
nar un contract de muncă permanent, când 

venea, iar alţii îşi încercau norocul  la so-
sire. Adesea, ei se întorceau acasă  pentru 
o perioadă scurtă  şi mulţi romi îşi foloseau  
banii câştigaţi pentru a-şi construi o casă, 
în locul de origine. Chiar dacă, la început, 
s-a presupus că  această migraţie este de 
scurtă durată, legătura cu ţara – gazdă  s-a 
strâns, de-a lungul timpului, în aşa fel în-
cât centrul de gravitaţie al existenţei celor 
în discuţie  a oscilat între ţara de origine şi 
ţara-gazdă. 

PLECAREA SPRE VEST – CĂDEREA 
CORTINEI DE  FIER 

Euforia iniţială suscitată de căderea cor-
tinei de fier, în 1989, se  estompează 
repede. Situaţia evoluând într-o direcţie 
nedorită, la emigrarea dinspre Est spre 

Migraţie în cadrul recrutării “muncitorilor străini”
Plecarea spre Vest- căderea cortinei de fier

Surse: Printre organismele şi publicaţiile 
naţionale pe care le-am consultat, trebuie să 
cităm: CIA, “World Factbook” (Washington, 
D.C.); Uniunea europeană ”Rapoarte periodi-
ce ale ţărilor candidate la aderare” ; rapoarte 
guvernamentale  adresate 

ONU-ului, în vederea eliminării discriminării 
rasiale; rapoarte guvernamentale trimise Co-
mitetului Consiliului Europei asupra Chartei 
europene a limbilor regionale şi minoritare; 
“N/D” arată că nicio dată oficială nu este 
disponibilă. Unele ţări au comunicat estimările 

( este cazul , de exemplu, al Finlandei, Germa-
niei, Greciei, Italiei, Moldovei, Ţărilor de Jos, 
Poloniei, Spaniei, Suediei şi Regatului Unit). 
Sursa coloanei “Estimări” se bazează pe cifre 
avansate de către ONG-uri, aşa cum au fost 
citate în Liegeois şi Gheorghe( 1995).

RECEnSĂMÂnTUL DIn 2001    nUMĂR DE RoMI, PE ŢARĂ
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Ilustr.2 (după Roma Rights 1-2004, pag.9 şi următoarele)
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Vest, ţările Europei de Vest dezaprobă 
din ce în ce mai mult afluxul a ceea ce 
mulţi au numit de acum încolo “refugiaţi 
economic”. Din punct de vedere politic, 
această atitudine ia forma - în numeroa-
se ţări -  unei înăspriri treptate a legilor 
referitoare la imigraţie şi azil. 
 Multe persoane din vechiul bloc 
comunist îşi pun mari speranţe în viitorul 
stabil şi sigur  pe care - consideră ei – 
occidentul  li-l va asigura. Bulversările 
politice survenite în ţările lor au provo-
cat schimbări economice  care s-au sol-
dat cu trimiterea în şomaj  a salariaţilor 
marilor întreprinderi  de stat, deve-
nite puţin rentabile. Romii sunt printre 
principalele victime ale acestei faze de 
tranziţie. Ei muncesc, adesea, ca mun-
citori necalificaţi, în aşa fel încât, odată 
intraţi în şomaj, îşi pierd  orice speranţă 

de a mai găsi de lucru. Până astăzi, ei 
sunt afectaţi de o rată a şomajului extrem 
de ridicată ( care poate atinge chiar 80-
90%), în unele regiuni ale Europei Cen-
trale şi de Est.
 Schimbarea politică survenită 
în blocul comunist creşte, totodată, şi 
resentimentul  şi numărul de atacuri ra-
siste contra romilor. furia provocată de 
dificultăţile economice  este exploatată 
de unele media  şi unii oameni politici, 
pentru care “ţiganii” constituie o pradă 
uşoară.  De exemplu, ziarul ceh Express 
arată – într-un articol apărut la 2 iulie 
1990 – că rata de fertilitate “ţigănească” 
risă să provoace o”catastrofă”, mer-
gând până la a spune că “în mai puţin 
de un secol, ţara are toate şansele  să 
fie rebotezată “Romska republika”.
(Ilustr.8)

 Pe când, în fosta Cehoslova-
cie, actele de violenţă contra romilor 
erau, mai ales, “opera” unor skinheads, 
în România romii sunt victimele unor 
acţiuni înrudite cu pogromurile. Pe 12 
iunie 1990, romii sunt prada mineri-
lor dezlănţuiţi, chemaţi în capitală de 
preşedintele Iliescu, pentru a pune capăt  
manifestării organizate contra vechii 
structuri politice.  o parte din mulţime 
invadează cartierele de romi, îi loveşte 
pe locuitorii (acestora) şi le distruge 
bunurile. Incidente asemănătoare au loc 
în mai multe oraşe din România : ung-
uri originari de aici şi români se leagă 
de vecinii lor romi, cu o violenţă făţişă. 
numai în perioada 1990-1995,  au fost 
înregistrate 30 de acte de violenţă de 
acest fel, dintre care unul s-a soldat cu 
moartea unui  bărbat (Ilustr. 6,7).

riGoarea STaTiSTiCilor reFeriToare la 
romi

În general, se admite  absenţa statisticilor demografice  şi so-
ciale funcţionale în materie de romi.(…) Această situaţie poate 
fi reproşată  la fel de bine romilor, cât şi autorităţilor publi-
ce, care se opun strângerii de statistici de acest fel.   Romii au 
puţine motive să aibe încredere în gagii ( ne-romi), furioşi pe 
ghetourile lor, echipate cu carnete şi chestionare. Autorităţile 
şi media  sunt ambigui, în cel mai bun caz (…) la ora actuală, 
statisticile referitoare la romi ridică o serie de  probleme juridi-
ce şi politice, cum  ar fi legea pentru  protecţia  datelor, dreptul 
constituţional  de a alege în mod liber identitatea etnică şi nece-
sitatea de a culege  date ne - regrupate ( prin intermediul unui 
cod etnic), în virtutea politicilor de luptă  contra discriminării. 
Trebuie menţionat faptul că romii, în unele ţări, ezită să-şi asu-
me identitatea. Printre ţările cu o populaţie romă numeroasă, 
Bulgaria constituie exemplul unui stat  unde diferenţa între da-
tele rezultate din recensăminte şi cele din  estimări este relativ 
mică : estimările avansează, într-adevăr, o cifră care reprezintă 
numai dublul totalului care rezultă din recensăminte.(…)  În 
schimb, romii cehi constituie o adevărată enigmă statistică. În 
timp ce guvernul şi surse independente se pun de acord în a 
estima  că romii sunt în jur de 250.000, recensământul cel mai 
recent( 2001) indică 11.716(…)
Ilustr.3( după Roma Rights 1/ 2004, pag.8 şi următoarele )

“ În 1970, odată cu naşterea primului copil, Dragan şi Mirza  au plecat 
în Austria pentru a câştiga mai mulţi bani, după ce o lăsaseră pe fiica lor 
în grija bunicilor, care locuiau în Serbia. Al doilea copil, născut în 1971, 
nu prea avea loc în micuţa locuinţă de meseriaş  de la Viena. Cuplul avea 
intenţia să rămână în Austria, pentru scurt timp, însă ocazia de a –şi mări 

veniturile era  atât de tentantă, încât Dragan şi  Mirza locuiesc (…) şi acum 
în Austria(…). În această perioadă, şi-au construit o casă în Serbia (dar nu 
au mai folosit-o). Tatăl lui Dragan a murit şi mama a venit să locuiască  la 
Viena, cu cei doi copii. Aceştia s-au căsătorit şi au, la rândul lor, copii”..
Ilustr.5 ( tradus din Heinschink - Hemetek 1994, pag.181 şi următoarele ) 

Ilustr.4

Sosirea muncitorilor emigranţi, la Viena, aprilie 1964
( după Gurses    2004, pag 92)
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Dragan  învăţase de la tatăl său meseria de prelucrare a metalelor. El nu se gândise niciodată să rămână la Viena:



 Combinaţia de violenţă, 
discriminare şi rasism, proasta situaţie 
economică şi socială, sărăcia şi neîncre-
derea în instituţiile publice îi fac pe mulţi 
romi din Europa de Est  să se teamă pen-
tru viaţa lor  şi să aleagă, în consecinţă, 
emigrarea ( Ilustr.9).
 Romii care au fugit din Româ-
nia  constituie o parte considerabilă a 
celor ce au emigrat din Est spre Vest, în 
ultimii ani (după 1990). Conform unora 
dintre estimări, numai Germania  a primit 
până la 70.000 de refugiaţi romi, până în 
1992. Această ţară - ca şi alte ţări-ţintă - 
părea atrăgătoare pentru persoanele care 

doreau să emigreze, deoarece  aici se ba-
zau deja pe unele relaţii (membri de fa-
milie sau prieteni). Mai mult, o emigrare 
generală din România spre Germania a 
început deja, în cadrul politicilor speci-
fice de întoarcere a colonilor  germani 
din Transilvania şi Banat (doar în anul 
1990, circa 80.000 de saşi  şi şvabi au 
părăsit România). franţa, şi ea, era o 
destinaţie pentru mulţi. Ca şi Germania, 
ea  avea deja, din anii 1980, un număr 
mic de emigranţi, care ceruseră azil, dar 
al căror statut rămăsese incert. Există 
dovezi  documentare de  la sosirea – la 
începutul anilor 1990 – a mai multor sute 

de romi în oraşe franceze precum Rou-
baix, Toulouse sau nanterre, însă  mulţi 
dintre ei au fost expulzaţi.
 numărul tot mai mare al romilor 
români, în Europa de Vest, ca şi migraţia 
generală Est - Vest,  a avut un impact 
puternic  în ceea ce priveşte  înăsprirea 
controlului de la frontiere. Acest proces 
ia, mai ales, forma  introducerii regimu-
rilor bazate pe viză şi reglementări din 
ce în ce mai stricte în materie de imi-
grare şi azil. Unele ţări semnează tra-
tate bilaterale, prin care se angajează 
să-şi repatrieze emigranţii: o politică ce 
îi vizează, mai mult sau mai puţin des-

“PoPULAŢIE  SoCIALMEnTE  
InADECVATĂ”

“Discursul rostit de către Primul ministru 
slovac , Vladimir Meciar, pe 4 septem-
brie 1993, la Spis, a  indignat mass media 
internaţionale, datorită următorului pasaj :
”)…) este necesar să frânăm reproducerea  
rapidă a populaţiei inadaptabile şi îna-
poiate, din punct de vedere mental, dimi-
nuând alocaţiile de familie“. Conform ulti-
mei traduceri oficiale a  discursului amintit, 
Primul ministru ar fi adăugat: “Ei ( ţiganii) 
ar fi trebuit să fie percepuţi ca un grup  cu 
probleme, care se măreşte  (…) ceea ce 
înseamnă că, dacă nu ne ocupăm noi de ei 
acum,  se vor ocupa ei de noi, mai târziu(…)  
o altă problemă pe care ar trebui să o avem 
în vedere ţine de reproducerea rapidă a unei 
populaţii socialmente inadecvate”.  
Ilustr.8 (extras din Crowe 1995, pag.66)

“ La Plăieşii de Sus( Jud.Harghita ), o lo-
calitate cu 3.200 de locuitori dintre care 
200 de romi, ţăranii au ars  28 de case şi au 
o morât un rom, bărbat, la 9 iunie 1991. Eve-
nimentele au început atunci când, pe 6 iunie 
1991, patru romi  l-au lovit  cu violenţă  pe 
Ignac Daro, un paznic de noapte care s-a 
băgat  în afacerile lor, reproşându-le că au 
bătut un cal.  La puţin timp după acest inci-
dent, mulţimea  îi atacă pe doi romi bătrâni, 
nevinovaţi, pentru revanşă. Unul dintre ei, 
M.Adam Kalanyos, va muri  puţin mai târ-
ziu, datorită rănilor. În acest timp, poliţia 
îi  arestează pe cei  patru romi. Două zile 
mai târziu, un panou de avertisment apare 
la periferia cartierului unde  se aflau case-
le romilor. El îi previne pe locuitori că pe 
data de 9 iunie ( duminica seara), casele 
lor vor fi incendiate. Romii anunţă poliţia 
şi, de asemenea, municipalitatea, dar de-

geaba: nimeni nu intervine. Duminică după-
amiaza, ei fug să se refugieze  în staulul fer-
mei cooperative locale.    Un grup organizat 
de săteni  taie firele de curent electric  care 
alimenta cartierul romilor (pentru a se evi-
ta  un scurt-circuit,  care ar fi  privat tot 
satul de curent electric), dă jos stâlpul care 
susţinea firele  de telefonie  care legau sa-
tul de oraşul învecinat Miercurea Ciuc, apoi 
dau foc fiecăreia  dintre cele 28 de case ale 
romilor.  Alte pogromuri au urmat pe 13 au-
gust 1991  la Vălenii Lăpuşului
( Jud.Maramureş)  unde sătenii au incendiat  
18 case  şi pe 17 martie 1993, la Cărpiniş 
(Jud.Timiş), unde 5 case au fost distruse.  
Totuşi, în momentul acela, interesul mass-
mediei pentru această problemă  era deja 
atenuat“
Ilustr.7 

(extras din Haller 1998, pag.37)

Un intelectual rom a exprimat în 
următoarele cuvinte motivele celor ce 
vor să emigreze :

“Conştiinţa riscurilor asociate cu 
condiţia de ţigan, în România anilor  
1990,  a incitat toate persoanele care  
puteau -  să caute refugiu în străinătate 
; este posibil ca viaţa  acolo să nu fie 
mai bună, dar se poate măcar nutri 
speranţa că  menţinerea demnităţii nu 
depinde decât de fiecare”.
Ilustr.9 ( după Crowe 1995, pag.147)

Ilustr.6 ( după Haller 1998, pag.38)

O casă romă la Plăieşii de Sus,la  puţin timp după  violenţele din iunie 1991
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chis, “pe refugiaţii sărăciei” şi care s-a 
soldat cu expulzarea a numeroşi romi. 
În noiembrie 1992, a intrat în vigoare 
tratatul bilateral de expulzare semnat 
între Germania şi România;  el preve-
dea  expulzarea romilor, a căror cerere 
de azil fusese respinsă. Acest exemplu 
este urmat de franţa, în 1994.
 În Austria, vizele pentru turiştii 
români sunt introduse din 1990. La fel, 
ţările de tranzit - precum Polonia, fosta 
Cehoslovacie şi Ungaria – îşi înăspresc 
controalele de intrare pe teritoriul lor. 
Pe de altă parte, ele semnează tratate 
de extrădare cu ţările –ţintă; este, mai 

ales, cazul tratatului semnat între Repu-
blica cehă şi Germania, în 1994. Mulţi 
imigranţi sunt “extrădaţi” în ţările lor de 
origine sau  dincolo de frontierele ţărilor 
de tranzit.
 În Europa de Vest, imigrarea 
romilor din Europa de Est atrage mult 
atenţia mass-mediei şi oamenilor poli-
tici. Mitul “ţiganului “ itinerant,  care 
rătăceşte fără ţară,  pare de natură  să “in-
tensifice dezbaterile asupra migraţiei”. 
Unele organe de presă germane evocă 
“inundarea”  ţării de către “ţiganii” 
Europei de Est, care sunt, în general, 
respinşi, în calitatea lor de “refugiaţi 

economic” şi de  “solicitanţi de azil, 
care fug de sărăcie “. (Ilustr.10,11)
 La începutul anilor 1990, tineri 
de extrema dreaptă îi atacă pe solicitanţii 
de azil, în mai multe oraşe germane. La 
Rostock, Hagen, Lebach, Bottrop, Her-
ford, Essen  şi Leipzig, în special, au loc 
acte de violenţă (chiar jafuri). Romii fac 
parte dintre victime.  
 Romii români nu sunt singurii 
care fug către Europa occidentală. În 
toată Europa Centrală şi de Est, o mişcare 
de migrare a romilor începe odată cu 
deschiderea frontierelor, după căderea 
cortinei de fier. Romii din Bulgaria, din 

Magazinul Der Spiegel descrie agresiunile populaţiei majoritare 
germane,  legate  de
“ valul de imigraţie al ţiganilor“:
“(…) deja panica pune stăpânire pe unele oraşe precum Saarland 
Lebach. Pentru a proteja populaţia  contra celor 1.400 de ţigani care 
trăiesc în acest oraş  de solicitanţi de azil, oraş de numai 22.000 
de locuitori,  primarul  a baricadat primăria şi piscina municipală. 
La Bottrop, populaţia locală încearcă să împiedice  ridicarea unui 

campament de ţigani, organizând un sit-in. La Herford, cetăţenii 
speriaţi îşi anunţă intenţia de a organiza o “miliţie “contra ţiganilor. 
Şi la Essen, loc unde până acum mânia îndârjită a cetăţenilor s-a 
exprimat cu multă violenţă, vecinii unui cămin pentru solicitanţii 
de azil  şi-au recrutat  o bandă de infractori. Şi au dat  5.000 de 
mărci  acestor skinheads  de extremă dreaptă, pentru a-i agresa pe 
vecinii  nedoriţi (…)”
Ilustr.11 ( Der Spiegel 36/ 1990, pag.35)

 
BRUSC–  
STRĂInI SAU APATRIZI

După divizarea Cehoslovaciei, în 1992, Republica cehă 
promulgă o lege nouă a cetăţeniei, care transformă ma-
rea  majoritate a populaţiei rome care locuia   în Cehia, în 
străini sau apatrizi, peste noapte. Conform noii legi, orice 
persoană care nu avea cetăţenie cehă dinainte de 1945 tre-
buie s-o ceară. În Slovacia, dimpotrivă, toţi foştii cetăţeni 
cehoslovaci pot opta pentru cetăţenia slovacă. Aproape 
95% din populaţia romă cehă  este originară  din Slovacia, 
în aşa fel încât  mulţi dintre ei – inclusiv copiii născuţi în 
Cehia -  nu au putut răspunde criteriilor pentru obţinerea 
cetăţeniei  şi s-au trezit cu statutul  de străin sau apatrid, 
în propria ţară.

MIŞCAREA  DIn  UnGARIA   
ŞI  PRIMĂVARA  DE  LA  PRAGA    

În timpul revoluţiei din Ungaria, din 1956, 150.000 de perso-
ane au fugit din această ţară. Printre ele, erau mulţi romi, mai 
ales familii de lovari, din care majoritatea a fost primită în  
Austria. De asemenea, sosirea tancurilor sovietice,  în fosta 
Cehoslovacie, în 1968 (Primăvara de la Praga) a provocat un 
val de emigrare,  în cadrul căruia mai multe sute de romi au 
emigrat, mai ales în Austria şi Suedia.

Ilustr.10

 Coperta numărului hebdomadarului german Der Spiegel din 3 septem-
brie 1990. Titlul este următorul: “Asyl in Deutschland? Die Zigeu-
ner?” ( “ Azil în Germania? Ţigani ?” )    
 ( Der Spiegel, 36/ 1990)
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Republica cehă, Slovacia, Ungaria şi din 
Polonia  îşi pun speranţele  într-o nouă 
plecare spre occident. Pentru mulţi din-
tre ei, totuşi, călătoria se termină într-
un lagăr de primire, care, uneori, nici nu 
este situat în ţara de destinaţie ( ci într-o 
ţară de tranzit, precum   Polonia, Unga-
ria sau fosta Cehoslovacie ) (Ilustr.13)

TENTATIVA DE A OBŢINE  
AZIL POLITIC – MIGRAŢIA  

DE LA MIJLOCUL ANILOR 1990

Datorită  intensificării controalelor de la 
frontieră, înăspririi treptate a regulamen-
telor privitoare la  imigrare şi a strângerii 
plasei formate din tratatele de expulzare  
încheiate între ţările - ţintă  şi ţările de ori-
gine, primul val puternic de imigrare  al 
Europei de Est  ia sfârşit. Încă de la mijlo-
cul anilor 1990, apariţia unor gru puri mai 
mici de romi originari din Bulgaria, din 
Republica cehă, din Polonia, din Româ-
nia şi din Slovacia  atrage puternic atenţia 
mass-mediei şi lumii politice, în ţări pre-
cum Belgia, finlanda, franţa, Canada, 

norvegia, Elveţia şi Marea Britanie.
  Această atenţie a fost, de fapt, 
provocată de grupuri relativ reduse, adică 
de câteva sute de indivizi, pe an. Agitaţia 
produsă de aceşti imigranţi  se poate expli-
ca prin prejudecăţile profund înrădăcinate  
faţă de “ţigani” şi prin prezenţa  evidentă 
a acestor refugiaţi  care -  contrar altor 
romi -  nu călătoreau singuri, ci împreună 
cu, cel puţin, familia lor.
 Raţiunile  acestei fugi, în nu-
meroase cazuri, ţin de  actele de violenţă 
comise de skinheads, de un sentiment de 
insecuritate faţă de atacurile extremei 
drepte, de discriminare,  de hărţuirea 
autorităţilor  locale şi a poliţiei, de sărăcie,  
de şomaj şi de lipsa posibilităţilor reale de 
educaţie.(Ilustr.14-16).
 Sunt puţini romii care obţin azil, 
în virtutea Convenţiei de la Geneva, în 
măsura în care o gravă violare a dreptu-
rilor omului, discriminarea şi rasismul nu 
sunt considerate   persecuţii politice de-
schise. Dimpotrivă : ţările de origine sunt 
considerate “ţări  sigure”.
Dincolo de asta, unii cer ca, chiar în ca-
zul unei discriminări importante, solici-

tantul să nu pretindă  că este victima unei 
persecuţii de stat ( Ilustr.19)
 Cele mai multe ţări de destinaţie 
reacţionează la această imigrare, in-
troducând un sistem de vize. În 2001, 
Marea Britanie trimite ofiţeri de imi-
grare pe aeroportul din Praga, care vor 
rămâne staţionaţi acolo pentru a-i împie-
dica pe potenţialii refugiaţi să emigreze. 
Dimpotrivă, faptul că franţa a acordat 
azil politic refugiaţilor romi maghiari, în 
2001,  a provocat un resentiment la Buda-
pesta,  pentru că acest lucru punea într-o 
lumină nefavorabilă politica maghiară 
faţă de minorităţi.

EMIGRANŢI  CARE FUG DE RĂZBOIUL   
DIN  Ex-IUGOSLAVIA

Conform estimărilor, până la mijlocul ani-
lor 1990, aproape jumătate de milion de 
persoane  au fugit din haosul   războiului  
din ex-Iugoslavia. Chiar dacă numărul  ro-
milor dintre refugiaţi nu se cunoaşte,  este 
foarte probabil ca mulţi dintre aceştia să 
fi fost romi.10.000 de romi au fugit  de 

Tentativa de a obţine a azil politic – migraţia de la mijlocul anilor 1990
Emigranţi care fug de războiul din ex-Iugoslavia
A fi emigrant în ţară străină

Ilustr. 14

În oraşul ceh Usti Nad Labem,  primarul  a dipus   să se ridice 
– în octombrie 1999 – un zid de 65 m lungime şi 1, 8 m înălţime  
pentru a separa casele romilor de cele ale ne-romilor ; fotogra-
fia reprezintă demolarea zidului, în aceeaşi lună, în urma unui 
val de proteste, în lumea întreagă.  (Romano Centro   27/1999)

RATA MoRTALITĂŢII InfAnTILE – RoMÂnIA
(rata mortalităţii infantile şi a copiilor în procente la mia de naşteri)

GrUP 
eTniC 

Români
Unguri
Romi

morTaliTaTe 
InfAnTILĂ

(0-1 an)

27.1
19.8
72.8

morTaliTaTea 
CoPiilor

(1-4 ani)

1.1
0

7.2

ToTal 

(0-4 ani)

28.2
19.8
80.0

SĂRĂCIE ŞI ETnICITATEy
(cazul României şi Bulgariei, 1997)

GrUP  
eTniC 

Bulgarians
Bulgarian Turks

Roma
Other

Bulgarian total
Romanians
Hungarians

Roma
Other

Romania total

Share of the
respective ethnic 

group in total popula-
tion (percent) 

83.6
8.5
6.5
1.4
100
89.8
6.8
2.3
1.1
100

PoVERTy RATE 
(percent of the re-

spective ethnic group 
belwo poverty line)

31.7
40

84.3
46.9
36

29.7
28.4
78.8
32.6
30.8

PoVERTy DEPTH
(average sortfall 

below poverty line)

8.5
12.8
46.6
15

11.4
7.3
6.7

33.2
8.0
7.9

Ill. 15

Ill. 16

6 7



A TREIA MIGRAŢIE

romii | iSTorie

7.0

CONSILIUL EUROPEI
PRoIECT EDUCAŢIA CoPIILoR RoMI În EURoPA

războiul din  Bosnia- Herţegovina, între 
1991-1995 şi au cerut azil politic  în Aus-
tria, Italia, în Suedia, Marea Britanie, în 
Germania şi Elveţia. (Ilustr.17)
 Mulţi dintre ei au fugit pentru 
că  le era frică să nu fie prinşi între două 
grupuri etnice aflate în război şi pentru că 
ei trăiau chiar în zonele de conflict. Într-
adevăr, romii erau respinşi  de ambele părţi. 
Dincolo de asta, unii romi bosniaci  erau 
musul mani şi deci ameninţaţi şi din această 
cauză. De exemplu, satul  rom, relativ im-
portant,  Bijeljina  (Bosnia - Herţegovina) 
– care număra aproape 8.000 de locuitori 
-  s-a golit  aproape în întregime, ca ur-
mare a unei expulzări.   În multe cazuri, 
toată comunitatea a fugit. Unele familii 
merg într-o ţară unde pot conta pe rude sau 
prieteni. În Germania,  ei sunt “toleraţi” şi 
statutul lor juridic - limitat în timp. 
 Până astăzi, întoarcerea 
minorităţilor în Bosnia – Herţegovina  este 
dificilă, dacă nu imposibilă, datorită  pro-
blemei nerezolvate a repartizării bunurilor  
şi garanţiilor legale. Totuşi, Germania, la 
sfârşitul anilor 1990,  a luat  măsuri care 
să-i determine pe oameni  să se întoarcă  

voluntar. Au fost şi refugiaţi  expulzaţi  
fără consimţământul  lor în Bosnia,  
adică într-o ţară organizată în funcţie de 
apartenenţa etnică, după război, şi unde 
romii nu-şi găsesc locul.(Ilustr.18)
  Conflictul din Kosovo a provo-
cat alt val de emigraţie. După intensifi-
carea conflictului, în timpul verii anului 
1998, au fost expulzaţi sute de mii de 
albanezi  şi de romi kosovari.  Întoarce-
rea albanezilor, în iunie 1999, provoacă  
o altă fugă a romilor.  După invazia tru-
pelor nATo, fracţiuni mari din  populaţie 
şi extremişti albanezi  s-au întors contra 
romilor, “egipţienilor” şi grupului “ash-
kalije”, deşi aceştia  fugiseră  ca şi alba-
nezii. Această “epurare etnică” se pro-
duce deschis, în faţa ochilor comunităţii 
internaţionale. 14.000 de case rome 
(dintr-un total de 19.000),  repartizate 
în 75 de cartiere  sau sate din Kosovo, 
sunt distruse cu totul.  Până la 80% dintre 
romi, “egipţieni” şi grup “ashkalije” din 
Kosovo -  numărul total fiind estimat la 
150.000 – sunt constrânşi să fugă.  Cei 
mai mulţi fug  în ţările vecine  şi în re-
giunile fostei Iugoslavii, mai ales în 

Serbia, Muntenegru şi fosta Republică 
iugoslavă a Macedoniei; alţii încearcă 
să ajungă în Europa  occidentală  sau în 
Statele Unite. Deşi, în general, plasaţi în 
lagăre de primire în ţări terţe, în Serbia şi 
Kosovo ei sunt pur şi simplu consideraţi 
ca “ persoane deplasate în propria lor 
ţară”.
 Până acum, pentru mulţi re-
fugiaţi, întoarcerea s-a dovedit imposibilă, 
datorită pericolului morţii  care îi pândeşte 
încă.  Efectul devastator al conflictu-
lui  asupra vechii comunităţi  rome din 
Kosovo este perfect ilustrată  de situaţia 
existentă în mahalaua (district locuit mai 
ales de către romi) din Mitrovica: sus-
numitul  district avea, înainte de război, 
8.000 de locuitori  şi nu s-a reconstruit 
aici nici măcar o casă.

 A  FI  EMIGRANT  ÎN ŢARĂ STRĂINĂ  

În ţările gazdă, cei mai mulţi imigranţi  
sunt constrânşi să înceapă o viaţă 
nouă, plecând de la nimic. Ei trebu-
ie să se adapteze la  un mediu nou, 

Ilustr. 15

Copiii născuţi în România între iulie 1994 şi iunie 1999. 
( după Programul naţiunilor Unite pentru dezvoltare (1999)      ”Reproductive 

Health Survey:  Romania “, versiune preliminară)

Ilustr. 16

Sărăcie şi etnicitate, cazul Bulgariei şi al României, 1997.
( după Programul naţiunilor Unite pentru dezvoltare (1999)      ”Reproductive 

Health Survey:  Romania “, versiune preliminară)

ÎnREGISTRAŢI    CA   “ALŢII”

În timpul recensământului  realizat în 1991, în Bosnia- 
Herţegovina, numai cele patru grupuri mari naţionale – 
bosniaci, sârbi, croaţi şi iugoslavi – au fost înregistraţi 
ca atare. Romii sunt puşi într-o o sub-rubrică  intitulată 
“Ostali”( Alţii) şi numărul lor a fost evaluat la 8.900. Se 
apreciază, totuşi, că Bosnia-Herţegovina  ar fi avut între 
40.000 şi 60.000 de romi, înainte de război. Întâmplător, 
cifra obţinută în timpul recensământului  a fost, totodată, 
reţinută de către organizaţiile internaţionale, fapt care 
explică de ce soarta şi posibilităţile de întoarcere  ale ro-
milor  aproape nu au fost luate în consideraţie. 
Ilustr.17 (  a se vedea Comisia europeană contra rasismului şi intoleranţei 

2004, Raport despre Bosnia-Herţegovina , pag.26 şi următoarele )

“CEL  MAI RĂU ESTE    CĂ nU MAI  PUTEM  fI ÎMPREUnĂ” 

“ Eu luam uneori copiii  cu mine, într-un coş, atunci  când mergeam la 
câmp, ca să sap  şi să muncesc. Şi acum am pierdut totul. Le-am cerut, i-am 
implorat.  Şi a  trebuit să ne ducem  acum într-o altă ţară  pentru a ne salva 
vieţile şi copiii.  Chiar a trebuit să ni se întâmple aşa ceva?  Îmi este atât 
de greu să admit că a trebuit ca să plece copiii mei în America. Cel mai rău 
este că nu mai  putem fi împreună.  Copiii mei, nurorile mele, nepoţii mei -  
toţi  au plecat.  Oriunde mă duc, plâng  fără încetare. Când se vor întoarce? 
Poate niciodată. Poate că nu-mi voi mai revedea niciodată copiii. Când voi 
depune  o cerere de imigrare, dacă îmi vor spune că nu pot pleca, le voi zice  
: “Mai bine omorâţi-mă decât să-mi spuneţi că nu pot pleca…” 
Ilustr.18

Dna Mehic, 55 de ani, originară din Bjeljina( Bosnia Herţegovina) şi 
refugiată la Berlin.
(tradus  din Mihok 2001, pag 133)

În 1997, o emisiune  de televiziune consacrată emigraţiei 
reuşite a unei familii rome, în Canada, i-a provocat pe romii 
cehi  să încerce şi ei această aventură. Câţiva primari cehi  au 
prins această ocazie pentru a se debarasa  de populaţia lor 
romă şi au mers până acolo încât le-au oferit bilete de dus 
candidaţilor la emigrare.  
Ilustr. 19
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“DACĂ  MĂ  ÎnTREBAŢI   CE  SUnT …”        Ilustr.20  ( tradus de Birgin - Wieczorek 2005, pag.36)

“Dacă mă întrebaţi  ce sunt şi ce simt, sunt rom. Uneori, mi-ar plăcea să trăiesc în ţara în care m-am născut, pentru 
că (acum) nu  simt nicio apartenenţă  naţională. Când avem mari reuniuni rome, vorbitorii  spun:  “Voi sunteţi ger-
mani”. Este adevărat. Nu ştiu ce să fac cu tradiţia. Eu sunt un om modern. Dar în venele mele curge sânge de rom. 
Sunt mândru că sunt rom.”
Demir R., născut în 1981, a cărui familie a părăsit Kosovo  când el avea 13 ani, ca să se instaleze la Fribourg Germania )
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la  o limbă şi la o cultură  cu totul 
noi.  Tipul de permis de şedere  al 
romilor imigranţi în Europa de Vest 
variază. numeroşi dintre ei, veniţi 
în anii 1990, ca “muncitori străini”, 
au obţinut deja permis de şedere per-
manent, chiar cetăţenie şi copiii lor 
s-au născut în noua lor patrie. Alţii 
optează pentru un permis de muncă 
şi un titlu de rezident  permanent, 
păstrându-şi cetăţenia iniţială şi 
o legătură  foarte puternică cu ţara 
de origine. Copiii lor cresc în două 
culturi. În timp ce tradiţiile cultu-
rale sunt menţinute în cercul familiei 
– unde se vorbeşte limba romani şi, 
de asemenea, limba ţării de origine – 
aceşti copii socializează, la şcoală, în 
limba şi cultura ţării de adopţie. Con-
flictul între diversele valori cultu-
rale, relaxarea legăturilor de familie, 
ca urmare a emigrării şi prăbuşirea  
structurilor familiale favorizează  
dezintegrarea vechilor tradiţii. Acest 
lucru este valabil şi pentru limba ro-

mani, care – în măsura în care ea nu 
este vorbită decât în cercul familiei 
şi nu este susţinută de nicio măsură 
educativă exterioară - are tendinţa  
să fie abandonată, datorită presiu-
nilor foarte puternice, în favoarea 
asimilării (Ilustr.20)
 Situaţia este şi mai rea în 
cazul emigranţilor  care nu au niciun 
titlu de sejur ; este cazul, în special, 
al solicitanţilor de  azil sosiţi la în-
ceputul anilor 1990. Reglementări din 
ce în ce mai draconice şi limitarea, în 
timp, a permisului de sejur creează un 
sentiment de nesiguranţă şi generează 
teama de expulzare în ţara de origi-
ne. Aceste preocupări  îi privesc mai 
ales pe refugiaţii romi veniţi din Bos-
nia- Herţegovina, din “ex - Republica 
iugoslavă a Macedoniei” sau din Ko-
sovo. Plasaţi în lagăre pentru refugiaţi 
sau în alte structuri  provizorii, ei nu 
pot beneficia – în cel mai bun caz 
-  decât de posibilităţi limitate  de a 
munci şi de a începe o viaţă nouă.

 Romii din Europa de Est, care 
cer azil de la jumătatea anilor 1990, 
în cadrul mişcărilor de emigrare mai 
restrânse, obţin  rar  câştig de cauză 
şi  le este greu să capete cel mai mic 
statut legal. Cel mai adesea, ei trebuie 
să plece.
 Sensibilizarea, în creştere, 
faţă de “problema romă” face presiu ne 
asupra multor ţări din Europa de Est, 
dar şi din Vest,  în privinţa adecvării 
po liticii lor faţă de minorităţi. A ceastă 
situaţie a favorizat, în special, re-
cunoaşterea romilor ca minori tate 
etnică: un statut care le conferă drep-
turi particulare, mai ales în dome-
niile educativ, lingvistic şi cultural. 
Sus ţinerea minorităţilor şi dreptu ri-
le  rezultând din aceasta sunt, totuşi, 
acor date  mai ales grupurilor de romi  
sta biliţi de mult timp în ţările respec-
ti ve, chiar dacă grupurile nou - venite  
au obţinut deja cetăţenia. 

http://romani.uni-graz.at/romani
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