
Gheorghe Sarău 

Romano ButiQ & 30 de organizații prietene  reunite vineri, 8 august 2014, pentru a comemora 

un an de la mutarea din această lume a lui Gheorghe Nicolae 

La sediul „Romano Butiq” (Cartier „Giuleşti – Sârbi”, str. Drumul Săbăreni nr. 101-125, 

auto: mașina 162, de la Gara Basarab), a avut loc vineri, 8 august 2014, o întâlnire emoționantă,  

în care se dorea, de fapt, să se discute un text redactat de cei mai proaspeți discipoli ai lui 

Gheorghe Nicolae, cuprinzând ideile și țintele de acțiune în viziunea acestuia spre un “Nou 

Rromanipen” (n.n: „rromanipen‟ ansamblul de valori fundamentale rrome). Nu a fost nevoie, 

nici timp – poate -, căci toți cei peste patruzeci de foști colaboratori și prieteni veniți acolo au 

simțit, la unison, că, la aceasta primă întâlnire, este bine să se dea frâu liber, mai întâi, 

amintirilor, experiențelor, emoțiilor care îi leagă de Gheorghe Nicolae. 

Moderatorul, și amfitrion, Ciprian Nicula, i-a invitat, rând pe rând, pe cei așezați în cerc 

să vorbească, să arate cum l-au cunoscut pe Gheorghe Nicolae, cum au colaborat cu el, ce au 

învățat de la el, ce nu le-a plăcut la acest valoros și controversat om.  

Erau acolo prezenţi oameni din patru categorii, care l-au cunoscut și au colaborat cu el 

a.înainte de 1989, b. după 1990, c. din perioada 1997-2008, cât a funcţionat la OSCE,  d. 

„colaboratori” din ultimii lui ani de viaţă (2008-2013), dar și dintre cei ce constituiau a cincea 

categorie, e. „care nu l-au cunoscut”.  

Din prima categorie, de dinainte de 1989, au fost de faţă Vasile Burtea şi Carmen 

Podgorean – foști colegi de facultate, chiar dacă nu și de an de studiu, care l-au “zărit, admirat, 

cunoscut” de prin anii‟70 şi în continuare - și Gheorghe Sarău, care s-a întâlnit și a colaborat cu 

Gheorghe Nicolae în intervalul 1985-1989, ca cercetători autodidacți în domeniul rrom, 

împreună, de altfel, elaborând și susținând, în martie 1986, lucrarea despre „Criteriile socio-

lingvistice în clasificarea colectivităților de țigani din România”, la un seminar organizat, la 

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București, de Catedra de limba franceză, împreună 

cu Centrul de Studii Sociologice, condus de profesorul Drăgan, unde, de fapt, Gheorghe Nicolae 

lucra în calitate de cercetător sociolog).      

Pezentă la eveniment, ca amfitrioană, Nicoleta Bițu, văduva lui Gheorghe Nicolae, a 

arătat, între altele, că o primă informație despre Gheorghe Nicolae i-a parvenit, pe vremea 

copilăriei, tot prin anii „70, când tatăl ei, colonelul de miliție Bițu, a adus acasă Biblia în limba 

rromani, pe care i-o dăruise tânărul Gheorghe Nicolae (Noul testament tradus de scriitorul rrom 

din Franța, Mateo Maximoff). 

Evident, aici este locul să spunem că, în aceeași perioadă a anilor ‟70-‟80, dintr-o  

“asociere”, mai mult „simţită‟ decât “trăită” a tinerilor rromi intelectuali mai făceau parte și alții, 

precum profesoara de rusă şi română, Ina (Ioana) Radu, de la Ştefăneşti (jud. Ilfov), se pare, şi 

cel ce avea să devină scriitorul rrom căldărar Valerică Stănescu. De bună seamă, în acea vreme, 

Gheorghe Nicolae avea legături permanente, “iniţiatice” pentru el, din perspectiva intimitățíi 

spirituale  rrome, și cu familia liderului tradiţional Ion Cioabă din Sibiu.  

Dar, mult mai mult, s-a “simţit prezenţa” lui Gheorghe Nicolae în simbioză cu 

timişoreanul Ioan Mirescu, în perioada de referinţă, dar, mai cu seamă, după 1984. Cunosc de 

atunci, de la Gheorghe Nicolae, despre frecventele sale deplasări la Teremia Mare, despre 

activităţile culturale şi ştiinţifice (la una din ele, Gheorghe Nicolae a prezentat, în cadrul unui 

seminar girat ştiinţific de folcoristul Mihai Pop, o lucrare a subsemnatului – la rugămintea mea – 

despre istoricul cercetărilor privind limba şi folclorul rromilor din România).  

Prin urmare, Ioan Mirescu ar fi şi el în măsură să vorbească despre acea perioadă (1984-

1989), aşa cum, de altfel, afăm şi de la prefaţatorul cărţii lui Ioan Mirescu (prof. univ. dr. Ștefan  



Buzărnescu, de la Universitatea de Vest din Timișoara), apărută recent, pe care nu o avem încă, 

dar cităm din manuscrisul electronic trimis nouă, anterior, de autor.  

Aşadar, prof. univ. dr. Ștefan  Buzărnescu arată: “Începând cu anul 1984, împreună cu 

sociologul Gheorghe Nicolae, domnul Ioan Mirescu a continuat mișcarea romilor, inițiată 

încă din anul 1976, în Timișoara, mișcare care a făcut posibilă trezirea conștiinței de neam a 

acestora, [aşa încât să se ajungă] a fi primiți în Parlamentul de astăzi al României. Acest adevăr 

istoric se cuvine să fie diseminat public, pentru a înceta legenda unor  ”salvatori” 

postrevoluționari ai romilor, în numele cărora au obținut diverse demnități publice, fapt care nu 

este discutabil sub nici un aspect: profund discutabilă și inacceptabilă rămâne pretenția celor 

care numai după 1989 au început să-și depășească aria restrânsă a intereselor personale,  

pentru a se ”dedica”, în felul lor, intreselor comunității rome. Toți aceștia nu trebuie să eludeze 

aportul hotărâtor al sociologului Gheorghe Nicolae și al omului de cultură Ioan Mirescu la 

cultivarea resurselor identitare ale romilor, ca parametru al coeziunii sociale înainte și după 

revoluție. În calitate de Președinte al Filialei Timiș a Centrului de Cercetări pentru Problemele 

Tineretului (CCPT), depun mărturie că filmele etnografice și studiile vizând integrarea 

tineretului de etnie romă realizate de Gheorghe Nicolae sunt priorități naționale de profil 

(probabil și europene), deoarece s-au finalizat între anii 70 și 90 ai secolului trecut, iar Ioan 

Mirescu a creat un alt precedent: ansambluri de dansuri țigănești, prin care i-a adus pe scenă 

pe cei care erau, în realitate, despărțiți profesional, dar uniți în frica lor comună față de aceeași 

miliție care-i căuta la orice infracțiune produsă în societate; chiar dacă infracțiunea respectivă 

nu avea un autor rom/ țigan…O istorie a Mișcării rome nu se va putea scrie fără a aminti pe 

acești doi fondatori care au dat dovadă de tact, inteligență practică, dar și de disponibilitatea 

de a se implica în cercetările centrate pe problematica romilor întreprinse în diverse centre 

universitare din țară. În calitate de membru al Filialei CCPT din Timișoara, domnul Mirescu s-

a afirmat ca un lider politic al romilor, pe care i-a consiliat pe diverse planuri, inclusiv pe 

componenta intergării profesionale în întreprinderile industriale și alte instituții de pe raza 

județului Timiș și din Municipiul Timișoara”. 

 Pe lângă cei amintiți deja, la eveniment au mai fost de faţă: Daniel Vasile (preşedintele 

ANR), foştii preşedinţi ai ANR (ONR) - Gheorghe Ivan, Mariea Ionescu şi Gruia Bumbu -, 

actorul Sorin Aurel Sandu, Mariana Sandu, Costel Bercuș (OSI Budapesta), Dănuț Dumitru,  

Adrian Vasile, Gelu Duminică, Mihaela Zătreanu, Mihaela Gheorghe, Carmen Gheorghe, 

Stănică Tabă, Florin Nasture, Elena Radu, Iulian Stoian, Georgian Luncă, reprezentanta 

Ambasadei SUA la București etc.  

Nu în ultim rând, la eveniment a participat - deși nu l-a cunoscut pe Gheorghe Nicolae -  

și lingvistul autodidact rrom, Nuțu Marian Cîrpaci, care a arătat că rodul muncii sale de peste 

24 de ani (de la vârsta de 14 ani studiază, în mod independent, limbile indiene și consultă lucrări 

scrise în aceste limbi) va face obiectul unei “crestomații rrome”, adnotată de el, cuprinzând, pe 

întinderea a o mie cinci sute de pagini, texte inedite scrise în limbi indiene vechi (sanskrita), 

medii (prakrite - pali, saurasheni), și neo-indiene (limbile-surori ale limbii rromani), dar și în alte 

limbi, lucrarea – ce va fi editată, ca un pdf “multiprotejat”, de 8 Aprilie 2015, de Ziua 

Internațională a Romilor. Cum îl știu serios în lucru și în ceea ce își propune, cred că studiile 

rrome vor intra pe un nou făgaș,”drenat” de Marian Cîrpaci, vor cunoaște noi interpretări, nu 

numai la nivelul limbii, dar al întregului ansamblu cutumiar, istoric, cultural etc. 

La final, doamna Nicoleta Bițu a lansat invitația de a se desfășura anual astfel de 

întâlniri, ocazionate de comemorarea memoriei lui Nicolae Gheorghe¸ “ideologul rromilor de 

pretutindeni”, cum mi-a plăcut să-l numesc tot timpul. 



Gheorghe Sarău,                                              București, 10.08.2014      


