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Cuvânt introductiv

Perturbãrile în relaþiile interetnice pot fi cauzate, de foarte multe ori,
doar de simpla necunoaºtere a „celuilalt”. Materialul intitulat Istoria
minoritãþilor naþionale din România, destinat în primul rând profesorilor de
istorie, doreºte tocmai sã contribuie la eliminarea acestui deficit de
cunoaºtere, prin oferirea de informaþii despre istoria minoritãþilor naþionale
din România, urmãrind întãrirea respectului pentru diversitate, în contextul
realitãþii complexe a societãþii de azi, reprezentatã de coexistenþa diferitelor
identitãþi etnice ºi credinþe.

Lipsa informaþiilor despre comunitãþile minoritare ºi majoritare este,
nu numai în România, rezultatul sistemului formal de învãþãmânt a cãrui
programã ºcolarã de multe ori ignorã sau respinge experienþa minoritãþilor
naþionale din acea þarã. Acest fapt poate fi cel mai bine urmãrit în programa
de istorie ºi are un efect dublu.  În primul rând, minoritãþile simt cã întreaga
lor identitate, culturã, limbã, istorie ºi sensul apartenenþei lor la acea þarã
sunt subminate. Membrii comunitãþilor minoritare pot fi demotivaþi sã înveþe
materii în care nu se regãsesc. Educaþia care submineazã astfel identitatea
este rareori eficientã. În al doilea rând, membrii majoritãþii pierd oportunitatea
de a învãþa despre membrii altor comunitãþi. Sistemul formal de învãþãmânt
însã, dacã este conceput ºi implementat corespunzãtor, poate sã ajute la
îndepãrtarea barierelor ignoranþei ºi neînþelegerii dintre diferite comunitãþi.
Voinþa politicã de a schimba legislaþia ºi de a aloca resurse acestui obiectiv
trebuie sã fie asociatã cu modificãri în sistemul educaþional pentru a asigura
o dezvoltare sustenabilã pe termen lung, iar România face constant paºi în
acest sens.

Posibilitatea introducerii prezentului material în sistemul de învãþãmânt
formal este ºi un rezultat al unui ordin de ministru din 20071 care dispune
introducerea unui curs opþional de Istoria minoritãþilor naþionale, destinat în
primul rând copiilor majoritari din România. Programa cursului2 opþional a
fost recent adoptatã de cãtre comisia de specialitate din cadrul MECT, astfel
sperãm cã începând din anul ºcolar 2009–2010, în cât mai multe ºcoli din
þarã, elevii vor începe studierea istoriei comunitãþilor cu care convieþuiesc ºi
care de-a lungul istoriei au contribuit din toate punctele de vedere la
dezvoltarea þãrii pe al cãrui teritoriu actual s-au aºezat datoritã evenimentelor
istorice din aceastã regiune, încã dinainte de formarea statului naþional unitar.
1 Anexa I
2 Anexa II
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Pentru a supravieþui, minoritãþile naþionale sunt nevoite sã urmãreascã
permanent obþinerea drepturilor egale cu cele ale majoritãþii, dar totodatã ºi
dreptul de a avea libertatea de a-ºi pãstra ºi dezvolta cultura specificã, la fel
cum ºi majoritatea îºi pãstreazã ºi dezvoltã cultura proprie. Astfel, minoritãþile
naþionale au nevoie nu doar de drepturi egale, ci ºi de acceptarea alteritãþii
lor, respectiv a dreptului de a fi diferite. Cunoaºterea istoriei comune tuturor
acelora care convieþuiesc de secole pe teritoriul actual al României poate
asigura acest aspect. Sperãm cã acest material va deveni o unealtã utilã în
acest sens în mâna profesorilor de istorie.

În numele Centrului Regional Project on Ethnic Relations (PER) pentru
Europa Centralã, de Est ºi de Sud-Est doresc sã exprim recunoºtinþa noastrã
faþã de toþi coautorii acestui material, care ºi-au dedicat mult timp ºi energie
realizãrii acestui proiect. Cu toþii au participat la un pionierat în domeniu, nu
avem cunoºtinþã de materiale care sã aducã sub o singurã umbrelã istoria a
19 minoritãþi naþionale dintr-o singurã þarã din Europa sau din lume.

Scopul principal a fost strângerea a cât mai multor informaþii despre
istoria minoritãþilor naþionale din România ºi prezentarea acestora cu un
accent special pe tot ceea ce diferitele comunitãþi etnice au trãit împreunã
pe teritoriul actual al României ºi pe contribuþia lor la dezvoltarea þãrii ºi a
naþiunii române.

Acest demers s-a dovedit totuºi a fi dificil, deoarece aºa cum majoritatea
înþelege istoria proprie ca parte a identitãþii ºi prin învãþarea istoriei cultivã
inclusiv pãstrarea identitãþii naþionale, tot aºa, câteodatã chiar mai pregnant,
minoritãþile vãd istoria lor ca element al identitãþii naþionale specifice fiecãreia.
Prezentarea istoriei propriei tale comunitãþi, a cãrei parte este aceastã istorie,
pe care comunitatea practic o trãieºte ºi în prezent, s-a dovedit a fi foarte
diferitã de modul de prezentare pe care o necesitã aceeaºi istorie în faþa
majoritãþii, cu scopul oferirii de informaþii care sã conducã ulterior la
cunoaºterea diversitãþii, inclusiv a celei istorice, a diferitelor etnii. Autorii au
trebuit sã depãºeascã ºi restricþii severe de spaþiu, având la dispoziþie doar
câteva pagini pentru a prezenta istoria multor secole unei generaþii care nu
cunoaºte aproape deloc aspectele specifice ale istoriei minoritãþilor naþionale.
Totodatã autorii au selectat informaþii conforme cu „adevãrul istoric”, ei având
singuri responsabilitatea susþinerii celor afirmate în materialele concepute
de cãtre fiecare în parte.

 Mulþumirile noastre merg ºi cãtre echipa de coordonatori ai acestui
material, echipã care împreunã cu toþi coautorii s-a strãduit sã gãseascã forma
cea mai adecvatã ºi reperele de bazã pentru ca ulterior materialele sã poatã
fi redactate într-un concept unitar ºi pe cât posibil sã se evite punerea laolaltã
a unor texte separate despre istoria fiecãrei minoritãþi.
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Ceea ce ajunge acum în mâna profesorilor de istorie se doreºte a fi un
material auxiliar compus dintr-un text tipãrit ºi un DVD pe care se regãsesc
surse ºi metodologia recomandatã pentru predarea istoriei minoritãþilor
naþionale din România atât la cursul opþional cât ºi în timpul predãrii
programei naþionale de istorie care conþine deja anumite elemente de istorie
a minoritãþilor naþionale.

Coordonatorii acestei ediþii care au îngrijit capitolele din volumul de
faþã au moderat discuþiile autorilor în timpul conceperii materialului ºi au
integrat pãrþile textelor în capitolele respective. Informaþiile conþinute de
textele autorilor se bazeazã pe surse istorice care sunt consemnate în
bibliografia anexatã acestui material ºi pentru care autorii îºi asumã
rãspunderea. Cu siguranþã, unele aspecte prezentate de autori vor stârni
interesul profesorilor de istorie ºi sperãm cã acest lucru va impulsiona
dezbateri ulterioare pe marginea prezentului material, dar ºi în general despre
istoria minoritãþilor naþionale ºi rolul ei în istoria comunã a României, dar ºi
a Europei. Sperãm ca în urma acestor discuþii ºi cercetarea în acest domeniu
sã producã materiale care sã aparã într-o ediþie ulterioarã îmbunãtãþitã.

Nu în ultimul rând dorim sã mulþumim Guvernului României care prin
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului ºi prin Departamentul pentru
Relaþii Interetnice a acordat sprijinul sãu în decursul acestui proiect timp de
doi ani, cât ºi pentru adoptarea unui pachet de ordine de ministru de cãtre
MECT care sã susþinã în interiorul sistemului educaþional din România
promovarea constantã a cunoaºterii ºi acceptãrii diversitãþii.

Invitãm profesorii de istorie ºi pe aceastã cale sã ofere elevilor opþionalul
Istoria minoritãþilor naþionale din România cu ajutorul acestui material
auxiliar ºi sã participe la atelierele de lucru pe care le vom organiza împreunã
cu MECT pentru a dezbate utilizarea cât mai eficientã a acestui suport de
curs.

Koreck Maria
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Introducere

Materialul de faþã, intitulat „Istoria minoritãþilor naþionale din România”
ºi destinat opþionalului cu acelaºi titlu,  prevãzut în curricula clasei a X-a,
reprezintã o premierã în literatura noastrã didacticã ºi nu numai.

În statele multietnice ºi multiculturale din centrul ºi sud-estul Europei,
dezvoltarea minoritãþilor s-a produs deopotrivã pe un fãgaº unitar – reflectat
într-o unicã istorie – dar ºi, sub unele aspecte, în aºa-zise istorii paralele,
posibil de conexat atât între ele cât ºi cu istoria naþiunii privitã ca un tot.

Educarea tineretului ºcolar în spiritul ambelor abordãri, complementare
(nu doar sub raportul informaþiei, ci ºi al opticilor), se poate dovedi salutarã.
O atare cunoaºtere este de preferat unei ignorãri reciproce care depãrteazã.
Or, dupã cum se ºtie, comandamentele democratizãrii ºi integrãrii europene
trimit la o percepere ºi a „vocii” celuilalt: pentru o armonizare cât mai sincerã
a relaþiilor dintre grupurile etnice care convieþuiesc de secole pe teritoriul
aceluiaºi stat: comandament valabil, cu atât mai mult cu cât în spaþiul
balcanic, dupã abolirea regimurilor comuniste, s-au produs conflicte
interetnice de o gravitate deosebitã. O raþiune în plus ca pentru protecþia
minoritãþilor naþionale sã fie enunþate principii pe care statele naþionale se
angajeazã sã le respecte. Sunt principii care se referã la abolirea
discriminãrilor de orice fel prin: promovarea egalitãþii efective; dezvoltarea
culturii minoritãþilor ºi pãstrarea identitãþii lor; libertatea de asociere,
exprimare, gândire, conºtiinþã, credinþã, libertãþi lingvistice; asigurarea
posibilitãþii învãþãrii ºi predãrii în limba proprie – cu instituþiile corespunzãtoare
º.a.m.d. – ºi mãsuri legislative apte sã le punã în aplicare pe toate acestea.
Educaþiei, realizatã prin ºcoli, prin aºezãmintele societãþii civile, îi revine un
rol de cãpetenie în determinarea unui mental colectiv corespunzãtor
principiilor ºi mãsurilor de acest fel.

Oportunitatea unor instrumente pedagogice ºi „andragogice” folosite
în acelaºi scop, socotim cã nu mai trebuie argumentatã. Prin asemenea
instrumente, însoþite de o metodicã adecvatã, cunoaºterea minoritãþilor din
spaþiul românesc, de la începuturile aºezãrii ºi pânã în prezent, a istoriei
convieþuirii lor cu majoritarii (inclusiv a unor tensiuni intervenite pe parcurs,
a cauzelor ºi consecinþelor lor), evidenþierea contribuþiei fiecãrei minoritãþi
la cultura ºi civilizaþia localã sau/ºi generalã pot deveni izvor de învãþãturã
pentru prezent ºi viitor, temei pentru o dinamicã pozitivã a percepþiei
reciproce în imaginarul colectiv – percepþie parazitatã uneori în trecut (ºi nu
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numai) de stereotipuri negative, prejudecãþi ºi superstiþii ale unora despre
alþii.

Or, textul de faþã a pornit de la un Proiect care ºi-a propus finalitãþi ºi
teme cu înalt potenþial educativ. Doar profesorii, cãrora le este încredinþat
acest material, vor putea spune, peste un timp, în ce mãsurã corespunde el
expectaþiilor cuprinse în Proiect, în ce mãsurã se va dovedi operaþional.

Oricum, este un început – realizat cu forþele intelectuale nu prea
numeroase ale unor etnici care ºi-au asumat sarcina de a se autoprezenta în
textele ce urmeazã. De altfel, una din mizele acestui material a fost tocmai
aceasta, de a avea un material dedicat ºcolii în care reprezentanþi ai
minoritãþilor – profesori ºi cercetãtori deopotrivã – sã poatã construi o imagine
a modului în care ei se doresc a fi prezenþi în conºtiinþa copiilor majoritari, o
carte de vizitã care sã elimine prima consecinþã a intoleranþei ºi a întregului
cortegiu de nenorociri individuale ºi colective, anume necunoaºterea celui
de lângã tine. O observaþie fãcutã destul de frecvent este aceea cã reacþiile
negative faþã de o minoritate sau alta apar frecvent în zonele în care acel
grup este absent – evident, stereotipurile acþioneazã mai puternic atunci când
lipseºte cunoaºterea, cãci vidul de cunoaºtere este umplut cu stereotipuri ºi
idei induse de manipulãri. În continuarea ºi completarea disciplinei „Istoria
ºi tradiþiile minoritãþii”, acest material are douã dimensiuni restitutorii. În
primul rând, transferul de cunoaºtere a unui orizont cultural ºi istoric
fundamental cãtre elevii aparþinând majoritãþii. Prin forþa lucrurilor, elevii care
aparþin unei minoritãþi etnice vor fi în egalã mãsurã familiari cu propria lor
istorie ºi cu istoria statului în care locuiesc. Contribuie la aceasta principalii
factori de socializare, care rãmân familia ºi grupul de vârstã, iar apoi mass-
media. Cei care cu adevãrat pierd ceva din dinamica evoluþiei istoriei – nu
numai naþionale, ci ºi europene – sunt elevii care aparþin majoritãþii, cãci
istoriile minoritãþilor sunt ºi cãi de acces cãtre alte orizonturi istoriografice.
Afirmaþia cã spaþiul românesc este o parte integrantã a celui european se
susþine ºi prin contribuþia culturalã ºi politicã, economicã ºi artisticã a
minoritãþilor la un patrimoniu care, înþeles în complexitatea sa, reprezintã
mai mult decât suma pãrþilor sale. În al doilea rând, dimensiunea
recuperatorie se referã ºi la faptul cã, în cadrul legislativ actual, copiii
minoritãþilor care locuiesc în zone în care nu se pot organiza formaþii de
studiu speciale pentru predarea disciplinei „Istoria ºi tradiþiile minoritãþii”,
nu beneficiazã de suportul ºcolii în pãstrarea propriei lor identitãþi.

În sfârºit, mai trebuie sã adãugãm ceva. O atare disciplinã, chiar ºi în
regim de disciplinã opþionalã, rãspunde unor elemente care racordeazã
predarea istoriei din România la evoluþii recente în plan european. Educaþia
pentru o cetãþenie democraticã presupune acceptarea ºi valorizarea
diferenþelor culturale – este o formã de a conserva identitãþile sub umbrela
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foarte mare a europenismului. Iar primul element este cunoaºterea diferenþei.
Într-o notã mai legatã de disciplina istorie, competenþele de comunicare, de
gândire criticã, de asumare a unor atitudini democratice ºi de susþinere a
valorilor care stau la baza acestora – prevederi ale curriculum-ului naþional –
presupun cunoaºterea unor orizonturi culturale cât mai variate.

În absenþa unor cercetãri ad-hoc ºi strict specializate, munca lor s-a
bizuit în principal pe izvoare livreºti ºi documentare, uneori insuficiente sau
fãrã preocupãri de „istorie paralelã”. De aceea, manualul va constitui o
provocare ºi un prilej de dezbateri ºi aplicaþii didactice, nu lipsite de inerentele
surprize ale unui „banc de încercare”. El se prezintã ca un material, conceput
de numeroºi autori – de regulã „etnici”, dar cu poziþii diferite chiar ºi asupra
textului redactat despre etnia lor – cu experienþe diferite în munca didacticã
sau/ºi de cercetare-redactare. Sperãm, însã, cã raportãrile diferite la trecutul,
prezentul ºi, mai ales, perspectivele relaþiilor interetnice într-o Românie care
a aderat la Uniunea Europeanã, la valorile acesteia în materie de drepturi
ale individului, grupurilor ºi colectivitãþilor exprimã un început cu reale virtuþi
euristice.

Discernãmântul necesar scrierii unei istorii a minoritãþilor naþionale
din România, dar ºi din alte þãri central ºi est europene, multietnice – cu un
contencios bogat, nu lipsit de tensiuni – ridicã, însã, chiar ºi în faþa istoricului
calificat, nu doar exigenþa obiectivitãþii ºtiinþifice, sine ira et studio, ci ºi
confruntarea cu absenþa unor documente relevante ºi concluzive produse
ad-hoc.

Sã nu uitãm cã, în trecut, istoria localã era adesea prezentatã, nu de
puþini istorici de orientare naþionalistã, ca o istorie a românilor. Chiar ºi în cazul
unor tratate ºi compendii de istorie a României, evidenþierea locului ºi rolului
unor minoritãþi ºi minoritari era carenþatã de absenþa existenþei unor docu-
mente care sã acopere o tematicã istorico-sociologicã, demograficã, econo-
micã, antropologico-culturalã privitoare la respectivele minoritãþi etnice. De
unde ºi dificultãþile resimþite – chiar ºi de cãtre cercetãtorii avizaþi – în demersul
construirii unor scrieri fundamentate despre interacþiunea naþionalitãþilor în
procesul devenirii istorice a þãrii sau a fiecãreia dintre etnii în parte.

O asemenea sarcinã nu putea sã revinã, desigur, autorilor manualului
de faþã, care pornind de la scrierile în materie, câte ºi cum sunt, ºi-au propus
sã ofere un prim synopsis, pentru uzul colegilor lor din învãþãmântul mediu,
despre istoricul, identitatea, inter-relaþiile, contribuþiile, auto- ºi hetero-
percepþiile minoritãþilor avute în vedere. Însãºi selectarea acestor teme relevã
faptul cã intenþia coordonatorilor nu a fost realizarea unui demers monografic
diferenþial de „istorie paralelã” ºi nici a unui compendiu de istorie naþionalã
dedicat relaþiilor interetnice.
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În primul sens amintit, îmi îngãdui sã evoc aici – ca simplã sugestie –
un plan de descriere istoricã a unei comunitãþi etnice, conceput încã la finele
secolului al XIX-lea, plan* care ar sugera eventual complexitatea construirii
unei atari documentãri, fie ºi numai pentru „istoria paralelã” a unei singure
minoritãþi. Ulterior, cercetãrile monografice, de teren, ale ªcoalei Sociologice
de la Bucureºti, au conturat, în perspectiva unei teorii sociale elaborate, un
cadru ºtiinþific complet pentru investigarea inserþiei unui grup social într-o
matrice spaþialã sau culturalã (sat, regiune, etnie etc.), ca ºi în „fenomenul
social total” al þãrii.

Sã sperãm cã revirimentul intervenit în viaþa ºi spiritualitatea
minoritãþilor ºi naþiunii române – dupã liberalizarea þãrii din ultimele douã
decenii – va spori considerabil preocuparea cercetãrii istorico-sociologice a
fiecãrei naþionalitãþi, a importanþei lor în istoria naþionalã ca ºi în istoria proprie.

În materialul de faþã, capitolele urmãrite (ºi posibil de defalcat pe lecþii)
au fost:

1. Originea ºi aºezarea pe teritoriul actual al României (inclusiv cauzele
plecãrii din þara mamã, ce s-a câºtigat ºi ce s-a pierdut datoritã acestei plecãri,
primele atestãri pe teritoriul actual al României, situaþia demograficã în
evoluþie pânã astãzi etc.).

2. Elemente identitare ale minoritãþii naþionale (inclusiv limba,
denominaþii, organizarea internã a comunitãþii, habitat, familie, copilãrie,
roluri/statusuri de vârstã ºi gen, cutume de familie, sãrbãtori calendaristice,
port tradiþional, ocupaþii, religie, simboluri, valori, credinþe, simboluri
naþionale, instituþii de culturã ºi educaþie, organizaþii, monumente ºi zile de
comemorare/sãrbãtori laice etc.).

3. Istoria minoritãþii naþionale ºi evoluþia relaþiilor cu celelalte comunitãþi.
4. Contribuþia minoritãþilor naþionale la patrimoniul comun (contribuþia

minoritãþii ca întreg, personalitãþi sau destine exemplare, instituþii, exemple
de colaborare fericitã între minoritãþi / între personalitãþi aparþinând diferitelor
minoritãþi).

5. Percepþii reciproce în imaginarul colectiv (pozitive, negative ºi neutre –
percepþiile noastre despre celãlalt, autopercepþii, percepþiile celuilalt despre
noi – în folclor, literaturã, arte plastice, arte vizuale, mass-media etc.).

* Plan pentru descrierea istoricã a unei comunitãþi (text citat aidoma, în grafia ºi
terminologia originale).
Planul prevede investigarea colectivitãþii evreieºti, care la aceea vreme era a doua
minoritate a þãrii. Conceput, în cadrl Societãþii Istorice „I. Barasch”, el a fost publicat
în primul numãr al Analelor Societãþii Istorice „Iuliu Barasch”, Bucureºti, 1887 (vezi
ºi H. Kuller, „Opt studii despre istoria evreilor din România”, Editura Hasefer,
Bucureºti, 1997, pp. 355-358).
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DVD-ul anexã la material va conþine elemente de metodologie, textul
materialului auxiliar ºi sursele (citate din documente de arhivã sau publicate,
hãrþi, imagini/fotografii, grafice etc.) care vor fi utilizate de profesor pentru a
lucra cu elevii, aceºtia urmând sã emitã judecãþi de valoare pe baza surselor.

Punctul 5 al planului de mai sus reprezintã cumva ºi þinta educativã a
manualului, respectiv situarea percepþiilor reciproce din imaginarul colectiv
pe baza unei cunoaºteri adecvate generatoare de bunã înþelegere ºi toleranþã
reciprocã. Cãci este ºtiutã înrâurirea nefastã a stereotipurilor negative, a
prejudecãþilor ºi superstiþiilor despre celãlalt, a unei percepþii negative despre
alteritate, condiþionatorii pentru un comportament ºi mental neadecvat faþã
de celãlalt.

Doar printr-o cunoaºtere adecvatã a pozitivitãþii oricãrei variabilitãþi –
etnice sau de altã naturã – prin care este sporitã paleta peisajului uman al
convieþuirii, se fundamenteazã „atracþia” faþã de celãlalt ca ºi ideea umanitãþii
ca substrat comun pentru orice fiinþã umanã. Religiile monoteiste
fundamenteazã iubirea faþã de om pe iubirea de Dumnezeu. Într-un registru
pragmatic, un exerciþiu absolut necesar în dobândirea unei atari virtuþi, toleranþa
reciprocã a unuia faþã de celãlalt reprezintã o condiþie sine qua non.

Consider, de aceea, educarea în spiritul toleranþei reciproce, interetnice,
drept una din þintele majore ale dezvoltãrii spiritului cetãþenesc într-o þarã
aliniatã la valorile politice ºi spirituale ale Europei unite: excluzând, însã,
toleranþa faþã de intoleranþã, faþã de intoleranþa manifestãrilor antiumane,
faþã de rasism, xenofobie, ºovinism º.a.m.d.

Pãtrunºi de convingerea cã diversitatea de tradiþii ºi de culturã constituie
una din bogãþiile Europei ºi cã menþinerea în þara noastrã a unei societãþi
deschise, care respectã diversitatea culturalã, pluralismul, solidaritatea întru
reducerea marginalizãrii ºi excluderii sociale, considerãm cã pragmatica
toleranþei interetnice trebuie sã fie evidenþiatã cu prilejul oricãrei lecþii sau
dezbateri sugerate de manualul de faþã. Caracterizarea fãcutã în manual
traseelor de devenire a fiecãrei etnii, identitatea ºi tradiþiile acestora,
contribuþiile aduse la patrimoniul comun sunt suficiente argumente pentru
combaterea eventualelor manifestãri de intoleranþã a unora faþã de ceilalþi.

Recapitulând argumentele de mai sus, credem cã intenþia materialului
destinat colegilor noºtri de la catedrã este clarã: realizarea unei punþi, în
egalã mãsurã, de cunoaºtere ºi de valori umane ºi umaniste între elevii care
aparþin majoritãþii ºi elevii aparþinând comunitãþilor etnice din România.
Cunoaºterea ca principal instrument în construirea unei societãþi
interculturale este – trebuie sã fie – o constantã a predãrii istoriei.

Harry Kuller
Carol Cãpiþã
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Istoria spaþiului românesc se confundã, în bunã mãsurã, cu istoria celor
care îl locuiesc. Aceastã afirmaþie, departe de a fi un simplu truism, trebuie
demonstratã cu instrumentele uzuale ale istoricului. De-a lungul istoriei, în
aceste teritorii s-au aºezat ºi ºi-au creat o patrie o serie de popoare care au
contribuit, fiecare în felul sãu esenþial, la profilul cultural românesc. Aflate
într-un continuu echilibru între memoria locului de plecare, relaþiile spirituale
ºi politice cu acesta ºi nevoile practice ale vieþii cotidiene, minoritãþile
naþionale ºi-au creat o identitate proprie, în egalã mãsurã menitã sã le pãstreze
coeziunea internã (cãci aceasta creeazã o comunitate) ºi sã le asigure rolul
de partener de dialog cu majoritatea. Relaþiile nu au fost întotdeauna amicale,
dar aceasta înseamnã cã au existat mai degrabã momente de tensiune, mai
mult sau mai puþin violente, în care ambele pãrþi au avut de pierdut – atât în
termeni materiali cât ºi spirituali.

Bineînþeles, minoritãþile naþionale din România nu constituie o singurã
experienþã istoricã. Mai degrabã, sunt istorii care constituie de multe ori
identitãþi regionale legate de viaþa specialã ce se desfãºoarã în regiuni cu
populaþii foarte diverse. Existã ºi comunitãþi etnice care, prin însãºi istoria
lor, transcend dimensiunea regionalã, statutul social sau cel politic ducând
la o distribuþie urbanã sau ruralã a membrilor acestora.

Nici modelele de interacþiune nu sunt aceleaºi de-a lungul timpului.
Antichitatea avea o altã percepþie asupra conceptului de naþiune – mai
degrabã culturalã decât politicã. La fel, în Evul Mediu, termenul de „naþiune”
traducea mai degrabã realitãþi politice ºi sociale decât etnice. Aceasta explicã
de ce unele comunitãþi din spaþiul românesc, deºi prezente de multã vreme
aici, devin actori conºtienþi ai sferei politice ºi culturale de-abia relativ târziu,
odatã cu începuturile modernitãþii româneºti.

Nu trebuie sã uitãm nici faptul cã sosirea acestor grupuri s-a realizat în
mai multe feluri. Au existat colonizãri oficiale, cu scopuri militare sau
economice, deplasãri autonome de comunitãþi care încercau sã gãseascã
un loc mai bun de viaþã sau un loc în care sã-ºi poatã urma credinþa, dar a

Capitolul I

ORIGINEA ªI AªEZAREA
PE TERITORIUL ROMÂNIEI
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existat ºi o migraþie discretã, arareori luatã în considerare de sursele istorice,
a celor care, individual, au decis sã-ºi gãseascã un viitor aici. Nemulþumiþi de
situaþia de acasã, doritori de a scãpa de constrângerile ºi, de ce nu, limitãrile
impuse de culturile mamã, sau pur ºi simplu profesioniºti care au venit acolo
unde competenþele sau mãrfurile lor erau cãutate. O îmbogãþire evidentã a
peisajului cultural ºi social românesc.

Contribuþia diferitelor culturi la viaþa spiritualã româneascã trebuie
înþeleasã ºi în cadrul evoluþiilor politice din ultimele douã-trei secole de istorie.
La fel ca ºi în cazul sosirilor individuale, bazate adesea pe cunoaºterea mediatã
a situaþiei de aici, au existat frecvent mai multe valuri de imigraþie. Dupã un
prim val, uneori foarte timpuriu, au urmat altele. Cazul comunitãþii greceºti,
marcatã de cel puþin trei valuri, sau a celei germane ne aratã faptul cã dincolo
de sensurile politice sau spirituale pe care le atribuim noi astãzi acestor
fenomene, existã o realitate a vieþii cotidiene care ne obligã sã o analizãm din
perspectiva coexistenþei dintre majoritate ºi minoritãþi. Profilul cultural
românesc – care este mai mult decât suma diferitelor culturi specializate, fie
ele vernaculare sau elitiste – s-a realizat cu aportul tuturor celor care au locuit
ºi locuiesc în România. Faptul cã printre cei mai importanþi susþinãtori ai
Academiei Române se aflã numeroºi evrei ºi armeni, cã avangarda artisticã
româneascã avea în cadrul ei nenumãraþi reprezentanþi ai minoritãþilor, în
special evrei, nu face decât sã sublinieze mãsura în care aceste minoritãþi au
fost interesate sã fie parte a unei comunitãþi spirituale largi.

În egalã mãsurã, aceste comunitãþi au contribuit ºi la deschiderea
spaþiului românesc spre cultura universalã. Contactele pe care aceste
minoritãþi le-au pãstrat cu locul de origine, contribuþia pe care acestea au
adus-o la patrimoniul spiritual al propriei lor culturi au permis ºi o racordare
a culturii româneºti la patrimoniul cultural european. Sã nu uitãm de rolul
avut de iniþiativele domniei de a aduce profesori strãini, de universitãþile
strãine unde s-au format mulþi dintre intelectualii români ºi care erau
cunoscute ºi vizitate tocmai datoritã întrepãtrunderii istoriei noastre cu istoria
ºi cultura altor state.

Rezultatul este un orizont cultural românesc multifaþetat, a cãrui bogãþie
rezidã tocmai în diversitate ºi complementaritate.

Istoria venirii diferitelor comunitãþi etnice ºi naþionale pe teritoriul actual
al României cuprinde aproape trei milenii de contacte, uneori întrerupte dar
mereu reluate ºi îmbogãþite, cu spaþii ºi culturi foarte diverse. Opþiunea pentru
o abordare cronologicã se justificã prin faptul cã existã trei mari epoci de
îmbogãþire culturalã. Un prim val aparþine proto-istoriei ºi istoriei vechi; un al
doilea corespunde Evului Mediu. În sfârºit, cel de-al treilea val (ºi poate cel
mai important) corespunde modernitãþii româneºti. Fiecare dintre aceste
momente trebuie înþeles în cadrele cronologice proprii.
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COMUNITATEA GREACÃ

Grecia, care ocupã sudul Peninsulei Balcanice ºi circa 2 000 de insule
din Marea Egee, Marea Ionicã ºi Marea Mediteranã, este  leagãnul primelor
manifestãri ale civilizaþiilor europene.

Elenismul dezvoltat pe teritoriul României constituie unul dintre cele
mai bogate capitole din istoria românilor, dar ºi din istoria grecilor. „Istoria
Românilor ºi Grecilor nu se poate studia conºtiincios una afarã de alta”,
spunea pe bunã dreptate Episcopul Dunãrii de Jos, Melhisedec, în august
1866, când se punea temelia Bisericii greceºti din Galaþi.

Legãturile dintre greci ºi locuitorii spaþiului carpato-danubiano-pontic
sunt foarte vechi, le regãsim adesea în spaþiul mitologic. Pe strãmoºii traci ai
românilor îi gãsim în Iliada ca aliaþi ai troienilor (G1). Din Odiseea aflãm cã
Ulysse, la întoarcerea spre casã, a trecut ºi prin þara tracilor, primind de la
preotul trac Maron vinul cel dulce cu care va trezi mânia ciclopului. Ulysse a
rãtãcit pe Marea Neagrã, pe care au strãbãtut-o ºi argonauþii lui Iason în
cãutarea lânii de aur. Dupã Apollonios din Rhodos, nava Argo s-a întors prin
vestul Mãrii Negre, pe la gurile Dunãrii. Pe insula Leuke (Insula ªerpilor) se
afla Templul lui Ahile, plin de bogãþiile ºi ofrandele aduse de marinarii salvaþi
din furtunile Mãrii Negre. Izvoarele literare amintesc încuscriri între prinþi ºi
regi traci cu personalitãþi din lumea elenã.

Populaþia localã din actualul spaþiu românesc a intrat de timpuriu în
legãturã cu grecii. Cercetãrile lui Vasile Pârvan au consacrat ideea cã aceste
relaþii au avut loc aproape exclusiv în Dobrogea, dar cercetãrile arheologice
recente, extinse la întreg teritoriul românesc, au scos la ivealã noi vestigii
greceºti în puncte foarte îndepãrtate geografic de þãrmul apusean al Pontului
Euxin ºi care depãºesc cu mult ca vechime timpul în care s-au constituit
coloniile greceºti (G2).

Dar prezenþa fizicã nemijlocitã ºi numeroasã a grecilor în zonã este
atestatã în sec. VII î.H. ºi se leagã de procesul atât de amplu ºi complex al
marii colonizãri greceºti. Cu timpul, negustorii greci au transformat aºezãrile
temporare, constituite în scopuri comerciale (în greceºte cuvântul colonie –

 – înseamnã „departe de casã”), în aºezãri stabile, clãdite dupã
modelul celor de acasã. Numele originar al Mãrii Negre –  (însemnând
în iranianã „negru”, iar în greceºte „neospitalier”) s-a schimbat, devenind
pentru greci  (ospitalier). Potrivit cronicii lui Eusebios,  în 657–656
î.H. coloniºtii  milesieni sunt cei ce au întemeiat pe malul Golfului Sinoe
cetatea Istros, numitã de romani Histria. Tot milesienii au întemeiat, în a doua
jumãtate a secolului al VI-lea î.H., oraºul Tomis – Constanþa de astãzi. În sudul
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Dobrogei, pe locul actualei Mangalii, a apãrut, spre sfârºitul secolului
al VI-lea î.H., în locul vechii aºezãri indigene Cerbatis, oraºul Callatis în care
s-au stabilit dorienii veniþi din Herackleea Pontica – azi Eregli – Turcia, ea
însãºi colonie a Megarei. În 1926, arheologii români au descoperit încã o
cetate greceascã pe þãrmul fostului golf Razelm, lângã Jurilovca – Orgame,
atestatã încã din secolul al VII-lea î.H. în scrierile lui Hecataios din Milet.
Materialul arheologic descoperit aici poartã amprenta clarã a Miletului (G3,4).

Grecii din polisurile dobrogene au reprezentat doar primul val al
emigraþiei greceºti în spaþiul românesc. S-au aºezat aici, de-a lungul secolelor,
alte noi grupuri: grecii din Dacia romanã: ingineri, militari, funcþionari, sclavi,
liberþi, meºteºugari; le urmeazã meºterii, negustorii ºi prelaþii ce vor lãsa
amprenta bizantinã; mai apoi, Bizanþul va renaºte în spaþiul românesc, printr-un
întreg alai de greci: profesori, preceptori, medici, filosofi, clerici, artiºti, tipografi,
librari, editori, traducãtori. Sunt cei care dau strãlucire Iaºului ºi Bucureºtiului,
dupã ce cãlãtoresc ºi studiazã la Ioannina, Constantinopol, Veneþia, Milano,
Paris, Jena sau Götingen. Vin apoi, fanarioþii, atât de controversaþi în istorio-
grafie pentru pãcatele ºi virtuþile lor. Le urmeazã noul val de negustori ºi
marinari de dupã liberalizarea comerþului dunãrean în 1829, al grecilor refu-
giaþi din Bulgaria în 1913 ori din Asia Micã în 1922 ºi, în fine, grupul emigranþilor
refugiaþi în timpul rãzboiului civil din Grecia încheiat la jumãtatea secolului
trecut. Dupã 1990 grecii încep din nou sã se orienteze spre România, odatã
cu redeºteptarea interesului pentru afaceri în spaþiul românesc. Ceea ce a
rãmas constant în fiecare etapã a istoriei noastre, a fost permanenta
colaborare, legãturile statornice ºi fertile care au stimulat deopotrivã ºi pe
greci, ºi pe români.

Grecii din România provin din toate colþurile lumii greceºti: din Epir,
Macedonia, Thesalia, Attica, Beoþia, Pelopones, Smirna, Constantinopol, ori
din insule, iar mulþimea lor e risipitã în toate colþurile României. Uneori, cei
plecaþi dintr-o localitate din Grecia se aºazã compact într-o localitate româ-
neascã, formând o colonie, aºa cum s-a-ntâmplat de pildã cu epiroþii din
Papingo stabiliþi la Turnu Severin. Uneori, se aºazã în numãr mare într-un
loc, formând  marea majoritate a populaþiei unei localitãþi. Aºa s-a întâmplat
cu grecii aºezaþi în secolul al XIX-lea pe valea Taiþei, în comuna Izvoarele
(judeþul Tulcea), unde limba greacã popularã, asemãnãtoare celei vorbite în
satele din nord-estul Greciei, s-a pãstrat nealteratã pânã în zilele noastre.
Prezenþa grecilor pe întreg teritoriul României este sugeratã ºi de existenþa
celor 54 de toponime (G5). La acestea se adaugã toponimele în formã slavã
Gârcea, Gârceni, Gârcina, Gârciniþa, Gârcovul, ca ºi toponimul Tãuºani,
derivat din turcescul „tawsan”, însemnând „grec din insule”, întâlnit în
Dobrogea (Tãuºani – Iol, Tãuºani – Orman, Tãuºani-Tepe), dar ºi în Oltenia.
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Dacã în secolul al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea populaþia
greacã din România a fost în continuã creºtere, dupã al Doilea Rãzboi Mondial
cifrele descriu o scãdere numericã a etniei greceºti. La recensãmântul din
1930 s-au declarat de naþionalitate greacã 26 495 de locuitori, în 1956 doar
11 166, iar în 1966 doar 9 088. În 1992 au fost consemnaþi 3 940 de greci, iar în
2002 a fost surprinsã o creºtere a numãrului lor la 6 513 (G6, G7). Dar numãrul
etnicilor greci depãºeºte cifrele recensãmintelor iar explicaþia constã în
puternicul sentiment de apartenenþã la marea familie româneascã resimþit
de majoritatea persoanelor de origine elenã din România, dintre care mulþi
trãiesc în familii mixte.

Astãzi, în cadrul Uniunii Elene din România, sunt organizate 21 de
comunitãþi elene (G8).

COMUNITATEA MOZAICÃ

Armata romanã, venitã sã cucereascã Dacia, includea o multitudine
de etnii provenite din provinciile imperiului, din rândul cãrora nu lipseau
nici iudeii. O dovedesc: antroponimele de pe unele inscripþii de la
Sarmizegetusa; textele funerare legate de divinitatea iudaicã – descoperite
la Orºova; monedele iudaice din anii 133–134, semnalate încã de B. P. Hasdeu.

Apoi, dupã un hiatus de aproape un mileniu, în anul 1165, îi pomeneºte
învãþatul cãlãtor evreu Benjamin din Tudela, descriind raporturile bune dintre
vlahii sud-dunãreni ºi comunitãþile evreieºti din Bizanþ. Judecând dupã unele
acte comerciale ale medievalitãþii timpurii, în secolul al XIII-lea evreii se aflau
printre negustorii care practicau comerþul între Bizanþ, Rusia ºi Polonia,
traversând Bulgaria ºi meleagurile dunãrene. Rolul lor în acest comerþ a fost
remarcat ºi de istoricul Nicolae Iorga, care scria, în Istoria comerþului
românesc: „singuri, evreii bãteau, încã înainte de 1480, aceste drumuri, venind
de-a dreptul din Constantinopol”.

Un complex de împrejurãri geografice ºi istorice favorizeazã ivirea
primelor comunitãþi stabile pe meleagurile româneºti în secolele XIV–XV.
Conform unor mãrturii documentare, la Cetatea Albã exista un cartier evreiesc
încã în prima jumãtate a secolului al XV-lea.

B. P. Hasdeu ºi Mihail Kogãlniceanu consemneazã cã þãrile române au
devenit, la sfârºitul secolului al XIV-lea, principalul azil pentru evreii alungaþi
din Ungaria de regele Ludovic I, pe motivul cã au refuzat sã se converteascã
la religia catolicã.

Se pare, chiar, cã Dan I, domnul Þãrii Româneºti (1383–1386), dorind
sã dezvolte negustoria, acordã deosebite privilegii unor evrei veniþi din Ungaria
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ºi stabiliþi în Muntenia, dându-le chiar dreptul de a cumpãra moºii cu anul,
nu însã ºi de veci. (Cf. M. Kogãlniceanu, Arhiva Româneascã, p. 180).

Privilegiile acordate de domnitorii interesaþi în dezvoltarea comerþului
favorizau înmulþirea aºezãrilor evreieºti. Se prea poate ca în Moldova sã fi
fost unele mici comunitãþi, încã de pe timpul lui ªtefan cel Mare. Dintr-un
uricar din 1458 rezultã cã negoþul din Moldova se mãrginea la verdeþuri, fructe,
peºte, sare, ºãtizã, miere,  piele ºi blãnuri de vulpe, de jder ºi de veveriþã, tot
atâtea produse cu care fãceau negoþ în primul rând evreii.

Dar ªtefan cel Mare avea multiple legãturi ºi cu medicul ºi diplomatul
evreu Isac Beg, trimisul lui Uzun Hassan, ºahul Persiei, pentru a trata ºi o
eventualã alianþã moldavo-persanã contra turcilor.

Istoricul evreu M. A. Halevy, bazându-se atât pe izvoare primare, ca ºi
pe menþiunile unor istorici situeazã începutul unui comerþ evreiesc important
cu þãrile române pe la mijlocul secolului al XVI-lea.

În aceastã epocã, apar primele informaþii privind ºi existenþa unei
comunitãþi evreieºti la Bucureºti, constituitã în principal din evrei sefarzi
(denumirea evreilor izgoniþi din Spania, în 1492) veniþi din Constantinopol,
Salonic ºi alte localitãþi din Peninsula Balcanicã. Dar afluenþa evreilor spre
þãrile române nu era doar dinspre sud, ci ºi dinspre nordul ºi vestul
continentului european, de unde au venit aºa-ziºii evrei aºkenazi (denumire
datã evreilor din þãrile germane, Polonia ºi Rusia). Ei s-au aºezat în special în
Moldova, având un rol important în tranzitul comercial pe drumul
moldovenesc, în Imperiul Otoman ºi Polonia: exportau din Moldova vite,
peºte, piei crude, cearã, vin de Cotnari ºi aduceau în schimb postavuri leºeºti,
articole de galanterie ºi nu de puþine ori bani, zloþi, galbeni ungureºti ºi
italieneºti, de care þara avea atâta nevoie.

O poziþie importantã pe lângã curþile domneºti deþineau evreii creditori,
în special din Imperiul Otoman, dar ºi din Polonia.

Documentele vremii consemneazã pentru secolul al XVII-lea în
Moldova – ºi în special la Iaºi – o viaþã comunitarã evreiascã aºezatã, unde
funcþiona o sinagogã ºi exista deja un vechi cimitir evreiesc. Nu întâmplãtor
a slujit la Iaºi eruditul rabin Nathan Hanover, refugiat din Ucraina în timpul
pogromurilor ordonate de Bogdan Hmelniþki. Din aceastã comunitate fãcea
parte ºi doctorul Cohen, medicul de curte al domnitorului Vasile Lupu.

Precizãrile referitoare la evrei în Pravila de la Govora (1640) din timpul
domnitorului Matei Basarab ºi prevederile juridice cuprinse în Cartea
româneascã de învãþãturã alcãtuitã în vremea domnitorului Vasile Lupu
(1646) dovedesc începuturile implicãrii evreilor în relaþiile sociale autohtone.

Secolul al XVIII-lea înregistreazã o creºtere a ritmului de imigrare a
evreilor. Fenomenul se aflã în strânsã legãturã cu direcþiile noi spre care se
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angajase societatea româneascã. În acest context, evreii au contribuit ºi ei la
înjghebarea pieþei interne; meºterii ºi negustorii evrei au avut un rol important
în continuitatea ºi regularizarea schimbului, în fluxul permanent al mãrfurilor,
în integrarea noului organism economic în cuprinsul pieþei europene.

Evreii se adaptau lesne civilizaþiei, negoþului, meseriilor ºi formãrii
capitalului incipient, necesare societãþii româneºti.

Rolul ºi importanþa populaþiei evreieºti în societatea româneascã sunt
recunoscute de domnitori mai ales în epoca fanarioþilor, prin asigurarea unui
statut juridic în virtutea cãruia comunitatea evreiascã beneficia de libertatea
cultului ºi de autodeterminare. Conducãtorii comunitãþii, numiþi hahambaºa
sau starosti, erau confirmaþi de domnitori ºi se bucurau de privilegii, fiind scutiþi
de dãri, taxe fiscale ºi vamale, având prerogative de demnitari. În schimb,
hahambaºa avea îndatorirea faþã de domnie sã povãþuiascã ºi sã chiverniseascã
în aºa fel obºtea, încât ºi visteria sã se foloseascã de toatã breasla jidoveascã
(denumire datã în actele oficiale medievale comunitãþii evreieºti).

Numeroasele acte domneºti din secolul al XVIII-lea dovedesc cã evreii
au fost chemaþi sã populeze sate ºi oraºe ºi sã întemeieze târguri. Singura
condiþie care li se punea era sã nu fie bãºtinaºi, cãci se urmãrea sporirea
numãrului de contribuabili.

Imigranþii cãpãtau terenuri pentru construirea de locuinþe, sinagogi,
bãi rituale, ºcoli º.a. Fenomenul a fost caracteristic pentru Moldova, unde,
pe aceastã cale, s-au dezvoltat localitãþi cu o populaþie preponderent
evreiascã, denumite în limba idiº ºtetl, adicã târguºoare.

COMUNITATEA MAGHIARÃ

Istoria minoritãþii maghiare din Transilvania nu poate fi tratatã separat
de istoria generalã a poporului maghiar deoarece mai bine de un mileniu a
fost parte integratã a acestuia cu toate trãsãturile specifice unei dezvoltãri
regionale. De aceea istoria politicã a maghiarilor din Transilvania (ca ºi a
celorlalte popoare conlocuitoare) secole de-a rândul se confundã cu istoria
statului maghiar care a oferit cadrul de dezvoltare tuturor locuitorilor din
aceastã zonã.

Maghiarii, popor de origine fino-ugricã, au locuit în mileniile IV–II  î.H.
la est de Munþii Ural, apoi au migrat spre vest, ºi pe la sfârºitul mileniului
I. î.H. s-au aºezat pe cursul mijlociu al râului Volga ºi Kama. În aceastã regiune
numitã Magna Hungaria au trãit alãturi de diferite triburi turcice, de la care
au preluat cunoºtinþe legate de agriculturã ºi creºterea animalelor, acestea
reflectându-se în îmbogãþirea vocabularului prin cuvinte de origine turcicã.
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În secolul al VIII-lea – începutul secolului al IX-lea, maghiarii au trãit în
regiunea dintre Volga ºi Don, teritoriu amintit de cãtre împãratul bizantin
Constatin Porphirogenetul sub numele de Levédia. În aceastã perioadã
triburile maghiare s-au aflat sub suzeranitatea Imperiului Chazar, recunoscând
caganul chazar drept suveran.

Imperiul Chazar a exercitat o importantã influenþã asupra modului de
viaþã al triburilor maghiare mai ales în ce priveºte agricultura ºi organizarea
politicã. În aceastã perioadã are loc trecerea de la viaþa nomadã bazatã pe
creºterea animalelor la o viaþã seminomadã cu o agriculturã incipientã. În
ce priveºte organizarea, triburile maghiare se vor constitui într-o uniune de
triburi care preia organizarea politicã a chazarilor, având în frunte doi
conducãtori, un conducãtor militar numit gyula ºi unul religios numit kende.
Tot în aceastã perioadã apare scrisul sub forma scrierii runice, folosit de secui
pânã târziu în epoca medievalã.

În jurul anului 830 maghiarii se desprind din Imperiul Chazar ºi migreazã
spre vest stabilindu-se în nordul Mãrii Negre între Nipru ºi Prut, pe teritoriul
numit Etelköz (teritoriul dintre râuri). Celor ºapte triburi maghiare li se alãturã
triburile cabarilor, rãsculate împotriva Imperiul Chazar ºi care împreunã au
constituit cel de al optulea trib al uniunii. Aici a fost întãritã uniunea de triburi,
fiind ales un singur conducãtor. În a doua jumãtate a secolului al IX-lea triburile
maghiare au organizat incursiuni spre vest, ajungând în Bazinul Carpatic.

Sub presiunea pecenegilor, la sfârºitul secolului al IX-lea, maghiarii sunt
nevoiþi sã pãrãseascã teritoriile dintre Nipru ºi Prut din nordul Mãrii Negre. În
jurul anului 895 începe aºezarea în Bazinul Carpatic proces ce poartã numele
de descãlecat (honfoglalás). Din izvoarele istorice reiese cã o parte a
maghiarilor s-a stabilit încã de la descãlecat în Transilvania. Acest eveniment
a fost prezentat de cãtre cronicile maghiare cu mici diferenþe. Kézai Simon,
(Simon de Keza) în cronica sa ne relateazã cã maghiarii se stabilesc în
Pannonia tranzitând Transilvania. Anonymus ne relateazã cã maghiarii au
pãtruns în Bazinul Carpatic prin trecãtoarea Vereczke (Ucraina de azi), iar
dupã ocuparea Pannoniei au luat sub stãpânire ºi Transilvania. (HU1) Lãsând
la o parte discrepanþele dintre izvoare, putem afirma cã maghiarii se stabilesc
în acele zone din Bazinul Carpatic care erau cele mai prielnice pentru modul
lor de viaþã seminomad, adicã zonele de ºes de pe vãile râurilor.

O comunitate aparte a maghiarilor o constituie secuii din estul
Transilvaniei de azi. În descrierea descãlecatului izvoare ca Gesta Hungarorum,
al lui Anonymus ºi Cronica Hungarorum al lui Johannes Thuróczi subliniazã
faptul cã secuii luptau în avangarda armatei maghiare, iar la retragere în
ariergardã. Din aceastã cauzã primele izvoare îi atestã pe secui în vestul
Ungariei unde sunt aºezaþi pentru apãrarea graniþelor. Consolidarea statului
maghiar în secolele XI–XIII a însemnat acordarea unei mai mari atenþii apãrãrii
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graniþelor estice. În calitate de luptãtori în avangardã au fost aºezaþi secuii
de la vest la hotarele estice ale statului maghiar, pentru apãrarea acestuia.
Prima datã îi gãsim în zona Bihorului, acolo prezenþa lor se pãstreazã prin
numeroase toponime. Treptat în secolele XII–XIII sunt aºezaþi mai spre est ºi
ajung pânã la Carpaþi, în teritoriile locuite ºi azi.

Aºezarea maghiarilor în Bazinul Carpatic a avut impact important asupra
societãþii ºi a modului lor de viaþã. Contactul cu populaþia autohtonã a grãbit
procesul de trecere de la viaþa seminomadã la viaþa sedentarã bazatã pe
agriculturã. Stoparea la mijlocul secolului al X-lea a expediþiilor militare spre
apusul Europei a grãbit procesul de organizare statalã ºi de integrare în
societatea feudalã europeanã. În ultimele decenii ale secolului X principele
Géza, a fãcut primii paºi spre organizarea statului ºi preluarea creºtinismului.
Organizarea statului feudal maghiar realizat dupã model occidental este
legatã de numele regelui ªtefan cel Sfânt (997–1038). El a fost încoronat în
anul 1000, cu o coroanã trimisã de papa Silvestru al II-lea, acest fapt fiind de
importanþã majorã pentru cã noul stat creºtin a fost recunoscut de cãtre
papalitate ºi celelalte state apusene. Primul pas fãcut de cãtre ªtefan a fost
extinderea autoritãþii sale asupra vechii aristocraþii tribale, conducãtori locali
care nu îi recunoºteau autoritatea au fost anihilaþi, iar proprietãþile lor au fost
preluate de stat, altele împãrþite bisericii ºi noii aristocraþii. (HU2)

Creºtinarea propriu-zisã s-a fãcut dupã ritul latin cu ajutorul papalitãþii
ºi a diferitelor ordine cãlugãreºti. De numele lui ªtefan se leagã organizarea
bisericeascã, dintre cele 10 episcopate înfiinþate de el, unul a fost pe teritoriul
Transilvaniei, având sediul la Alba Iulia (Gyulafehérvár). (HU3) Totodatã a
poruncit ca 10 sate sã construiascã câte o bisericã, iar duminica credincioºii
erau obligaþi sã participe la slujbã. Introducerea normelor de moralã creºtinã-
occidentalã au contribuit la rãspândirea creºtinismului, la statornicirea
aºezãrilor ºi la consolidarea societãþii feudale.

Regele ªtefan a avut ºi o amplã activitate de reglementare a proprietãþii
private. S-au constituit mari domenii regale, ecleziastice (episcopale ºi
mãnãstireºti) ºi ale aristocraþiei tribale care, dupã model apusean, aveau la
bazã proprietatea asupra pãmântului. Schimbãrile introduse în domeniul
proprietãþii private au impus noi reglementãri în legislaþie ºi justiþie. Cele douã
coduri legislative adoptate de ªtefan cuprindeau norme occidentale privind
proprietatea ºi reglementãri de tip apusean în justiþie privind pedepsele în
cauzele de crimã, furt.

Tot el a început ºi organizarea administrativã a þãrii, introducând
sistemul comitatens organizat în jurul cetãþilor care erau conduse de câte
un comite, acesta fiind reprezentantul regelui în teritoriu ºi având atribuþii
militare, administrative, fiscale ºi judecãtoreºti. Urmaºii lui ªtefan, regii
arpadieni, au continuat activitatea de organizare administrativã. La sfârºitul
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secolului al XI-lea – începutul secolului al XII-lea au fost organizate în
Transilvania istoricã 7 comitate: Bels  Szolnok (Solnocul Interior), Kolozs
(Cluj), Fehér (Alba), Küküll  (Târnava), Hunyad (Hunedoara), Torda (Turda),
Doboka (Dãbâca). Dupã aºezare lor definitivã în secolul al XIII-lea secuii au
fost organizaþi în scaune: Csík (Ciuc), Udvarhely (Odorhei), Maros (Mureº),
Orbai, Sepsi, Kézdi (Trei Scaune), Gyergyó (Gheorghieni), Aranyos (Arieº).

Treptat Transilvania istoricã se va constitui în cadrul regalitãþii maghiare
într-o entitate administrativã aparte: voievodatul condus de un voievod, acesta
fiind numit de regele maghiar. El avea atribuþii militare, judecãtoreºti asupra
locuitorilor din cele ºapte comitate ºi avea o autoritate limitatã asupra
scaunelor secuieºti ºi sãseºti. Comunitãþile secuieºti ºi sãseºti ºi-au câºtigat
o autonomie administrativã ºi juridicã largã din partea regalitãþii, voievodul
exercitând asupra lor doar autoritatea militarã.

Pânã la sfârºitul secolului al XIII-lea societatea maghiarã s-a transformat
profund raliindu-se în mare mãsurã normelor de dezvoltare a Europei centrale
ºi apusene. Au apãrut primele aºezãri urbane, s-a preluat scrisul în limba
latinã, s-a rãspândit arhitectura romanicã ºi goticã, s-a structurat societatea
de tip feudal (cu particularitãþi proprii), s-a dezvoltat o economie bazatã pe
domenii feudale ºi s-au stabilit legãturi comerciale strânse cu vecinii.

Situaþia demograficã a maghiarilor în momentul descãlecãrii este puþin
cunoscutã datoritã lipsei izvoarelor. Unii istorici estimeazã numãrul celor care
au descãlecat în noua patrie între 400.000 – 500.000 de oameni. Evoluþia
demograficã a maghiarilor în urmãtoarele secole este pozitivã, însã au existat
momente de pierderi masive, ca de exemplu în 1241 când invazia mongolã
a generat pierderea unui sfert din populaþia þãrii. Recensãmintele din România
din secolul XX înregistreazã urmãtoarele date referitoare la maghiari,
constatându-se dupã o uºoarã creºtere demograficã o scãdere treptatã a
populaþiei acestei minoritãþi la sfârºitul secolului. În momentul de faþã,
conform datelor ultimului recensãmânt, numãrul membrilor minoritãþii
maghiare din România este de aproximativ 1,45 milioane.

Aºezarea maghiarilor în Bazinul Carpatic a contribuit la integrarea
acestui spaþiu ºi a locuitorilor sãi la dezvoltarea generalã europeanã.
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Organizarea statalã, rãspândirea creºtinismului de tip apusean au facilitat
pãtrunderea civilizaþiei europene ºi formarea unui cadru juridic ºi legislativ
propice unei dezvoltãri asemãnãtoare cu celelalte popoare contemporane.

COMUNITATEA MACEDONEANÃ

În anul 969 ia naºtere primul stat macedonean medieval în urma
rãscoalei a patru fraþi: David, Moise, Aron ºi Samuil împotriva autoritãþii
bulgare. În anul 976, aceºti tineri se rãscoalã ºi împotriva autoritãþii bizantine
fãcând astfel din Macedonia un stat independent din nou. Dupã moartea
celorlalþi fraþi, Samuil devine în 987 unicul monarh al statului macedonean.
Pe perioada domniei lui statul macedonean îºi extinde graniþele ajungând
sã fie localizat între Dunãre ºi Sava, Muntele Olimp, Marea Neagrã ºi Marea
Adriaticã. Statul macedonean era un stat de tip centralizat în fruntea cãruia
era un þar cu puteri nelimitate. Centrul administrativ a fost prima datã la Prespa
dupã care s-a mutat la Ohrid, documentele oficiale erau scrise în limba slavã
cu caractere chirilice.

La începutul secolului al XI-lea, þarul Bizanþului Vasilii al II-lea, a atacat
þaratul macedonean de mai multe ori, la sfîrºitul anului 1018 acesta cãzând
sub autoritatea bizantinã. Macedonenii au început sã fie din ce în ce mai
nemulþumiþi de stãpânirea strãinã ºi au organizat o rãscoalã condusã de Petar
Delian (1040–1041). Urmãtoarea rãscoalã împotriva Imperiului Bizantin se
va desfãºura în anul 1072 când un nobil macedonean, Ghiorghi Voiteh, din
Skopje elibereazã oraºele Ohrid, Prespa ºi Skopje. Dupã înãbuºirea rãscoalei,
Macedonia ajunge din nou sub autoritate bizantinã. În anul 1185 conducãtorul
de sorginte feudalã Dobromir Hîrs neagã autoritatea bizantinã bazându-se
pe propria sa armatã care numãra 500 de ostaºi. Cnezatul macedonean a lui
Hîrs cade din nou sub autoritate bizantinã la începutul secolului al XIII-lea.
Urmãtorul cneaz macedonean care s-a ridicat împotriva Bizanþului se numea
Strez, unul dintre urmaºii lui Hîrs. În perioada sa de glorie, cnezatul macedo-
nean al lui Strez se întindea de la Skopje pânã la Veria ºi de la Ohrid pânã la
râul Struma ºi a dus importante bãtãlii împotriva sârbilor. La începutul
secolului al XIII-lea, în Macedonia de Est mai apare un cnezat macedonean
independent, cel al lui Alexii Slav, cu capitala la Melnik ºi care a luptat
împotriva bulgarilor.

Toate aceste rãscoale ºi bãtãlii au condus la miºcarea populaþiei
necombatante cãtre zone mai sigure, din România. Astfel se întemeiazã de
cãtre macedoneni în perioada 845–907, în Banatul românesc satul Machadonia,
atestat documentar prima datã de cãtre evidenþa papalã a dijmelor din
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perioada 1332–1337, sat care existã ºi astãzi, în secolul XXI, sub denumirea
de Macedonia ºi se gãseºte în judeþul Timiº.

 În Macedonia, în a doua jumãtate a secolului al XIII-lea s-au înfiinþat
trei state independente: Statul de la Ser, Regatul de la Prilep ºi Statul lui Iovan
ºi Konstantin Dragaº. În jurul anului 1365, despotul Iovan Ugleºa a format un
stat independent cu centrul administrativ la Ser, care conþinea oraºele Ser,
Strumiþa, Drama, Kavala ºi Peninsula Halkidiki cu Muntele Atos.

Lui îi urmeazã la conducere regele Marcu (Krali Marko), care a încercat
sã realizeze o alianþã a statelor creºtine din regiune împotriva turcilor, inclusiv
cu statele române. În anul 1385 regele Marcu a fost obligat sã devinã vasalul
Imperiului Otoman ºi sã plãteascã tribut. Moare în 1395, în bãtãlia de la Rovine
dusã între Mircea cel Bãtrân ºi turci, mormântul sãu fiind ºi astãzi în România.
Moartea lui Krali Marko a însemnat pentru Macedonia cãderea sub vasalitate
totalã faþã de Imperiul Otoman. Oºtenii macedoneni scãpaþi cu viaþã nu s-au
mai putut întoarce în Macedonia condusã de turci ºi s-au aºezat în special în
Þara Româneascã unde au fost urmaþi ºi de familiile lor din Macedonia.

În perioada care urmeazã, situaþia populaþiei creºtine macedonene
sub stãpânire otomanã devine din ce în ce mai grea. Împotriva otomanilor
populaþia macedoneanã a luptat opunând rezistenþã, inclusiv sub formã de
haiducie ºi rãscoale. Astfel un al doilea mare val de migraþie al macedonenilor
cãtre teritoriul de astãzi al României are loc între anii 1564–1565 când în
Macedonia izbucnesc primele rãscoale þãrãneºti din regiunea Mariovo – Prilep
împotriva asupririi turce. Migraþia s-a desfãºurat în direcþia þãrilor române
din simplul motiv cã la aceea datã era cel mai apropiat teritoriu unde
majoritatea populaþiei era de credinþã ortodoxã ºi care nu cãzuse sub
cotropirea otomanã.

Urmãtorul moment de migrare a fost în timpul domniei lui Mihai
Viteazul, în jurul anului 1595, când acesta a strâns o armatã pentru a înfrunta
pe otomani ºi a unifica þãrile române. Dupã cum se ºtie, alãturi de acesta
s-a aflat tot timpul Baba Novac, haiduc macedonean, care a avut sub
comanda sa pe macedonenii participanþi la rãzboaiele lui Mihai Viteazul,
care reprezenta simbolul luptei împotriva turcilor ºi al pãstrãrii propriei religii
ºi identitãþi. Macedonenii s-au înrolat în numãr mare în armata sa fiind conduºi
de celebrul general Baba Novac, macedonean nãscut la Skopje (capitala
Republicii Macedonia de astãzi, unde a fost preot). ªi astãzi cartiere din
Craiova, Cluj, Bucureºti ºi din alte localitãþi îi poartã numele. La moartea lui
Mihai Viteazul, armata sa, inclusiv partea macedoneanã, „s-a spart”, oºtenii
devenind fugari în toate þãrile române, formând apoi comunitãþi, în special
în Oltenia.

Printre haiducii de vazã ai Evului Mediu românesc, cunoscut fiind în
special în zonele româneºti, s-a numãrat Petre Karpoº care s-a întors în
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Macedonia, þara de origine, pentru a conduce în 1689 o rãscoalã popularã anti-
otomanã în urma cãreia ia naºtere un stat independent în zona Kumanovo –
Kriva Palanka. Dupã înãbuºirea în sânge a rãscoalei de cãtre otomani ºi uciderea
lui Petre Karpoº, mulþi dintre camarazii sãi se refugiazã în þãrile române, creând
astfel un nou val de emigraþie.

În perioada 1738–1739 ºi respectiv 1762–1763 þãrile române au fost
strãbãtute de douã molime de ciumã care au decimat populaþia localã. Drept
urmare, boierii vremii au adus pe pãmânturile lor mânã de lucru provenind
de la sud de Dunãre printre care s-au numãrat ºi foarte mulþi macedoneni.

O altã etapã a emigraþiei macedonene în România a fost prima jumãtate
a secolului al XIX-lea – miºcarea socialã a lui Tudor Vladimirescu din 1821,
atrãgând numeroºi macedoneni, cei mai cunoscuþi fiind cei din familia
Macedonski, din care provine ºi poetul Alexandru Macedonski (nãscut în
anul 1854).

Rãscoalele þãrãneºti din Macedonia: 1822 – rãscoala de la Neguº, 1876 –
rãscoala de la Razlovþi ºi 1878 – rãscoala de la Kresna, determinã multe familii
de macedoneni sã ia calea pribegiei în România, unii formând cete de haiduci,
precum Haiduc Velcu, sau simple comunitãþi de macedoneni precum cele
din Bãileºti, Urzicuþa etc. În anul 1834 a venit din Macedonia o ceatã de haiduci
printre care Dumitru Vâlcea, Lazãr Pãun ºi Mihai Pârvuciuc care s-au aºezat
pe pãmânturile româneºti, întemeind comunitãþi macedonene.

Dupã anul 1877 – câºtigarea independenþei Þãrilor Române – macedo-
nenii au devenit ºi mai interesaþi de venirea în România, familii ºi comunitãþi
întregi stabilindu-se în zonele rurale, sub denumirea de macedoneni, sârbi,
bulgari sau pecialbari. Denumirea de sârbi sau bulgari a fost datã de populaþia
românã, în special datoritã locului prin care aceºtia treceau graniþa în
România, prin sud – Bulgaria, prin vest – Serbia. Denumirea de pecialbari
era datã acelora care plecau din Macedonia sã munceascã câþiva ani buni
prin alte þãri.

Dupã anul 1913, în urma semnãrii la Bucureºti a tratatului de pace care
concludea rãzboaiele balcanice (1912–1913), mii de macedoneni provenind
din partea egeeanã a Macedoniei au emigrat în România.

Emigraþia macedoneanã în România din perioada interbelicã începe
sã-ºi schimbe caracterul devenind din ce în ce mai mult o migraþie de tip
urban (pânã acum caracterul migraþiei macedonene fiind preponderent de
tip rural). Astfel, în oraºele româneºti, în special în cele de la nord de Dunãre,
încep sã soseascã patiseri ºi legumicultori macedoneni.

Ultimul val de emigraþie s-a petrecut în 1948, când aproximtiv 8 500 de
copii macedoneni ºi aproximativ 4 000 de adulþi din partea egeeanã a
Macedoniei au ajuns în România. Mulþi dintre aceºtia ºi-au întemeiat familii
ºi au rãmas pe teritoriul românesc.
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COMUNITATEA RROMÃ

Lipsa documentelor autohtone cu „vechime” a îngreunat ºi a întârziat
mult lucrãrile româneºti cu privire la istoria rromilor pe pãmântul României ºi
al Europei, deºi sursele relevã cã acest popor se aflã pe aceste meleaguri de la
începuturile celui de-al doilea mileniu de dupã Hristos1. Cu toate cã George
Potra ne spune cã filologia comparatã „presupune ca datã a apariþiei lor în
Europa anul 1000”2, în documentele de cancelarie domneascã autohtonã, abia
în anul 1385(6894) se pomeneºte despre rromi într-un act de danie3 cãtre
Mãnãstirea Vodiþa din Þara Româneascã (RR1 ºi RR2 – Document privind
atestarea rromilor pe teritoriul Þãrilor Române) – o întãrire ºi recunoaºtere,
din partea domnitorului Dan Vodã (fratele mai mare al domnitorului Mircea
cel Bãtrân ºi fiul lui Radu Vodã), a daniei „de 40 sãlaºe de aþigani” fãcutã
mãnãstirii menþionate de cãtre unchiul sãu, Vladislav Voievod – cuscrul lui
ªtefan Duºan al Serbiei.  În Moldova sunt menþionaþi în1414 (dania lui Alexandru
cel Bun), iar în Transilvania în 1422 (privilegiul regelui Sigismund).

Angus Fraser aratã cã „cea dintâi referire privind prezenþa rromilor în
Constantinopol (adicã în Europa) vine, cel mai probabil, din textul hagiografic
georgian: Viaþa Sfântului Gheorghe Ancoritul, scris la Mãnãstirea Iberon de
pe Muntele Athos, în jurul anului 1068”. Opera relateazã cum împãratul
Constantin Monomachus, în anul 1050, bolnav fiind de ciumã, „a invocat
ajutorul poporului samaritean, descendenþi ai lui Simon Magicianul, numiþi
athingani, notorii pentru preziceri ºi vrãjitorii”, cu rugãmintea de a distruge,
prin vrãjitorie, animalele sãlbatice din Parcul Philopation, bãnuite a fi vinovate
de îmbolnãvirea sa4. Afirmaþia demonstreazã cã „prezenþa rromilor în numãr
mare pe pãmânt european era o realitate încã înainte de anul 1050, iar
meºteºugurile pe care le practicau, printre care vrãjitoria ºi arta vindecatului,
erau bine cunoscute”5. Deci, protorromii primiserã deja botezul Balcanilor,
adicã denumirea de athingani, tradusã în româneºte aþigani.

Ne îndoim cã a trecut prea mult timp pânã la momentul sosirii primelor
valuri, numeric mai semnificative, pe pãmântul actualei Românii. Oricât de
1 Burtea, Vasile, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact, Editura
Lumina Lex, Bucureºti, pag. 19 ºi Fraser, Angus M., 1992, The Gypsies, Blackwell
Publishers, Oxford, pag. 46.
2 Potra George, 1939, Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România, Editura Regele
Carol I, Bucureºti, pag. 25.
3 Hasdeu, B. P., 1867, Archiva istoricã a României, sub auspiciile Ministerului
Instrucþiunii Publice, Imprimeria Statului, Bucuresci, pag. 193.
4 Fraser, Angus M., 1992, The Gypsies, Blackwell Publishers, Oxford, pag. 46.
5 Burtea, Vasile, 2002, op. cit., pag. 25.
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mare ar fi fost întârzierea, ea nu putea depãºi pragul sfârºitului primului secol
al mileniului al II-lea al erei noastre, ceea ce, deductiv, ar însemna cã prezenþa
acestui popor pe pãmânt românesc este contemporanã cu perioada de
definitivare a formãrii poporului român ºi a limbii române.

Ipotezele ºi teoriile asupra originii rromilor constituie, prin numãrul ºi
varietatea conþinutului, subiect de cercetare. Dintre acestea douã sunt de
luat în seamã: a) originea egipteanã, lansatã de englezi ºi preluatã necritic
de mulþi cercetãtori (vezi denumirile: englezã = gypsies6, spaniolã = gitanos7),
doveditã de lingviºti, antropologi, istorici, sociologi etc. ca fiind falsã ºi
b) originea indianã, care, în prezent, cumuleazã cele mai convingãtoare
argumente, fãrã a pune punct unor noi cercetãri ºi ipoteze.

Controverse au generat ºi genereazã data (perioada) plecãrii
protorromilor (strãmoºii rromilor) din India, modul în care au plecat, motivele
exodului, regiunea din care au plecat ºi traseele urmate. În prezent,
cvasitotalitatea cercetãtorilor împãrtãºesc punctul de vedere potrivit cãruia
migraþia protorromilor s-a produs în valuri. Un val migrator s-a format în anul
1026, dupã a ºaptesprezecea invadare a nord-vestului Indiei de cãtre
cãpetenia musulmanã Mahmud Gaznavitul (din Gazna)8, iar cauzele au fost
deopotrivã militare, religioase, politice ºi economice9. Alt val important a avut
aceleaºi cauze ºi s-a format dupã înfrângerea prin viclenie a mãrinimosului
rege indian Pritviraj Chauhan de cãtre mahomedanul Mohammed Ghori, în
anul 1192 d.H., la Tarâin (Terâin)10.

De asemenea, se cunoaºte cã structura (componenþa) valurilor
migratoare a fost complexã, urmând aceeaºi structurã ca ºi societatea indianã
(brahmani, militari, oameni liberi ºi persoane aservite), cu preponderenþa
militarilor, sub a cãror conducere s-a produs migraþia, cu aprobarea
brahmanilor (conducãtori spirituali).

Urmând principiul imitaþiei în istorie, cele douã valuri au urmat,
aproximativ, aceleaºi traseee, trecând prin: sudul actualului Afganistan, Persia,
Armenia, Bizanþ, actuala Bulgarie ºi Serbie, actuala Românie, Ungaria, Austria,
Prusia, Franþa ºi, de aici, Þãrile de Jos ºi Nordice etc.11. Ca evenimente
importante, pe lângã rãmânerile de mici grupuri în þãrile prin care au trecut,
înainte de a ajunge în Imperiul Bizantin, menþionãm desprinderea câte unei

6 ***, Enciclopaedia Britannica, 1969, pag. 1076.
7 Petcuþ, Petre; Grigore, Delia; Sandu, Mariana, 2003, Istoria ºi tradiþiile rromilor, Editura
RO MEDIA, Bucureºti, pag. 11.
8 Rishi, W. R., 1974, Multilingual Romani Dictionary, The New Age Printing Press,
New Delhi, pag. VI.
9 Burtea, Vasile, 2002, op. cit., pag. 42.
10 Rishi, W. R., 1974, op. cit., pag. VI.
11 Burtea, Vasile, 2002, op. cit., pag. 42–43.
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fracþiuni importante din fiecare val. Din primul, aprope de þara mamã, pe
teritoriul Persiei, pentru a urma drumul Damascului, Egiptului, Libiei, Algeriei,
Marocului, Spaniei ºi Franþei, din al doilea, pe teritoriul fostului Imperiu
Armean, pentru a se îndrepta spre Nipru, Don ºi Caucaz, prin þinuturile ruseºti.
Aceastã fracþiune (din al doilea val – 1192) s-a intersectat cu Hoarda de Aur,
în a cãrei robie a cãzut. Mulþi dintre aceºtia din urmã au ajuns pe pãmânturile
româneºti din Moldova odatã cu invaziile hoardelor tãtãreºti12.

Prezenþa pe teritoriul actualei Românii a fost explicatã tot de cãtre douã
teorii, ambele adevãrate, dar una fundatã pe o cronologie confuzã. Prima teorie
îi aparþine lui Mihail Kogãlniceanu, care apreciazã cã rromii au pãtruns pe
teritoriul Principatelor Române prin nord-estul Moldovei ca robi tãtãreºti13, fãrã
a preciza cã aceºtia fãceau parte din al doilea val migrator (1192). A doua
teorie (cea sociologicã)14, bazatã pe analiza logico-inductivã, apreciazã cã toþi
rromii ajunºi în actuala Românie din primul val au intrat ca oameni liberi prin
sudul Dunãrii, venind din Bulgaria ºi Serbia, iar cei veniþi cu al doilea val au
ajuns în actuala Românie pe douã cãi: sudul Dunãrii ºi nord-estul Moldovei, ca
robi tãtãreºti. Deci, dupã grecii antici, aºezaþi pe malurile Pontului Euxin, evreii
din falanga romanã Ebraica ºi maghiarii aºezaþi în þinuturile româneºti cu puþin
înainte de anul 1 000, rromii (protorromii) au fost a patra minoritate, dintre cele
prezente azi, aºezatã pe teritoriul actualei Românii, urmaþi îndeaproape de
armeni (Imperiul Armean dispãrând din istorie în anul 1061), germani (aduºi
la 1200) etc. care au constituit ºi o puternicã concurenþã în sfera meºteºugurilor
ºi dregãtoriilor, aceºtia din urmã având avantajul cã erau desprinºi dintr-o lume
creºtinã ºi din teritorii mult mai apropiate ºi mai cunoscute populaþiei gazdã,
ceea ce a însemnat foarte mult15.

Totodatã, pentru a ajunge în Europa, în mai puþin de douã veacuri,
protorromii au înconjurat atât Marea Mediteranã, cât ºi Marea Neagrã, iar în
Franþa au ajuns ºi prin Spania ºi prin Germania (Bohemia).

COMUNITATEA ALBANEZÃ

Albanezii sunt un popor balcanic, aºezat pe þãrmul mãrilor Adriaticã ºi
Ionicã, pe latura vesticã a Peninsulei Balcanice. Cercetãtorii îi considerã
urmaºii vechilor iliri. Ei constituie minoritãþi importante în Kosovo ºi Fosta
Republicã Iugoslavã a Macedoniei. Comunitãþi albaneze se aflã în þãri din
Europa, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia etc.
12 Burtea, Vasile, 2002, op. cit., pag. 39.
13 Kogãlniceanu, Mihail, Esquisse sur l’histoire, les moeurs et la lanque de Cigains
connus en France sous le nom de Bohémiens, Berlin, pag. 88.
14 Burtea, Vasile, 2002, op. cit., pag. 38.
15 Burtea, Vasile, 2002, op. cit., pag. 133.
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Legãturile albanezilor cu Þãrile Române sunt atestate documentar la
sfârºitul sec. al XVI-lea, într-un document datat 12/24 martie 1595. Este vorba
despre un raport redactat de trimisul împãratului Rudolf al II-lea în Þãrile
Române, Giovanni de Marini Poli, ºi expediat din Alba Iulia consilierului
imperial Bartolomeu Pezen, la Viena. În acest raport, Poli relata faptul cã
domnitorul român Mihai Viteazul permisese unui numãr de 15 000 de alba-
nezi, veniþi de la Cervena Voda (sudul Dunãrii), sã se aºeze în Þara
Româneascã. Documentul citat este considerat primul act oficial care atestã
existenþa unei comunitãþi albaneze pe teritoriul românesc.

Motivul pentru care o populaþie atât de numeroasã ºi-a pãrãsit teritoriile
ºi a cerut îngãduinþa de a se stabili în Þara Româneascã este legat de
înglobarea principatelor feudale albaneze în Imperiul Otoman. Dupã moartea
eroului naþional albanez, principele Gheorghe Kastrioti Skanderbeg (1405–
1468), cel care a þinut piept cotropirii otomane vreme de aproape un sfert de
secol, Imperiul Otoman ºi-a extins treptat puterea asupra tuturor teritoriilor
locuite de albanezi. Migraþia populaþiei creºtine albaneze a început imediat
dupã 1468, când mare parte dintre familiile nobiliare s-au stabilit în sudul
Italiei. O altã direcþie de emigrare a fost Peninsula Balcanicã, mai concret,
principatele rãmase în afara influenþei otomane.

Pentru urmãtoarele secole, izvoarele istorice atestã prezenþa arnãuþilor
(sau arbãnaºilor – gãrzi domneºti ºi boiereºti), precum ºi a negustorilor ºi
meºteºugarilor albanezi în România, naturalizaþi însã în numãr relativ mic.
Alte documente fac referire la originea albanezã a domnitorului moldovean
Vasile Lupu (secolul al XVII-lea) ºi a familiei domnitoare Ghica. Unul dintre
reprezentanþii acestei familii, prinþesa Elena Ghica sau Dora d’Istria (secolul
al XIX-lea) s-a numãrat printre sprijinitorii populaþiei albaneze din Imperiul
Otoman. Mai trebuie amintitã aici ºi participarea albanezilor la miºcarea
socialã a lui Tudor Vladimirescu, din 1821. Unul dintre cei mai importanþi
reprezentanþi ai acestei comunitãþi la rãscoala lui Tudor a fost Naum Panaiot
Vechilargi, autorul unui alfabet original al limbii albaneze (tipãrit în Abecedarul
din 1844). Familia bogaþilor negustori Vechilargi s-a stabilit la Brãila în primele
decenii ale secolului al XIX-lea ºi a avut o poziþie importantã în comunitatea
localã.

Albanezii au privit întotdeauna spre România ca spre un posibil El
Dorado. Albania a fost consideratã întotdeauna un teritoriu sãrac în resurse
ºi înapoiat. De aceea, mirajul îmbogãþirii, susþinut de situaþia economicã ºi
politicã stabilã a României, i-a determinat pe albanezi sã emigreze spre þara
noastrã. Este evident cã cele mai multe dintre familiile albaneze stabilite în
România au fost familii sãrace. ªi tot în majoritate au fost de religie creºtinã
ortodoxã. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care inserþia lor în
societatea româneascã a fost rapidã ºi nedureroasã.
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Perioada în care comunitatea albanezã din România a cunoscut o
creºtere semnificativã, atât din punct de vedere numeric, cât ºi economico-
social, se plaseazã între a doua jumãtate a secolul al XIX-lea ºi anii 20 ai secolului
al XX-lea. La aceasta au contribuit mai mulþi factori, printre care ºi poziþia
prietenoasã pe care oamenii politici români au avut-o faþã de miºcarea de
eliberare naþionalã a albanezilor de sub administraþia otomanã. Mai cu seamã
în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea, deplasarea albanezilor cãtre
România a luat proporþii de masã. Conform unor surse oficiale, comunitatea
albanezã din România numãra în perioada amintitã circa 30 000 de persoane.
Principala zonã de provenienþã a membrilor acesteia este oraºul Korcea (sud-
estul Albaniei) ºi împrejurimile. Poate cã nu este o coincidenþã faptul cã în
arealul amintit se afla ºi o numeroasã populaþie de origine aromânã, precum
ºi capitala românilor sud-dunãreni, oraºul Moscopole (azi, Voskopoje). În
general, albanezii sosiþi în Þãrile Române ºi, mai târziu, România, s-au stabilit
în oraºele mari – Bucureºti, Constanþa, Brãila, Galaþi, Ploieºti, Craiova, Slatina,
Focºani º.a. Ceea ce i-a determinat sã aibã aceastã opþiune au fost meseriile
pe care le practicau ºi în care s-au remarcat. Cei mai mulþi dintre ei au fost
negustori, cârciumari, cofetari, patiseri, mici meºteºugari etc., prea puþini
ocupându-se cu agricultura ºi zootehnia. Dupã 1912 (anul în care Albania a
devenit stat independent), numãrul albanezilor care au emigrat în România
s-a diminuat. Au continuat însã sã soseascã albanezi din Macedonia ºi Kosovo,
determinaþi mai cu seamã de condiþiile precare în care trãiau în teritoriul de
obârºie.

În deceniile patru ºi cinci ale secolului al XX-lea, ca ºi dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, pânã la începutul anilor 60, în România au studiat un numãr
apreciabil de tineri albanezi, unii dintre aceºtia stabilindu-se dupã terminarea
studiilor în þara noastrã.

Anul 1989 a însemnat o reluare a procesului de emigrare, România
fiind ºi de aceastã datã una dintre destinaþiile de preferinþã. Albanezii stabiliþi
dupã aceastã datã în România sunt proveniþi din toate districtele Albaniei,
dar ºi din Kosovo ºi Macedonia.

COMUNITATEA SÂRBÃ

Slavii reprezintã populaþia care se gãsea în secolele V–VI în regiunile
occidentale ale Ucrainei de azi. Spaþiul locuit de slavi era delimitat de Niprul
Mijlociu ºi Superior la est, de Marea Balticã la nord, Oder la vest ºi Carpaþi la
sud. Ei erau organizaþi în triburi conduse de ºefi militari. Triburile sârbilor se
pare cã se aflau în regiunea Boikia pe care ucrainienii de azi o numesc „Sribna
zemlja”. Triburile slave ºi-au început migraþiile dupã prãbuºirea puterii hunilor
(453).



Originea ºi aºezarea pe teritoriul României

35

Primii slavi au apãrut în colþul nord-estic al Basarabiei, apoi pe Valea
Siretului ºi în Muntenia (secolul al VI-lea). O parte a pãtruns în sud-estul
Transilvaniei. În Podiºul Transilvaniei, Oltenia ºi Banat slavii au pãtruns în secolul
al VII-lea. În Banat ºi pe Valea Mureºului s-au aflat triburile sârbilor. Triburile
„severilor” sau „severianilor” sunt poziþionate de istoricul ceh Niederle în
regiunea dintre Timiº ºi Cerna. Izvoarele france din secolul al IX-lea  i-au amintit
pe „abodriþi” în zona Dunãrii, iar Pavel Josef Safarik leagã toponimul Bodrog
de pe Valea Mureºului de prezenþa acestor triburi.

Triburile slave erau atrase de mirajul bogãþiei Imperiului Bizantin ºi
astfel în 518 primii slavi pãtrund  la sud de Dunãre;  în 550–551 au iernat
pentru prima datã în imperiu. În 602 a fost strãpuns definitiv limesul  dunãrean
iar slavii au înaintat în est pânã la Constantinopol, în sud pânã în Peloponez
iar în vest în Dalmaþia. Împãratul Constantin Porfirogenetul  amintea cã
întregul stat s-a slavizat ºi barbarizat. Primele formaþiuni ale sârbilor apar,
conform informaþiilor oferite de acelaºi împãrat, în secolul al VII-lea (Raºka).
Numele primilor conducãtori locali apar din  anul 780: Viºeslav, Radoslav,
Prosigoi.

În secolul al IX-lea sârbii au fost creºtinaþi în timpul cneazului Mutimir
(860–890). De o deosebitã importanþã pentru lumea slavã a fost activitatea
lui Chiril ºi a lui Metodiu (SR 1). Chiril a alcãtuit alfabetul glagolitic (SR 2).
Deosebit de fructuoasã a fost ºi activitatea ucenicilor celor doi apostoli, printre
care s-au evidenþiat Climent (SR 3) ºi Naum (SR 4). Climent (886–916) a
alcãtuit alfabetul chirilic (SR 5) ºi a înfiinþat numeroase ºcoli.

Formaþiunile politice  sârbeºti (Raºka, Zeta, Bosnia) s-au aflat în zona
de întâlnire  dintre bizantini, bulgari ºi maghiari. În secolul al XII-lea s-a
remarcat  Stefan Nemanja care a mãrit teritoriul sârbesc; în timpul fiului
acestuia, Stefan Prvoven ani, papa a recunoscut   statul acestuia (1217). În
1346 Stefan Dušan a fost încoronat la Skopje ca þar. La Kosovo Polje în 1389
sârbii au fost învinºi de turcii conduºi de sultanul Murad (SR 6).

Migrarea populaþiei sârbeºti la nordul Dunãrii s-a realizat în mai multe
etape. Astfel, din 1404 nobilimea sârbã primeºte posesiuni în Ungaria. Pânã
la cucerirea de cãtre turci a  Banatului (1552) ºi  a Criºanei (1566) un numãr
foarte mare de sârbi a trecut în Ungaria. Nobilii s-au instalat pe domeniile
primite de la regii maghiari. Dupã rãzboaiele cu turcii din a doua jumãtate a
secolului al XV-lea ºi începutul secolului al XVI-lea,  un numãr mare de sârbi
este adus de nobilimea sârbã, din teritoriul ocupat de otomani. Într-o scrisoare
adresatã Papei, în 1483, Matei Corvin aminteºte cã în ultimii patru ani în regatul
sãu au venit 200 000 de rascieni (din Raška); Banatul apare în documentele
din 1542 ca „Rascia”; Timiºoara apare în 1543 ca fiind în mijlocul Rasciei.

Populaþia sârbeascã a venit în Banat ºi Criºana ºi în perioada ocupaþiei
otomane. Sârbii trãiau mai ales în sate, doar un numãr foarte mic locuia în
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oraºe. În contextul rãzboaielor turco-austriece au loc migraþii din zona
Banatului spre Transilvania, provincie care ºi-a menþinut autonomia. Dupã
marea migraþie a sârbilor din 1690, un val de sârbi se stabileºte în Ungaria
(SR 7, SR 8).

Dupã stabilirea graniþei militare, la începutul secolului al XVIII-lea, sârbii
populeazã masiv Valea Mureºului, dar ºi zone din Criºana. Banatul a rãmas
în continuare sub stãpânire otomanã pânã la 1718. Un nou val de sârbi a
venit în urma celei de-a doua mari migraþii din 1737. Dupã mutarea graniþei
militare pe Dunãre, sârbii pãtrund de pe Valea Mureºului în Banat, mai ales
în zona noii graniþe (jumãtatea secolului al XVIII-lea). O parte din foºtii
grãniceri de pe Mureº au plecat în Rusia (SR 9). Ultimul rãzboi austro-turc,
din 1788–1791, a provocat o nouã migraþie a sârbilor spre Banat dar aceºtia
s-au reîntors, în mare parte, în Serbia aflatã sub stãpânire otomanã.

Colonizãrile din secolul al XVIII-lea ale ºvabilor, slovacilor, bulgarilor,
cehilor, ucrainenilor, au modificat harta etnicã a Banatului, transformându-l
într-un spaþiu de convieþuire multiculturalã.

COMUNITATEA CROATÃ

În primele secole ale erei creºtine slavii populau un teritoriu vast ce se
întindea de la Labe (Elba) pânã la Volga superioarã ºi de la þãrmul Mãrii
Baltice  pânã la cursul mijlociu ºi inferior al Dunãrii ºi Marea Neagrã. În
izvoarele din perioada secolelor I–VI, sunt menþionaþi sub nume de „venezi”,
„auþi” sau „sclavini”.

Începând cu secolul al IV-lea apar primele migraþii. În funcþie de zona
europeanã spre care se îndreaptã ºi aºazã, se contureazã trei mari ramuri
ale slavilor: rãsãriteni, de apus ºi sudici.

Ramura sudicã a acestora în secolul VI e în trecere prin teritoriul vechii
Dacii,  iar în primii ani ai secolului VII trec Dunãrea, populând o însemnatã
parte a Peninsulei Balcanice ºi o serie de regiuni învecinate din nord-vestul ei.

În ceea ce-i priveºte pe croaþi, conform scrierilor lui Constantin
Porphyrogenetul, aceºtia sunt aºezaþi de împãratul bizantin Heracliu (610–
641) în calitate de „foederaþi” cu misiunea de a apãra provinciile imperiului
în faþa primejdiei avare. Teritoriile pe care s-au aºezat au reprezentat
provinciile romane Dalmaþia, sudul Panoniei pânã la Marea Adriaticã.

Nivelul de evoluþie al perioadei se caracterizeazã prin existenþa obºtilor
sãteºti, din punct de vedere al vieþii economice, ºi a triburilor, ca prime forme
de organizare politicã. Fiecare trib ocupa un district delimitat cu precizie ºi
era organizat pe principiul democraþiei militare. Istoricul bizantin Procopius,
referindu-se la funcþionarea democraþiei militare, afirma cã „acest popor nu
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este condus de un singur om, ci trãieºte din timpuri strãvechi în democraþie,
judecând în comun tot ce le este folositor sau dãunãtor”.

Apariþia statului întârzie, întrucât – fiind aºezaþi la marginea de apus a
Balcanilor – au fost  nevoiþi  sã lupte pentru independenþã împotriva  avarilor,
ducilor bavarezi, regilor longobarzi ºi  a francilor. Mai mult chiar, la sfârºitul
secolului al VIII-lea, teritoriile croate sunt cucerite de Carol cel Mare.

În acest context politic sunt declanºate, începând cu 799, rãscoale
antifrance. Semnificativã  în acest sens este lupta condusã de cneazul Liudevit
de la nord de râul Sava, din perioada  819–822.

Începutul  procesului de formare a statului medieval croat este legat
de dezmembrarea  Imperiului Carolingian, când începe unificarea triburilor
croate sub autoritatea cneazului Trpimir (845–864), proces care se încheie
la începutul secolului al X-lea. În secolul al XI-lea puterea regelui se reduce
mereu, acesta devenind din ce în ce mai mult doar „primul între egali”.
Aceastã situaþie politicã  este urmarea creºterii puterii nobililor locali, dar ºi
a situaþiei externe dificile  prin pierderea aproape a întregului litoral în favoarea
Veneþiei cu excepþia localitãþii Rieca (Fiume). Consecinþa slãbirii puterii
centrale face posibilã pierderea independenþei þãrii care în 1102 trece sub
regalitatea maghiarã,  care se va menþine circa patru secole.

Cultura croaþilor acelei perioade, ca de altfel ºi a celorlalte popoare
slave din Balcani, este strâns legatã de credinþã. În ceea ce priveºte creºtinarea
lor, aceasta se realizeazã sub influenþa creºtinismului bizantin, neacceptând
pe cel occidental care a încercat sã se impunã, odatã cu  cuceririle, prin
filiera  germanicã. În acest sens se remarcã activitatea lui Kiril ºi Metodiu de
creºtinare a slavilor de  apus ºi sudici. Aceºtia sunt trimiºi de împãratul bizantin
în Moravia la cererea regelui  Ratislav (846–870). Kiril a tradus în limba slavã
scrierile religioase. Dupã moartea lui Metodiu în 885, ucenicii sãi au fost
alungaþi din Moravia, gãsind refugiu în Croaþia, Macedonia ºi  Bulgaria. În
Macedonia au redactat  varianta simplificatã a alfabetului folosit pentru
traducerile religioase în slavã, pe care în cinstea lui Kiril au denumit-o
„cirilicã”. Viaþa politicã a aristocraþiei croate fiind legatã mai mult de modul
de viaþã apusean,  impune în cele din urmã modelul religios apusean. Astfel
în 925, atunci când cneazul croat Tomislav este proclamat rege, aristocraþia
croatã  recunoaºte biserica creºtinã apuseanã ca bisericã de stat.

Aºezarea croaþilor în România s-a realizat în mai multe etape. Primele
sosiri ale acestora nu pot fi menþionate cu exactitate, din lipsã de izvoare
care sã ateste plecarea lor din Croaþia. Pe baza situaþiei  social-politice din
Croaþia ºi a corelãrii cu alte izvoare, putem aprecia cã aceasta a avut loc în
cursul secolului al XIII-lea, întrucât în 1333, localitatea Caraºova (reprezen-
tativã pentru croaþii din România)  existã, conform „Dicþionarului localitãþilor
din Transilvania” al lui Coriolan Suciu. Se ºtie cã la începutul secolului
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al XII-lea, Croaþia intrã în structura statului maghiar. Dacã la început a
beneficiat de o largã autonomie internã, cu timpul aceasta se reduce. În
acelaºi timp are loc procesul de înnobilare a maghiarilor în Croaþia, proces
însoþit de deposedarea de pãmânt a þãrãnimii libere croate ºi aservirea
acesteia, fapt ce duce (ca de altfel ºi în alte zone) la plecarea celor ce n-au
acceptat noua situaþie. Localitãþile croate din aceastã etapã a stabilirii în
România se aflã pe Valea Caraºului (lângã municipiul Reºiþa) în judeþul Caraº-
Severin, aproape de Vojevodina (Serbia) unde trãieºte ºi o comunitate croatã.

A doua etapã a stabilirii în România o reprezintã croaþii veniþi în secolul
al XVI-lea ºi aºezaþi în Recaº (judeþul Timiº). ªi despre aºezarea acestora
putem vorbi  într-un context politic mai larg. La sfârºitul secolului al XV-lea
cea mai mare parte a Croaþiei intrã sub stãpânirea  otomanã. Pe plan social-
politic intern sultanii adoptã aceeaºi politicã cu cea a regelui maghiar. Oferã
pãmânt turcilor loiali în teritoriile cucerite prin deposedarea localnicilor, mulþi
dintre aceºtia preferând pribegia.

Al treilea moment al venirii ºi aºezãrii pe teritoriul actual al României
este cel de la începutul secolului al XIX-lea prin aºezarea croaþilor în zona
Jimbolia (judeþul Timiº). Croaþii veniþi reprezintã familii nobile cu locuitorii
satelor ce-i aveau pe domeniul feudal, care au primit pãmânt pe teritoriul
românesc în schimbul pãmântului cedat pentru interesele militare ale
Imperiului Habsburgic.

Numãrul celor aºezaþi pe aceste meleaguri nu se cunoaºte cu exactitate.
Recensãmintele populaþiei realizate în Imperiul Habsburgic ºi asumate de
istoricul ºi omul politic Erhler, în secolul al XVIII-lea, menþioneazã o cifrã ce
depãºeºte 10 000 de locuitori de etnie croatã. Acest numãr se menþine pânã
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. În cursul secolului al XX-lea se
înregistreazã fenomenul de scãdere demograficã determinat de schimbãrile
social-economice ºi politice din zonele în care se aflau satele croate: migraþia
spre oraºe, cãsãtorii mixte, emigrarea (plecarea în strãinãtate) etc. Astãzi
numãrul croaþilor din teritoriile numite este în jurul a 7 000 de suflete.

COMUNITATEA ARMEANÃ

Dupã cum bine se ºtie, locul naºterii poporului armean, de origine indo-
europeanã, se aflã pe o platformã continentalã muntoasã, existentã la o
altitudine de 1 700 m, în Asia Micã ºi Caucaz, între munþii Ararat, Sipan, Aragat,
înconjuratã de lacurile Van, Sevan ºi Urmia. Armenii sunt unul dintre cele
mai vechi popoare, descendenþi ai triburilor indo-europene urarte ºi hitite,
care ºi-au consolidat propriile valori etnice singulare prin limbã ºi alfabet
(secolul al V-lea d.H.).
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Istoria zbuciumatã a poporului armean – primul popor din lume care a
adoptat creºtinismul ca religie oficialã de stat, în anul 301 d.H., ºi care a creat
state ºi imperii, mãriri, cuceriri, cruciade ºi decãderi, la limita ºi în vecinãtatea
unor mari puteri ale vremii, cum ar fi Imperiul Persan, Imperiul Bizantin sau
Imperiul Otoman (mai tîrziu) – a dus la o fireascã înflorire ºi prãbuºire a
puterii sale politice. Astfel, în 1064, capitala Regatului Armeniei Mari, Ani,
asediatã, cade sub invazia selgiucidã. În consecinþã, 150 000 de familii de
armeni se refugiazã spre Crimeea. Ne referim, în acest context, numai la
armenii care au emigrat de aici spre teritoriile ce ulterior aveau sã se
numeascã România. Cea mai veche mãrturie a atestãrii prezenþei armenilor
pe pãmînt românesc o reprezintã o inscripþie epigrafã pe o piatrã tombalã
(funerarã), din anul 967, aflatã în Cetatea Albã (astãzi în Ucraina).

Popor eminamente urban, cu un acut spirit întreprinzãtor, armenii
s-au stabilit mai întâi în Moldova, unde au fãcut ceea ce ºtiau mai bine, adicã
negustorie, comerþ ºi meºteºugãrie la nivel mic manufacturier, exportând, în
toate zonele teoretic posibile, produsele lor de o foarte bunã calitate,
concurând astfel cu alþi „rivali tradiþionali”, cum ar fi: genovezii, evreii, grecii,
turcii (în funcþie de perioada istoricã). Prin relaþii comerciale, armenii au
purces mai departe spre Þara Româneascã ºi Transilvania, unde exista deja
un alt val de emigranþi, veniþi dinspre Polonia, via Crimeea, cu care au avut
relaþii comerciale ºi de afaceri, demne de invidiat. Cel mai remarcabil
moment al istoriei armenilor din Moldova îl reprezintã Hrisovul, acordat de
cãtre domnitorul Alexandru cel Bun, în anul 1401, prin care „autorizeazã”
înscãunarea la Suceava (capitala Moldovei de atunci) a unui Episcop armean
(Hovhannes), înþelegând astfel, ca ºi, ulterior, urmaºul sãu ªtefan cel Mare,
rolul important al armenilor ºi al activitãþilor lor în viaþa economicã, culturalã
ºi spiritualã a Moldovei. De altfel, cea mai veche bisericã armeanã din Moldova
se aflã la Botoºani (Sf. Maria) ºi este datatã în anul 1350.

O altã consecinþã a emigraþiei armenilor din motive politice sau
financiare a fost un destin aparte pe care ºi l-au asumat în Transilvania. Aflaþi
sub diferite regimuri ºi interese politice, mulþi armeni au preferat sã se
converteascã la ritul catolic, pentru a obþine anumite privilegii sau ranguri
nobiliare. Aici, în Transilvania, au întemeiat oraºe cu ordinariate armeano-
catolice ºi catedrale maiestuoase, cum ar fi Armenopolis (Gherla de astãzi)
sau Elisabethopolis (Dumbrãveni), fondate în secolul al XVIII-lea. Interesant
este faptul cã, indiferent de religie, armenii de pe teritoriul þãrilor române,
inclusiv în Transilvania, au continuat sã prezerveze limba (scrisã într-un alfabet
propriu ºi unic) ºi cultura, constituindu-se oarecum într-o comunitate închisã
pânã la începutul secolului al XX-lea. În familiile armeneºti, de Crãciun,
sãrbãtorit pe 6 ianuarie, rolul primordial îl are, ca ºi acum, bunicul sau tatãl,
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recte capul familiei. Existã desigur ºi sãrbãtori tradiþionale (populare)
armeneºti, cum ar fi: Navasart sau Vartavar, comemorarea Genocidului
Armean la 24 aprilie etc.

Evenimente istorice au fost desigur multe în perioada modernã,
perioadã în care comunitatea armeanã a prosperat, prin propriile strãduinþe,
dincolo de limita optimismului afiºat. Au existat o sumedenie de personalitãþi
culturale ºi oameni politici armeni, care au contribuit la dezvoltarea
economicã ºi culturalã a României Mari, cum ar fi: Missir, Trancu-Iaºi, Spiru
Haret, Garabet Ibrãileanu, Gheorghe Asachi sau Vasile Conta.

Cel mai tragic eveniment din istoria comunitãþii armene s-a petrecut
în 24 aprilie 1915, când Guvernul Otoman a hotãrât deportarea ºi masacrarea
tuturor armenilor. A fost primul genocid al secolului al XX-lea, organizat pe
motive politice. O mare parte a celor care au avut norocul sã scape au fugit
în România, primind statut de refugiaþi ºi ulterior cetãþenia românã, dar au
contribuit astfel la dezvoltarea vieþii sociale, economice ºi mai ales culturale
a României. O consecinþã a acestui tragic eveniment a fost crearea, în 1918,
la Bucureºti, a Uniunii Armenilor din România, ce avea drept scop integrarea
(din toate punctele de vedere) a armenilor supravieþuitori refugiaþi în
România. A fost ultimul mare val de refugiaþi armeni pe aceste meleaguri,
care, vrând-nevrând, au influenþat societatea româneascã. Ne referim aici la
cîteva exemple, cum ar fi: medicul Ana Aslan, baritonul David Ohanesian,
filosofii Aram Frenkian ºi Arºavir Acterian, dr. Ervant Seropian, jurnalistul
Levon Kalustian, orientalistul H. Dj. Siruni, ziaristul Vartan Mestugean, pianista
Lisette Georgescu-Manissalian, criticul de artã ºi mecena Krikor Zambaccian,
pictorii Hrant Avakian, Abcar Baltazar ºi mulþi, mulþi alþii, precum ºi la alte
personalitãþi în viaþã, cum ar fi: scriitorii ªtefan Agopian, Anais Nersesian,
Bedros Horasangian, pictorii Ervant Nicogosian, Nicolae Jakobovits, pianistul
Harry Tavitian, fizicianul Maricel Agop, matematicianul Varujan Pambuccian
sau actualul ministru Varujan Vosganian (Preºedintele Uniunii Armenilor din
Romania). Actualmente, Uniunea Armenilor din România, reprezentând una
dintre cele 19 minoritãþi recunoscute de statul român, având sediul central
în Bucureºti, funcþioneazã dupã aceleaºi principii de prezervare ºi rãspândire
a culturii armene, având ºcoli sãptãmânale cu predare în limba armeanã în
aproape toate filialele, o editurã proprie, „Ararat”, precum ºi douã ziare
(finanþate de stat): „Nor Ghiank” – bilingv ºi „Ararat”.

Nu au existat vreodatã stereotipii referitoare la minoritatea armeanã
din România ºi nici nu au fost motive, deoarece, aºa cum ºi-au trãit viaþa
armenii emigranþi, aici, pe pãmânt românesc, ei au fost, în primul rând, buni
cetãþeni, fãrã a emana prejudecãþi ºi percepþii referitoare la alte minoritãþi
sau la majoritate.
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COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI (STAROVERI)

În spaþiul românesc, incluzând aici Moldova – cu Basarabia ºi Bucovina
nordicã –, Muntenia ºi Dobrogea, primii ruºi staroveri, numiþi aici lipoveni,
apar în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea, dar prima atestare
documentarã a unei localitãþi lipoveneºti o avem într-o petiþie din 1742,
adresatã domnului Moldovei de lipovenii din satul Socolinþi, astãzi Lipoveni,
Suceava, în care aceºtia spun cã locuiesc aici din 1724.

În ceea ce priveºte Dobrogea, lucrurile nu sunt încã pe deplin lãmurite,
referitor la originea socialã ºi zonele din Rusia, de unde au plecat staroverii
stabiliþi aici. În principiu, se admit ca zone de origine pentru lipovenii din
Dobrogea, dar ºi din Moldova, sudul ºi centrul Rusiei.

Existã o controversã, în literatura de specialitate, în legãturã cu
apartenenþa lipovenilor dobrogeni la comunitatea cazacilor nekrasoviþi, o
grupare desprinsã din marea oaste a cazacilor de pe Don, în urma înfrângerii
rãscoalei conduse de atamanul Kondrati Bulavin în 1707–1708. Dupã moartea
acestuia, conducerea cazacilor rãsculaþi a fost preluatã de legendarul ataman
Ignat Nekrasov, care i-a salvat pe temuþii rãzboinici de furia oºtilor þarului
Petru I, trecându-i peste hotarele sudice ale imperiului, în Kuban, teritoriu
aflat pe atunci sub stãpânirea hanului Crimeii, Kaplan Ghirai. Dupã trecerea
în nefiinþã a atamanului Nekrasov (1737 sau 1738, datele sunt diferite în
sursele referitoare la viaþa acestuia), cazacii se stabilesc, în mai multe etape,
începând cu 1740, în zona Deltei Dunãrii ºi în Dobrogea de Nord, mai întâi la
Sarichioi ºi Dunavãþ, apoi la Jurilovca, Slava Rusã, Carcaliu (Kamen), lângã
Mãcin, Ghindãreºti (Guizdar-chioi), lângã Hârºova ºi în localitãþile din Deltã:
Sfiºtovca, Periprava, Chilia Veche.

Nu putem ºti cu exactitate, dacã nekrasovþii au fondat aceste localitãþi
sau pur ºi simplu s-au stabilit alãturi de populaþia deja existentã, formatã din
tãtari, cum e cazul Sarichioiului sau al Ghindãreºtilor, ori ruºi staroveri,
provenind din alte zone ale Rusiei. Cert este, însã, cã migraþia staroverilor
din Rusia, spre Moldova ºi Dobrogea, a continuat pe tot parcursul secolelor
al XVIII-lea ºi al XIX-lea, aceºtia aºezându-se, evident, în localitãþile unde
deja erau stabiliþi coreligionari ai acestora, fie ei cazaci, fie aparþinând altor
categorii sociale, de regulã þãrani ruºi sau soldaþi, ce cãutau sã scape de
oprimarea stãpânilor ºi de serviciul militar, foarte lung ºi foarte dur în Rusia
acelor vremuri.

De asemenea, nu putem afirma cu certitudine, din lipsã de documente
probatorii, dacã staroverii s-au aºezat în Moldova sau Dobrogea, în localitãþi
fondate de ruºii pravoslavnici înaintea raskol-ului, dar este cert cã zonele din
spaþiul românesc, în care s-au stabilit staroverii, nu le erau total necunoscute,
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cel puþin cazacilor, în folclorul cãrora Dunãrea (Dunaj) ocupa un loc
semnificativ, alãturi de „tãtucul Don” (Don – batiuºca, Don Ivanovici).

Referitor la controversa despre care am pomenit mai sus, trebuie
subliniat faptul cã cele douã puncte de vedere opuse, susþinute de specialiºti,
ºi anume, cel care neagã descendenþa actualilor lipoveni dobrogeni din
cazacii nekrasoviþi ºi cel care susþine descendenþa acestora, cel puþin în parte,
din grupurile de cazaci, ce au constituit cândva „slãvita oaste a lui Ignat
Nekrasov”, pot fi conciliate, dacã interpretãrile, date de cercetãtori termenilor
utilizaþi în documentele de epocã, vor þine seama de înþelesul dat acestora
de cãtre cei care au emis respectivele documente.

De asemenea, se cuvine semnalat ºi faptul aºezãrii unui grup important
de cazaci nekrasoviþi în Bucovina, unde existau deja câteva aºezãri de
staroveri.

În ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea, dupã anexarea acesteia de
cãtre Austria (în 1775), guvernul de la Viena ºi împãratul Iosif al II-lea le-au
acordat, printr-un patent imperial din 9 octombrie 1783, dreptul de a se stabili
ºi a-ºi practica liber credinþa, scutindu-i, în acelaºi timp, pe toþi lipovenii din
þinut, de serviciul militar ºi de unele obligaþii financiare faþã de stat.

Apar, astfel, în Bucovina, aºezãri de ruºi lipoveni, precum Climãuþi ºi
Fântâna Albã (semnalate în documente la 1780, respectiv 1784), iar mai târziu
Lucavãþ ºi Mechidra.

De altfel, pe tot parcursul secolului al XVIII-lea, documentele atestã
localitãþi ºi aºezãri lipoveneºti în toatã Moldova: în 1730 sunt semnalaþi lipoveni
la Iaºi, în 1740 este atestatã localitatea Manolea (jud. Suceava), în acelaºi an
întâlnim lipoveni la Dumasca (jud. Vaslui), iar în anii urmãtori la Lespezi,
Bãlãºeºti, Brãteºti, localitãþi situate în fostul judeþ Baia, la Târgu Frumos,
Hârlãu, Botoºani, Roman, Piatra Neamþ, practic, în aproape toate oraºele ºi
târgurile Þãrii Moldovei.

COMUNITATEA BULGARÃ

Bulgarii din Banat – România, denumiþi bulgari bãnãþeni sau bulgari-
pavlicheni, reprezintã una dintre cele mai vechi diaspore bulgare din lume,
cu certitudine cea mai veche din România. Strãbunii acestora, în perioada
emigrãrii lor din Bulgaria, nãpãstuitã de jugul otoman, spre Þara Româneascã,
iar mai târziu spre Transilvania ºi Banat, au avut drept conducãtori oameni
destoinici, înþelepþi, buni strategi. Aceºti bulgari, care au emigrat din Bulgaria
la sfârºitul celui de-al XVII-lea veac, din considerente  istorice – spre a nu fi,
practic, nimiciþi de cãtre Imperiul Otoman, pentru a putea supravieþui ca
naþionalitate, pentru a-ºi pãstra credinþa creºtinã –, erau din pãrþile nordice
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ale Bulgariei, mai precis din Ciprovþi ºi Nikopole cu împrejurimile sale. Bulgarii
din Ciprovþi, numiþi ciprovceni, se ocupau cu grãdinãritul ºi meºteºugurile,
fiind aurari iscusiþi,  iar bulgarii din Nikopole ºi zona aferentã, numiþi bulgari-
pavlicheni, practicau agicultura ºi grãdinãritul. Ciprovcenii ºi pavlichenii erau
de confesiune romano-catolicã, fiind credincioºi fervenþi. Toþi au avut acelaºi
destin, au parcurs aceeaºi odisee – de la emigrarea lor din Bulgaria, trecând
Dunãrea spre nord, în Þara Româneascã, unde au fost primiþi de Constantin
Brâncoveanu, apoi,  datoritã iminentului pericol otoman, s-au stabilit în
Transilvania ºi Ardeal. Bulgarii-pavlicheni, proveniþi din Nikopole ºi
împrejurimile sale, ºi-au întemeiat, în 1738, o aºezare denumitã Beºenova
Veche (actualmente Dudeºtii Vechi, jud. Timiº), iar bulgarii provenind din
Ciprovþi au înfiinþat, în 1741, localitatea Vinga, actualmente în judeþul Arad,
care a dobândit, în acea perioadã, rang de oraº – Theresiopolis, printr-un
ordin emis de împãrãteasa Maria Tereza. Dupã câteva decenii, la sfârºitul
secolului al XVIII-lea ºi pe parcursul secolului al XIX-lea, bulgarii stabiliþi pe
meleagurile bãnãþene, în Dudeºtii Vechi ºi Vinga, au mai întemeiat localitãþi
ori s-au stabilit ºi în alte localitãþi de pe teritoriul Banatului istoric din acea
perioadã. Astfel se pot enumera localitãþile: Breºtea, Denta, Telepa
(actualmente Colonia Bulgarã), toate aceste localitãþi fiind situate în prezent
în Banat – România; apoi Ivanovo, Lisenhaim sau Torontál Erzsébetlak
(actualmente Belo Blato), Német-Ecska, Modos, Lukácsfalva, Kának,
Dzvarniak (Rogendorf), Székelykeve sau Gyurgyevo (actualmente
Skorenovaþ), Temes-Kubin (Kevekovin), Veliki Becskerek, localitãþi aflate în
prezent în Banatul sârbesc ºi, nu în cele din urmã,  Szenthubert (Suntubér),
Szeged, Budapesta din Ungaria. În secolul al XX-lea, mase compacte de
bulgari bãnãþeni se pot regãsi în România, în afarã de localitãþile Dudeºtii
Vechi, Colonia Bulgarã, Breºtea, Denta,Vinga, ºi în oraºele Sânnicolau Mare,
Deta, municipiile Arad ºi Timiºoara – aºezãri urbane situate relativ aproape
de localitãþile enumerate la începutul acestei fraze. Tot în perioada celui de
al XX-lea veac, într-o anumitã conjuncturã istoricã – Tratatul de la Craiova –
, o parte  dintre bulgarii bãnãþeni, care ºi-au manifestat doleanþa, au avut
posibilitatea de a se reîntoarce, oficial, în vechea vatrã strãmoºeascã –
Bulgaria. Astfel, bulgarii bãnãþeni din Dudeºtii Vechi s-au stabilit în localitãþile
Bãrdarski Gheran, Gostilia, Dragomirovo din Bulgaria, iar cei din Vinga s-au
stabilit în localitatea bulgãreascã Asenovo. În prezent, bulgarii, ca minoritate
naþionalã recunoscutã în România, existenþi în masã compactã, în mod
covârºitor, în Banat, îºi pãstreazã ºi dezvoltã cultura ºi civilizaþia specificã. O
ultimã remarcã am adãuga, ºi anume, cea referitoare la faptul cã bulgari
bãnãþeni existã, în prezent, în mod rãzleþ, dar fãrã a-ºi renega sau ignora
originea, în diverse state europene ºi, de fapt, în diverse puncte de pe
mapamond.



ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE DIN ROMÂNIA

44

Atât în perioada interbelicã, cât ºi în cea postbelicã, bulgarii bãnãþeni –
loiali cetãþeni ai României ºi demni reprezentanþi ai etniei cãreia îi aparþin –
au trãit în armonie, bunã convieþuire cu ceilalþi concetãþeni, indiferent de
etnie, confesiune etc. ºi au desfãºurat o prolificã activitate socio-economicã,
culturalã etc.

Este important de amintit despre constituirea „Primului Comitet al
bulgarilor bãnãþeni“, în 1938–1939 (în afara diverselor organizaþii, asociaþii,
fundaþii cu diverse scopuri lucrative, din diverse sfere ale vieþii, existente de
la stabilirea în Banat), care Comitet de iniþiativã avea drept obiectiv
fundamental realizarea unei mai eficiente coeziuni a bulgarilor din Banat.
Publicaþia „Glasul bulgar bãnãþean“, organ al minoritãþii bulgare din Banat,
din acea perioadã interbelicã, a relatat, pe larg, despre iniþiativa beneficã a
Comitetului, ai cãrei iniþiatori au fost: dr. Petru Telbis – preºedinte, av. Anton
Lebanov – vicepreºedinte, dr. în ºtiinþe economice Karol Telbis – secretar,
Ivan Fermendjin – preºedintele departamentului cultural, ing. Anton
Dermedjin – preºedintele departamentului agricol, Nicolae Lebanov – casier,
„Twtka“ (Hailemas Þofica) – preºedinta departamentului social.

În perioada postbelicã,1945–1989, s-au organizat diverse acþiuni, în
special programe cultural-artistice. Despre aceastã perioadã, despre
multiplele acþiuni, desfãºurate în diverse domenii, în pofida unor
obstrucþionãri, a unor vicisitudini datorate conjuncturii existente la acea
vreme, ar fi benefic de elaborat un material, o lucrare. Materialul ar putea fi
structurat, din punct de vedere jurnalistic, sub forma unui documentar
(interviuri, reportaje, depãnarea amintirilor din acea perioadã cu persoanele
implicate în aceste acþiuni).

În data de 25 decembrie 1989, pentru prima oarã în istoria bulgarilor
bãnãþeni, a existat posibilitatea de a se face auzitã limba bulgarilor din Banat
pe undele Radioului Timiºoara, prin glasul profesorului Ivanicov Carol-Matei.
Prin intermediul acestei iniþiative s-au pus bazele emisiunii în limba bulgarã
la Radio Timiºoara. Pentru o scurtã perioadã de timp, un colectiv format din
câþiva bulgari bãnãþeni inimoºi s-a preocupat de realizarea unor scurte
emisiuni în limba bulgarã, cu caracter intermitent, la Radio Timiºoara. Nu
peste mult timp, a demarat emisiunea în limba bulgarã, care are un caracter
permanent – sãptãmânal, duminica, între orele 16,00–16,30 la Radio
Timiºoara. La propunerea Uniunii Bulgare din Banat – România, care, între
timp, se constituise, a fost desemnat un redactor pentru aceastã emisiune.

COMUNITATEA CEHÃ

Popoarele moderne de azi: cehii, slovacii, polonezii, ruºii, bieloruºii,
ucrainenii, bulgarii, sârbii, croaþii ºi slovenii, au o origine comunã, fãcând
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parte din neamul slavilor, care, încã prin mileniul I  î.H., trãia pe un vast teritoriu
cuprins între fluviile Vistula ºi Niprul mijlociu. Istoricii romani Tacitus, Plinius
cel Bãtrân (secolul I d.H.) ºi Ptolemeu (secolul al II-lea d.H.) îi menþioneazã
pentru întâia oarã pe slavi sub numele de venezi (venzi, veneþi), iar istoricul
bizantin Procopius din Caesareea (secolul al VI-lea) îi denumeºte anþi ºi
sclavini, însã istoricul got Iordanes (secolul al VI-lea) scrie cã „venezii se trag
din acelaºi trib ºi poartã trei denumiri: venezi, anþi ºi sclavuni”. Tot din secolul
al VI-lea bizantinii îi menþioneazã sub denumirea genericã de slavi. La început,
triburile slave vorbeau o limbã comunã, slava veche, care face parte din
familia lingvisticã indo-europeanã, împreunã cu limbile germanicã, celticã,
romanicã, indicã etc.

În perioada secolelor IV–VI, sub presiunea altor popoare, slavii vechi
s-au pus în miºcare, luând parte activã la procesul migraþiunii popoarelor ºi
s-au delimitat în trei mari ramuri: slavii de sud (bulgarii, sârbii, croaþii ºi
slovenii), slavii de rãsãrit (ruºii, bieloruºii, ucrainenii) ºi slavii apuseni (cehii,
slovacii ºi polonezii). Se pare cã numele de ceh provine de la un voievod
patriarh cu numele de Ceh, care, aºa cum apare în câteva legende, a condus
triburile slave ce s-au aºezat pe malurile fluviului Vltava. Treptat, în societatea
slavilor apuseni s-au dezvoltat relaþiile feudale, s-au întemeiat primele
formaþiuni statale. Astfel, pe teritoriul Cehiei ºi al Slovaciei de azi, a luat fiinþã
un stat condus de Samo (623–658), care a respins atacurile francilor. Pe acelaºi
spaþiu, pe la anul 830, s-a întemeiat statul Moraviei Mari, care va fi distrus de
unguri în anul 906. Însã, încã din anul 895, doi fraþi cehi din familia P emysl
s-au separat, întemeind statul ceh în Boemia de azi. Cel mai de seamã cneaz
al statului ceh a fost Vaclav I, ulterior sanctificat ºi declarat protectorul naþional
al cehilor.

O importanþã deosebitã în evoluþia societãþii ºi a culturii cehe a avut-o
rãspândirea creºtinismului de cãtre doi misionari trimiºi de Bizanþ, fraþii Chiril
(Constantin) ºi Metodiu, veniþi în Moravia pe la anul 863. Primul cneaz creºtinat
de Metodiu a fost Borivoj (874). Chiril ºi Metodiu au creat alfabetul numit
glagolitic (apoi chirilic), au introdus liturghia în limba slavã, au tradus cãrþi
religioase ºi didactice în limba slavã veche. Treptat, la sfârºitul secolului
al IX-lea, sub presiunea Imperiului German, în societatea cehilor s-a impus
ritul latin, astfel cã, în anul Marii Schisme (1054), cehii au rãmas la religia
romano-catolicã.

În secolul al XIV-lea, Cehia a cunoscut o perioadã de mare strãlucire în
timpul domniei regelui Carol I de Luxemburg (ca împãrat german Carol
al IV-lea), iar în secolul al XV-lea, Cehia a fost frãmântatã de rãzboaiele husite
(1419–1434). Încã din anul 1420, grupuri de husiþi cehi s-au stabilit în
Transilvania ºi Moldova. În perioada urmãtoare, Cehia a  intrat treptat, tot
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mai mult, în sfera de influenþã a Imperiului German, ajungându-se ca, în
timpul rãzboiului de 30 de ani, Cehia ºi Moravia sã fie declarate posesiuni
ereditare ale Habsburgilor (1627). Astfel cã, în secolul al XIX-lea, când au
avut loc colonizãrile cehe în Banat, atât Cehia cât ºi Banatul fãceau parte din
Imperiul Habsburgic (numit, din 1867, Imperiul Austro-Ungar).

În cadrul politicii mai ample de colonizare a Banatului, deschisã de
Imperiul Austriac dupã anexarea Banatului în anul 1718 (pacea de la
Passarowitz), în cursul secolului al XIX-lea, în Banatul românesc are loc
procesul de colonizare a cehilor. Istoriografia cehã ºi cea românã considerã
cã aceastã colonizare  s-a desfãºurat în trei valuri. Începând cu anul 1823
este consemnat primul val al colonizãrilor, ce duce la înfiinþarea localitãþilor
Elisabeta (Elisabethfeld) ºi Sfânta Elena (Svatá Helena), din actualul judeþ
Caraº-Severin. Promotorul acestei colonizãri a fost Iosif Magyarly, antreprenor
de cherestea din Oraviþa. Cel de-al doilea val al colonizãrii cehilor s-a
desfãºurat între anii 1826–1828 sub autoritãþile austriece, mai ales în Munþii
Almãjului, fiind înfiinþate localitãþile Eibenthal (jud. Mehedinþi), Ravensca,
ªumiþa, Gîrnic ºi Bigãr din judeþul Caraº-Severin. În fine, cel de-al treilea val
al colonizãrilor are loc în anul 1863, când sunt înfiinþate localitãþile Clopodia,
de lângã Gãtaia, cât ºi Peregul Mare, din judeþul Arad. Însã unele surse istorice
indicã aºezarea unor coloniºti cehi în Banat încã din anul 1770, dar
continuitatea acestora nu a putut fi determinatã.

La începutul secolului al XX-lea, cehii încep sã se stabileascã ºi în
oraºele ºi comunele din actualele judeþe Caraº-Severin ºi Mehedinþi, precum:
Moldova-Nouã, Bãile Herculane, Orºova, Zlatiþa, Liubcova, Cozla, Berzasca,
Bozovici, Mehadia, Vukova, Jupa, Scãiuº (lângã Lugoj), alcãtuind comunitãþi
etnice mai mult sau mai puþin compacte. Alte grupuri de cehi au migrat cãtre
marile oraºe: Bucureºti, Ploieºti, Oradea, unde treptat au fost în mare parte
asimilaþi. Datele din 1956 arãtau cã în întreaga zonã a Clisurii Dunãrii,
8 887 de locuitori s-au declarat de naþionalitate cehã, iar în 1992 erau doar
2 970 pe Clisurã ºi în total, în România, erau 3 200 de cehi.

Denumirea de cehi a fost schimbatã treptat, de cãtre locuitorii români
din vecinãtatea lor, cu denumirea mai facilã de „pemi”, o derivare de la
bohemi, ea aplicându-se ºi germanilor sosiþi din regiunea Bohemiei. La rândul
ei, denumirea de Boemia sau Bohemia, patria de origine a „pemilor”, provine
de la antica provincie Boiohaemum, unde s-au aºezat în secolul I d.H., boii,
un neam celtic. Dupã unii cercetãtori, denumirea de „pemi” provine din
cuvântul german Böhmen, denumire ce se dãdea, de cãtre germanii din
Banat, tuturor celor ce veneau din Boemia. Cauzele care au generat
colonizarea cehilor  au fost de naturã economicã, socialã, politicã ºi religioasã.
Mulþi locuitori, care nu erau de confesiune romano-catolicã, în regiunile mai
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sãrace erau prigoniþi, cãci contrareforma în Cehia atinsese apogeul în
deceniul al treilea al secolului al XVIII-lea. De asemenea, eliberarea Europei
de sud-est de sub jugul otoman, dupã numeroasele rãzboaie austro-turce, a
însemnat ºi localitãþi distruse, teritorii pustiite, pãmânturi nelucrate, o situaþie
generalã de insecuritate ºi sãrãcie. Acestea se adãugau unei situaþii generale
de înrãutãþire a iobãgiei din Boemia ºi Slovacia, situaþie ce a provocat
izbucnirea unor rãscoale þãrãneºti precum cea de la Nachod din 1775, urmate
de persecuþii din partea autoritãþilor. S-a intensificat în aceste teritorii haiducia
ºi fuga de pe moºii, ori, pe teritoriile eliberate de la turci, multe mlãºtinoase,
fugarii se puteau ascunde foarte uºor de urmãritori. Însã colonizãrile
desfãºurate de autoritãþile imperiale au rãspuns necesitãþii de a popula teritorii
slab locuite, de a defriºa pãduri ºi de a asigura, împreunã cu satele româneºti,
paza graniþelor.

COMUNITATEA SLOVACÃ

În perioada marilor migraþii ajung ºi slovacii în spaþiile pe care le
locuiesc practic ºi astãzi. Originile slovacilor sunt strâns legate de evoluþia
comunitãþilor lingvistice indo-europene, din care fac parte ºi ei. Primele
aºezãri slovace sunt atestate între râurile Visla ºi Nipru. Primii istorici antici
(Procopius, Iordanes, Nestor) îi amintesc sub denumirea de venezi, anþi sau
sclavini.

Expansiunea masivã, spre interiorul Europei, începe pentru slavi
în prima jumãtate a mileniului I d.H. ºi culmineazã în secolele al VI-lea ºi
al VII-lea. Ocupaþia principalã a slavilor era agricultura. Ei locuiau în sate, iar
cãpeteniile în cetãþi întãrite. Trãiau organizaþi în obºti sãteºti, mai târziu în
uniuni tribale. În Europa centralã, slavii convieþuiesc cu avarii ºi, în cele din
urmã, cad sub stãpânirea acestora. Slavii apuseni vor realiza o uniune de
triburi în frunte cu negustorul franc Samo (623–658), înfrângându-i atât pe
avari, cât ºi pe francii lui Dagobert.

În secolul al VIII-lea, cu ajutorul lui Carol cel Mare, reuºesc sã se
elibereze de sub stãpânirea avarã.

În secolul urmãtor, pe teritoriul locuit de slavii apuseni se formeazã
douã cnezate: Moravia, în frunte cu Mojmir, ºi Nitra, condus de Pribina. În
anul 833, Mojmir cucereºte ºi Nitra, dând astfel naºtere unui stat întins,
cunoscut sub denumirea de Moravia Mare. Urmaºul lui Mojmir, cneazul
Rastislav, reuºeºte sã scape de vasalitatea faþã de Imperiul Carolingian.

Pentru a-ºi putea menþine independenþa, avea nevoie de sprijinul
Bisericii. Pentru cã duºmanii lui, francii, reprezentau papalitatea, se va orienta
spre Constantinopol, de unde aduce doi misionari, fraþii Chiril ºi Metodiu.
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Aceºtia au alcãtuit alfabetul glagolic, din care se va forma cel chirilic, ºi au
folosit limba slavã ca limbã liturgicã. Învãþãturile lor vor sta la baza culturii
tuturor popoarelor slave.

Svatopluk (871–894), pentru a scãpa de presiunea francilor ºi a
papalitãþii, izgoneºte învãþãceii lui Metodiu ºi trece sub influenþa episcopilor
franci ºi, în consecinþã, a Romei. Dupã moartea lui, luptele interne, dar mai
ales atacurile francilor ºi maghiarilor duc la destrãmarea vastului imperiu,
ce cuprindea Slovacia de azi, Moravia, Cehia, sudul Poloniei, Silezia ºi Panonia.
Moravia Mare a fost cel mai vechi stat al slavilor apuseni ºi, în acelaºi timp,
primul stat comun al slovacilor ºi cehilor.

Slovacia ajunge sã fie integratã treptat la Regatul Ungar, ca o marcã de
graniþã cu sediul la Nitra, unde voievodul era, de obicei, urmaºul regelui
arpadian. Aceastã marcã sau voevodat era, în mare, încadrat între râurile
Morava ºi Criº.

Voievodul Bela administra, din sediul sãu de la Nitra, 15 comitate, care
au fost atât pe teritoriul slovac cât ºi pe cel maghiar, ºi ducea o politica internã
ºi externã proprie. Regele Ladislav I (1077–1095) reuºeºte sã anihileze
autonomia voievodatului, aºezând la graniþele lui populaþii privilegiate de
secui, pecenegi ºi cumani.

Feudalismul îºi va pune amprenta ºi pe iobagii slovaci, care opuneau
rezistenþã faþã de opresiune încã din secolul al XI-lea. Documentele vremii
vorbesc despre transfugi în þinuturile de dincolo de prisãci, adicã dincolo de
graniþele actuale ale Slovaciei.

Începând cu secolul al XIII-lea, ne întâlnim tot mai mult cu fuga iobagilor
din comitatele suprapopulate spre þinuturile care le ofereau condiþii mai bune
de trai. O imagine a stãrii dezolante a iobagilor din Ungaria o dovedesc
rãscoalele lui Doja ºi Csaszar, amândouã înãbuºite în sânge. Ameninþarea
cea mai frecventã în petiþiile iobagilor slovaci suna în felul urmãtor: Dacã nu
scãdeþi birurile, ne vom împrãºtia în lumea întreagã. Migraþia masivã spre
sudul Ungariei (Alfold) începe însã dupã pacea de la Karlowitz (1699) ºi
pacea de la Satu Mare (1711). Acum, turcii pãrãsesc aceastã parte a þãrii
ungureºti, lãsând în urma lor pãmânturi foarte roditoare, dar în mare parte
depopulate.

În primele decenii ale secolului al XVIII-lea, au migrat din comitatele
de nord ale Ungariei (Slovaciei de azi) spre sud. Acest prim val de coloniºti
se aºazã în comitatele Estergom, Komarom, Nograd ºi Pesta.

Dupã fuga acestui prim val, cei rãmaºi erau obligaþi sã acopere ºi
obligaþiile fugarilor. La aceste necazuri se pot adãuga obligaþiile sporite din
timpul rãzboaielor, epidemiilor sau arderii unor localitãþi. În acelaºi timp, o
cauza importantã a migraþiei slovacilor a fost persecutarea religioasã, pentru
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cã au îmbrãþiºat ideile reformatoare ale lui Luther. Aceastã nouã confesiune
le oferea o Bisericã mai ieftinã ºi o speranþã de egalitate socialã, la care
sãrãcimea nu vroia sã renunþe deloc. Pe de altã parte, comisarii multor stãpâni
de pãmânturi din sudul Ungariei, aºa-numiþii „impopulatores”, promiteau
trecerea din starea de iobag „legat de glie” în starea de iobag contractual,
libertatea confesiunii, scutirea de dãri pe mai mulþi ani, lemn de construcþii
ºi, mai ales, pãmânt de cinci ori mai roditor decât în þinuturile muntoase.
Aceste informaþii se adevereau prin intermediul celor care se întorceau din
þinuturile de sud: muncitorii sezonieri, meseriaºii, soldaþii sau chiar prin
scrisorile preoþilor care, de regulã, urmau coloniºtii în procesul lor de migrare.

Astfel, între Tisa, Dunãre ºi Mureº au crescut adevãrate oraºe slovace:
Bekescsaba, Szarvas, Totkomlos, Backi Petrovac sau Nãdlac. Referindu-se
la sporul populaþiei din sudul Ungariei (Alfold), istoricul de origine slovacã
Mathias Bell descrie aceastã situaþie în felul urmãtor: nici nu putem spune
cã se nasc, ci mai degrabã cã rodesc ca niºte cereale de soi. ªi mai adaugã
informaþia cã acele colonii, care au fost fondate cu douãzeci sau treizeci de
ani în urmã, s-au dezvoltat în aºa mãsurã, încât sunt în stare sã trimitã noi
roiuri de coloniºti. Urmarea unui asemenea fenomen de colonizare
secundarã sunt unele aºezãri de pe teritoriul actual al României.

Primii coloniºti slovaci, aºezaþi la noi, au fost cei veniþi din  Szarvas ºi
Bekescsaba, în anul 1747. Ei au fondat aºezarea Apatelek (azi Mocrea, în
judeþul Arad) pe domeniul magnatului Ioan Peterfy. Aici formeazã o
comunitate confesionalã evanghelicã, îºi ridicã parohia, biserica ºi ºcoala,
aducându-ºi  în scurt timp ºi preotul ºi dascãlul. Aceastã modalitate de
organizare va fi comunã ºi urmãtoarelor aºezãri. Cea mai mare aºezare
slovacã de pe teritoriul românesc a fost însã Nãdlacul, tot în judeþul Arad.
Slovacii s-au aºezat aici, în anul 1803, alãturi de populaþia româneascã, dupã
ce sârbii pãrãsiserã masiv localitatea, în anul 1751. Coloniºtii au venit aici, în
principal, din Totkomlos ºi Bardany, dar ºi din comitatele slovace Novohrad,
Gemer ºi Zvolen.

În anul 1850, Nãdlacul avea 9 383 de locuitori, din care 4 877 slovaci.
Pânã la sfârºitul secolului ºi-au construit, în afarã de bisericã, ºi opt ºcoli.

În Banat au fost fondate alte aºezãri: în 1813 – Butinul, de cãtre coloniºti
din comitatul Orava, dar ºi din Banatul sârbesc. Alþi slovaci evanghelici s-au
aºezat în numãr de 25 de familii la Vucova, în Banat. Ei au venit în Banat din
localitatea Vel’ký Krtiš (comitatul Novohrad). Brestovaþ este o altã aºezare
din Banat, fondatã însã de maghiari. Aceºtia fiind puþini, autoritãþile vor
permite venirea slovacilor catolici din zona Bekescsaba, în anii 1847–1848.
În 1852, alþi coloniºti slovaci, mai ales meseriaºi ºi þãrani sãrãciþi, vin în Peregul
Mare (jud. Arad), din comitatul Šariš. Lor nu li se vor acorda aceleaºi facilitãþi,
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precum celor de la începutul secolului. Poate cea mai târzie colonie slovacã
din judeþul Arad este localitatea Þipari. Aceastã localitate a fost înfiinþatã în
1883 pe pãmânturile camerei regale. Slovacii au fost aduºi alãturi de mai
vechii locuitori germani ºi maghiari. Ei proveneau din zona Bekescsaba, dar
ºi din Orava ºi Nitra. De asemenea, au primit pãmânt puþin, pe care trebuiau
sã-l plãteascã în rate eºalonate pe 50 de ani. În Bihor situaþia era puþin diferitã.
Proprietarii complexului montan bihorean erau patru conþi sau baroni:
Baranyi, Banffy, Kereszegi ºi Bathyanyi. Aceºtia doreau sã comercializeze
lemnul din pãdurile pe care le posedau, pentru cã în Europa era foarte cãutatã
soda causticã, produsã din cenuºã, ºi care servea la rândul ei la producerea
leºiei ºi a sãpunului. Pentru aceasta aveau nevoie de specialiºti, aºa cum vor
avea nevoie ºi de sticlari, atunci când vor înfiinþa aici primele cuptoare de
sticlã. Aceºti specialiºti au fost aduºi din comitatele slovace Gemer, Zemplin
ºi Orava. Majoritatea, erau de confesiune catolicã. Astfel se nasc primele
aºezãri slovace bihorene, încã din anul 1790. Acestea au fost Budoi,
Borumlaca ºi Vãrzari. Alþi muncitori slovaci, tot din Zemplin, sunt aduºi dupã
anul 1811, când are loc o mare devalorizare a monedei, urmatã în 1817 de o
recoltã foarte slabã. Acum sunt colonizate aºezãrile Valea Ungurului, Valea
Târnei ºi ªinteu. Urmeazã, în anul 1830, Huta Voivozi ºi Socet.

La început, pãmântul defriºat l-au folosit, conform contractului, în mod
gratuit. Mai târziu, proprietarii le-au impus o arendã mare, ceea ce a dus la
un lung ºi costisitor proces, intentat contelui de cãtre coloniºti (cu mici
întreruperi, cca 35 de ani).

Suprapopularea acestor localitãþi va duce cu timpul la colonizarea
localitãþilor vecine, din Bihor ºi Sãlaj. Slovacii s-au mai aºezat ºi în Maramureº,
cea mai mare localitate fiind Huta Certez, dar ºi în Bucovina, unde cea mai
mare comunitate a trãit în Poiana Micului.

COMUNITATEA POLONEZÃ

Primele comunitãþi poloneze distincte, din spaþiul românesc, au fost
create la sfârºitul secolului al XVIII-lea când, odatã cu destrãmarea statului
polonez independent, grupuri compacte de poloni s-au stabilit, în principal,
în Bucovina (unde au format aºezãri cu caracter etnic distinct) ºi, secundar,
în Basarabia ºi Principatele Române.

Legãturile dintre polonezii din spaþiul românesc ºi patria-mamã s-au
pãstrat ºi se pãstreazã prin intermediul limbii, Bisericii Catolice ºi tradiþiilor
etno-culturale ºi istorice comune.

Datoritã situaþiei speciale de teritoriu, aflat la interferenþa influenþelor
culturale bizantine, slave ºi central europene, istoria polonezilor stabiliþi în
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Bucovina are o importanþã specialã pentru istoria acestei provincii ºi, ulterior,
pentru istoria României. În acest context, polonezii ºi-au adus (ºi îºi aduc) o
contribuþie deosebitã, în special pe pe tãrâm cultural-religios, la iniþierea ºi
perpetuarea tezaurului spiritual al Bucovinei, supranumitã de cãtre specialiºti
„Elveþia Orientului”.

ªi în prezent, majoritatea polonezilor din România trãiesc în comunitãþi
etnice distincte doar în sudul Bucovinei (jud. Suceava), motiv pentru care,
în prezentul material, se va insista asupra istoriei lor.

În Bucovina, au sosit, în special în secolul al XVIII-lea, grupuri de
polonezi originari din Galiþia, atraºi de condiþiile de viaþã de aici ºi sarcinile
fiscale mult mai uºoare. Totodatã, o parte însemnatã a polonezilor, stabiliþi
în  Bucovina, au fost aduºi de cãtre autoritãþile imperiale austriece, interesate
sã valorifice bogãþiile acestei regiuni (în special minereuri, sare, pãduri),
aparþinând pãrþii de nord-vest a Moldovei. În vederea exploatãrii acestor
bogãþii, împãratul Iosif al II-lea (1780–1790) a adus în Bucovina un numãr
însemnat de polonezi.

În primul rând, au fost colonizaþi aici specialiºti în minerit din Bochnia
ºi Wielicza, în vederea valorificãrii zãcãmântului de sare de la Cacica. Ulterior,
au fost aduºi meºteri în prelucrarea lemnului ºi a sticlei, lucrãtori la cãile
ferate. Totodatã, în cadrul comunitãþilor polone, nou create în Bucovina, au
sosit învãþãtori ºi slujitori ai Bisericii, proveniþi în special din regiunile Bochnia
ºi Kalusza.

Un grup aparte, între polonezii stabiliþi în Bucovina, era format din gora i
(munteni) din þinutul Czadca (azi în Slovacia), stabiliþi în localitãþile
bucovinene Soloneþu Nou, Poiana Micului, Pleºa (localitãþi aflate actualmente
în judeþul Suceava, Laurenca, Davideni-Zr b, Dunawiec (localitãþi aflate
actualmente în regiunea Cernãuþi, Ucraina). Polonezii proveniþi din valea
râului Kisuca s-au aºezat în localitãþile Panca, Pãtrãuþii de Jos (zona numitã
Arºiþa), Pãltinoasa.

Aºezarea polonezilor în Bucovina a condus, în timp, la apariþia a nume-
roase localitãþi cu populaþie majoritar polonezã precum Cacica, Soloneþu
Nou, Poiana Micului, Pleºa, Bulai (Moara), Ruda (Vicºani), Pãltinoasa – judeþul
Suceava, Tereblecea, Davideni-Zr b, Huta-Veche, Pãtrãuþii de Jos,
Crãsniºoara Veche (regiunea Cernãuþi).

Polonezii bucovineni aveau numeroase organizaþii ºi asociaþii culturale,
ce aveau drept scop menþinerea ºi rãspândirea valorilor polonismului.
Amintim în primul rând „Casele Polone”, ce funcþionau în mai toate localitãþile
bucovinene locuite de polonezi. Centrul activitãþii culturale a polonezilor
bucovineni era oraºul  Cernãuþi. O importanþã aparte sub acest aspect era
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deþinutã de numeroasele societãþi (cabinete) de lecturã (Czytelnia Polska)
din Bucovina.

Dupã unirea Bucovinei cu România (15/28 noiembrie 1918), numãrul
polonezilor bucovineni a mai scãzut (34 119 persoane în 1919, faþã de 36 210
persoane în 1910) deoarece, o parte dintre ei, s-au întors în patria-mamã,
redevenitã stat independent, dupã 11 noiembrie 1918.

În Basarabia din perioada interbelicã existau comunitãþi compacte de
polonezi la Chiºinãu, Hotin, Soroca, Bãlþi, Tighina ºi Cetatea Albã. La  Chiºinãu
funcþiona cu succes Organizaþia „Jan Sobieski”, condusã de cãtre Roman
Biskup. În acea perioadã, la nivelul întregii Românii, polonezii din Basarabia
erau cei mai numeroºi dupã cei din Bucovina.

În vechiul Regat al României, numãrul polonezilor era ceva mai mare
în Bucureºti (1 300–1 600 persoane), aici activând cu deosebit succes societa-
tea culturalã polonã „Adam Mickiewicz”. În Galaþi funcþiona organizaþia Ko a
Polski, condusã la sfãrºitul anilor ’30 de cãtre numitul Aleksander Dunin.
Totodatã, la nivelul întregii Românii funcþionau câteva organizaþii culturale
polone: Asociaþia Tinerimii Polone, Asociaþia Doamnelor Polone, societatea
Polska Macierz Szkolna w Rumunii, Societatea Învãþãtorilor Poloni etc.

În perioada interbelicã, numãrul polonezilor din România este
consemnat de cãtre recensãmântul general, efectuat în 1930. Conform
acestui recensãmânt, în România acelui an au fost înregistraþi 48 310 polonezi
la rubrica „neam” ºi 38 265 la rubrica „limba vorbitã”. Acest fapt se datoreazã
unei aculturaþii din mediul urban (în special în favoarea germanilor) ºi rural
(în special, în favoarea ucrainenilor ºi românilor).

Numãrul polonezilor din România a scãzut dramatic dupã cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial, atât în partea nordicã, anexatã de Uniunea Sovieticã,
cît ºi în partea sudicã, rãmasã României. Acest fapt s-a datorat, în special,
repatrierilor în Polonia, organizate de cãtre statul polon.

Regimul comunist din România a influenþat în mod negativ viaþa cultural-
religioasã a polonezilor din România. Mai mult, în 1950, a fost interzisã activitatea
Uniunii Polonezilor din România, organizaþia fiind reactivatã abia în 1990.

Comunitãþile polonezilor din România experimenteazã o adevãratã
renaºtere etno-culturalã dupã 1990, odatã cu prãbuºirea regimului comunist
din România. Organizaþia centralã a polonezilor din spaþiul românesc este
Uniunea Polonezilor din România. Procesul de reactivare a acestei organizaþii
a fost demarat în 1990, odatã cu reînfiinþarea filialei polonezilor din Bucureºti.
În anul urmãtor, a fost reînfiinþatã filiala din Suceava, condusã de cãtre Wilhelm
Iachimovschi, personalitate marcantã a comunitãþilor polonezilor bucovineni.
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Iniþial, Uniunea Polonezilor din România a avut sediul la Bucureºti.
Ulterior, sediul acesteia a fost mutat la Suceava, situaþie justificatã inclusiv
de preponderenþa numericã a polonezilor bucovineni.

Uniunea Polonezilor din România este o „organizaþie apoliticã a
cetãþenilor români de naþionalitate polonezã. Scopul acesteia este pãstrarea
identitãþii culturale, lingvistice ºi religioase”. În principal, ea îºi îndeplineºte
misiunea de pãstrare a identitãþii culturale, lingvistice ºi religioase a
comunitãþii polonezilor din România, prin organizarea unor activitãþi culturale,
colaborarea cu autoritãþile locale, cooperarea cu diverse organizaþii din
Polonia, participarea la numeroase manifestãri ºtiinþifice sau culturale din
þarã sau din strãinãtate.

Dupã 1990, Uniunea Polonezilor din România a fost condusã succesiv
de Antoni Rojowski, Johann Peter Babiaº ºi Ghervazen Longher, ultimul dintre
ei îndeplinind în prezent ºi funcþia de reprezentant în Parlament (deputat) al
polonezilor din România.

Post 1990, polonezii din Bucovina au declanºat un proiect cultural la
nivel naþional. Astfel, pentru îmbunãtãþirea situaþiei învãþãmântului în
comunitãþile multietnice din Bucovina, începând cu anul 2002, a fost lansat
proiectul educativ „Copiii Bucovinei”. Acesta „cuprinde copiii din comunitãþile
multietnice ale Bucovinei, ce învaþã împreunã în ºcolile „polone” ale regiunii
din localitãþile: Soloneþu Nou, Poiana Micului, Pleºa, Cacica, Pãltinoasa, Gura
Humorului, Siret, Suceava, Moara”. Realizarea proiectului, finanþat majoritar
de cãtre statul polon, se bazeazã pe principiul colaborãrii cu autoritãþile locale
ºi ºcolare ale judeþului Suceava. Scopul final al acestui proiect este
„ameliorarea condiþiilor educaþionale” din localitãþile mai sus-menþionate.

În contextul relansãrii regimului democratic, rezultatul primelor alegeri
libere din 1990 consemna alegerea primul parlamentar polon în Parlamentul
României postcomuniste, în persoana lui Antoni  Linzmeier din Ploieºti. I-au
succedat, în urma alegerilor din 1992, Johan Peter Babiaº, înlocuit în urma
decesului sãu (martie 2002), cu Ghervazen Longher din Soloneþu Nou.

Viaþa culturalã a comunitãþii poloneze din România se concentreazã
în prezent în jurul Casei Polone din Suceava, precum  ºi în jurul publicaþiei
lunare bilingve (românã ºi polonã) „Polonus”, din aceeaºi localitate. „Dom
Polski” din Suceava a fost construitã între 1903–1907, naþionalizatã în 1950 ºi
recuperatã de comunitatea polonã în 1996.

Actualmente, comunitãþile polone din România militeazã pentru
consolidarea ºi perpetuarea conºtiinþei etno-culturale, punând un mare accent
pe consolidarea „Caselor Polone” din teritoriu. Potrivit Recensãmântului din
1992, în România trãiau 4 232 polonezi, dintre care 2 292 în judeþul Suceava.
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Sursele interne ale Uniuni Polonezilor din România considerã însã cã
numãrul acestora este în realitate de circa 10 000 persoane. Discrepanþa
dintre datele Recensãmântului din 1992 ºi aceste surse interne provine, în
special, din împrejurarea cã mulþi etnici polonezi s-au declarat români,
întrucât nu mai cunosc limba maternã, fac parte din familii mixte etc.

COMUNITATEA ITALIANÃ

Prezenþa italianã pe teritoriul actual al României este una constantã ºi
îºi are începuturile în anul 1000, în timpul procesului de creºtinare a
popoarelor europene, când  ªtefan I al Ungariei este botezat ºi obþine
arhiepiscopia romano-catolicã de la Strigonium (Esztergom), unde este
încoronat  rege. Drept urmare, se înfiinþeazã alte episcopii, una fiind cea de
la Cenad, astãzi în judeþul Timiº, în locul unei mãnãstiri de rit bizantin. Aici,
în 1038, este numit episcop cãlugãrul benedictin Gerardo de Sagredo, originar
din Veneþia , care  pune bazele unei ºcoli în limba latinã. Alþi cãlugãri misionari,
marea majoritate de origine italianã, vor continua procesul de convertiri.

Colonii de italieni din nordul Peninsulei sunt instalate la Oradea, înainte
de invazia tãtarã-mongolã din 1241, dând naºtere suburbiilor din afara
zidurilor cetãþii, Venezia (Velenþa de astãzi) ºi Olosig (Italieni). În 1283, este
atestatã documentar Civitas Olosig (Cetatea italienilor), localitate aflatã în
judeþul Bihor, redusã mai târziu la dimensiunea unui sat.  Surprins la Oradea
în timpul invaziei tãtare-mongole ºi luat în captivitate, canonicul Ruggiero da
Torre Maggiore, din Puglia, descrie în poemul de facturã baladicã, Carmen
miserbile,  întâmplãrile prin care a trecut.

Satele Veneþia de Sus ºi Veneþia de Jos, judeþul Sibiu, au fost întemeiate
de veneþieni, iar  Velence ( Veneþia) era numele unui cãtun din componenþa
satului Lemnia, judeþul Covasna. Tot în judeþul Covasna, comuna Brãduþu,
existã satul Tãliºoara (Olasztelek, Olostellek), unde mai sunt pãstrate urmele
unei colonii care, potrivit documentelor papale, ar fi existat încã înainte de
anul 1322, localitatea fiind consideratã mai târziu, de cãlugãrul iezuit Timon
Samuel, drept Fundus Italicus, adicã pãmânt italian, spre a fi deosbit de
Fundus Regius, pãmânt regal. Elementul italian a existã pânã în epoca
modernã, mãrturii fiind denumirile de Olaszok útja= Uliþa italienilor ºi Olaszok
teke játszója= teren de popice al  italienilor , dar ºi  nume de familie, cum
sunt Colombano, Marco, Fabian, transcrise dupã normele limbii maghiare.

Satul Talyanfalwa (Satul italienilor), ce fiinþa prin 1320 lângã Deta, judeþul
Timiº, a dispãrut. Aceleiaºi perioade îi aparþine castelul de  la Timiºoara,
ridicat de meºterii italieni, dupã modelul celor din împrejurimile Veneþiei,
pentru regele maghiar Carol Robert de Anjou. Regele Sigismund de
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Luxemburg îl va dãrui apoi condotierului florentin Fillipo Scolari,  conte de
Timiºoara, zis Pippo Spano, care va împleti  meseria armelor cu aceea de
promotor al culturii italiene în zonã.

Repetate incursiuni, ulterioare marii invazii tãtare din secolul al XIII-lea,
îi determinã pe conducãtorii oraºelor ºi târgurilor transilvane sã-i cearã, în
anul 1405, lui Sigismund de Luxemburg, aprobarea pentru consolidarea
zidurilor vechilor cetãþi, pentru ridicarea altor fortificaþii, operaþiuni permise,
pânã la urmã, numai în cazul oraºelor. La acest program de edificare, refacere,
consolidare a fortificaþiilor, castelelor, care s-a extins pânã în secolul al XVIII-lea,
au participat meºteri italieni, cunoscuþi sub numele  de italus sau  italicus.
Familii întregi de zidari – fundatores, pietrari – lapicidi,  dar ºi dulgheri, tâmplari,
vãrari etc. se vor stabili la Oradea, Arad, Satu Mare, Alba Iulia unde îºi vor
demonstra mãiestria ºi arta. În afarã de ei, vor fi prezenþi ºi inginerii ºi  arhitecþii
italieni militari, în special în secolul al XVIII-lea.

Între secolele XIV–XVI, Transilvania a fost ºi destinaþia unor negustori
sau intermediari care proveneau îndeosebi din Florenþa, Veneþia, Genova.
Negustorii aduceau mãrfuri ºi produse de lux, pe care le schimbau pe pieþe
transilvane cu materii prime din Þara Româneascã ºi Moldova sau cu
mirodenii aduse din Orient. Unii dintre ei îi împrumutau cu importante sume
de bani pe suveranii maghiari, în schimbul cãrora obþineau dreptul de vânzare
ºi cumpãrare a metalelor preþioase, concesiunea vãmilor ori recoltarea taxelor
datorate Coroanei regale. Mulþi s-au stabilit  în oraºele mai importante, prilej
cu care au strâns relaþiile economice ºi sociale  cu familiile de vazã de aici,
pânã la înrudire ºi naturalizare, în scopul de a ocupa funcþii în conducerea
respectivelor localitãþi urbane.

Postãvari ºi vopsitori din Florenþa se stabilesc ºi lucreazã la Sibiu, iar
sticlari veneþieni  vin ºi  lucreazã la Râºnov, iar mai târziu alþii, la Porumbacu,
judeþul Sibiu.

În secolul al XVI-lea, emigreazã în Transilvania, din motive religioase,
protestanþi unitarieni italieni ca Giorgio  Blandrata, Fausto Socini,  Niccolò
Paruta, Marcello Squarcialupi ºi, tot atunci, la curþile din Alba Iulia ale
principilor din familiile Zapolya, Báthory, muzicienii italieni formeazã o
adevãratã colonie, una din gazdele lor fiind Isabella Zapolya, fiica Bonei
Sforza, ducesã de Bari ºi, ulterior, prin cãsãtorie, reginã a Poloniei.

În secolul al XVIII-lea, dupã constituirea regimentelor grãnicereºti în
zona Bistriþa-Nãsãud, ofiþeri de origine italianã ieºiþi la pensie se stabilesc
acolo, aºa cum  vor face în veacul urmãtor ºi unii tineri din regiunea Veneto –
aflatã sub stãpânire austriacã între 1811–1866 – dupã 8–10 ani de serviciu
militar în Transilvania.
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Ca ºi în cazul celorlalte douã þãri române, secolul al XIX-lea va fi, ºi
pentru Transilvania, începutul unei mai mari emigraþii temporare  organizate.

În  Þara Româneascã ºi Moldova prezenþa italianã este semnalatã încã
din secolele XII ºi XIII, când documente descriu traficul de mãrfuri efectuat
de corãbii veneþiene, pisane, genoveze pe Dunãre, de la gurile ei pânã
aproape de Porþile de Fier, un port cunoscut fiind cel de la  Nedeea–Cetate.

Aºezarea genovezilor, începând cu secolul al XIII-lea, în cetãþile
Moncastro (Cetatea Albã), Licostomo (Chilia), Vicina, de la gurile Dunãrii,
este o decizie strategicã, deoarece astfel puteau  controla un segment
important al cãilor comerciale europene, ce lega Orientul ºi Marea Neagrã
de Marea Balticã. Dupã obþinerea dreptului de monopol asupra comerþului
în bazinul Mãrii Negre, colonia genovezã îºi continuã activitatea comercialã
la gurile Dunãrii pânã în secolul al XV-lea.

De-a lungul timpului, la curþile domneºti din Þara Româneascã ºi
Moldova se întâlnesc medici, bãrbieri, negustori, traducãtori, interpreþi,
vameºi, pictori º.a., unii ajungând secretari, ca Antonio Maria del Chiaro, în
timpul lui Constantin Brâncoveanu, sau  pârcãlabi ai unor cetãþi, ca
Bernaldinus zis ºi Bernanardus, pârcãlab de Cetatea de Baltã, sub ªtefan cel
Mare. Ei formeazã mici colonii în capitalele celor douã þãri, Târgoviºte ºi
Suceava, ºi mai târziu, Bucureºti ºi Iaºi. Italiana era principala limbã strãinã
vorbitã la Constantinopol în secolul al XVIII-lea, iar la Bucureºti, de toþi
„fruntaºii þãrii”.

În urma Pãcii de la Passarowitz din 1718, un fenomen imigraþionist
aparte se deruleazã în Banat, entitate teritorialã creatã de autoritãþile
austriece. El avea legãturã cu bogãþia de resurse ºi materii prime de aici –
aur, argint, fier, plumb, cãrbune ºi lemn – care urmau  sã fie exploatate, în
vreme ce câmpia, foarte puþin populatã, oferea condiþii pentru viticulturã,
sericiculturã ºi amenajãri de orezãrii. În acelaºi  timp, prin poziþia geograficã
ºi  strategicã , Banatul  se constituia într-o zonã tampon cu Imperiul Otoman.

În amplul program de colonizare a acestei regiuni, promovat de
guvernul de la Viena, în 1733 sunt aduºi la Carani (Mercydorf) italieni din
Trentino ºi Piemont, specialiºti în  sericiculturã. A fost singurul aºezãmânt
din tot Banatul, fondat ºi locuit iniþial numai de italieni, pentru care s-a înfiinþat
o parohie încã din 1734 ºi pe care, în 1743, conscripþia fiscalã îl consemneazã
tot ca pe o localitate cu populaþie italianã, care plãtea 75 de florini drept
contribuþie. Alþii vor avea ca destinaþie: Oraviþa, Lugoj, Giarmata, Timiºoara,
Ciacova, Freidorf, Deta, Parcza, Ghiroda º.a. Primele orezãrii de pe teritoriul
actual al României au fost amenajate de italienii colonizaþi la Ghiroda ºi Parþa,
azi judeþul Timiº, unde în 1749 s-au obþinut primele recolte.
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Tot atunci au avut loc colonizãri forþate ale unor refugiaþi politici italieni
ºi spanioli, persoane rãmase fidele împãratului Carol VI, în urma pierderii
Siciliei ºi Napolelui ºi a altor posesiuni italiene de cãtre austrieci, în timpul
rãzboiului de succesiune la tronul Poloniei. Popularea Banatului a continuat
ºi a fost o acþiune condusã de stat, majoritatea coloniºtilor fiind catolici,
criteriu principal al acceptãrii lor de cãtre Casa Imperialã Habsburgicã. Practic,
italienii au lucrat, alãturi de coloniºtii proveniþi din alte zone, în agriculturã,
minerit ºi în exploatãrile  forestiere.

Secolul al XIX-lea consacrã o prezenþã constantã ºi organizatã a
italienilor pe teritoriul actual al României. Încã din al doilea deceniu, în
Transilvania vin grupuri de muncitori forestieri, pietrari ºi constructori din
Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige. Ei se aflau  într-o migraþie internã controlatã
de guvernul de la Viena deoarece, aºa cum am mai spus, Veneto s-a aflat
între 1811–1866 în componenþa statului austriac, iar Trentino Alto Addige ºi
Friuli oriental vor rãmâne în cadrul Imperiului Austro-Ungar pânã la încheierea
Primului Rãzboi Mondial .

În Þara Româneascã ºi Moldova, îndeosebi în urma Pãcii de la
Adrianopol din 1829,  odatã cu liberalizarea comerþului, în Brãila ºi Galaþi se
aºazã în principal negustori, dar ºi italieni cu alte profesii ºi ocupaþii, supuºi
ai Regatului Sardiniei. Italienii se stabilesc ºi la Iaºi, Focºani, Craiova, Turnu
Severin, Râmnicu Vâlcea, prefigurând într-un fel ceea ce avea sã se întâmple
dupã anul 1876. La Bucureºti sunt implicaþi în ridicarea unor edificii private.
Arhitecþi ºi ingineri naturalizaþi ocupã funcþii în conducerea Departamentului
tehnic al Primãriei. În unele cafenele puteau fi citite cele mai cunoscute ziare
italieneºti, alãturi  de cele româneºti, franþuzeºti, greceºti ºi germane.

În Banat, în prima jumãtate  a secolului  al XIX-lea, italieni din Carnia –
nord-estul Italiei – vor lucra la exploatarea lemnului, la construirea tunelurilor
ºi viaductelor primei cãi ferate din România, Oraviþa – Anina, pusã în funcþiune
în anul 1854. Mulþi dintre ei se vor stabili la  Oraviþa, Moldova Nouã, Ohaba
Ferdinand, Bocºa.

În ultimul pãtrar al aceluiaºi secol, imigraþia forþei de muncã din þãri
europene este consecinþa apelului, adresat de regele Carol I întreprinzãtorilor,
de a investi în România  ºi de a aduce  mânã de lucru calificatã pentru
derularea unui program ce viza modernizarea agriculturii, crearea unei
industrii naþionale, urbanizarea  þãrii, dezvoltarea comunicaþiilor º.a. În
paralel, au fost  aprobate legi ºi alte facilitãþi care sã vinã în  sprijinul acestui
program. Astfel, România acelei perioade a cunoscut fluxuri de imigranþi
austrieci, evrei, cehi, germani ºi italieni. În 1891, colonia italianã din Bucureºti
numãra 593 persoane,  creºterea fiind evidentã dacã o raportãm la cifra
de 79, cât fusese înregistratã în 1860  pentru  toatã Muntenia. În acelaºi  an, la
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Brãila locuiau 182 italieni.  Un rol important l-a avut ºi Marco Antonio Canini,
filo-român, care a promovat în presã ideea sosirii italienilor  în România,  dar
mai  ales a stabilirii lor în Dobrogea. Proveniþi dintr-o þarã  sãrãcitã în urma
rãzboaielor pentru unificare, ce traversa o crizã economicã ºi de
suprapopulaþie, italienii au fost atraºi de posibilitatea relativ uºoarã de a gãsi
de lucru, de nivelul înalt al salarizãrii, de relaþiile prieteneºti cu populaþia
autohtonã.

Rezumând, grupuri de populaþie italianã au fost aºezate în mod constant
în Transilvania, încã din Evul Mediu. Tot din Evul Mediu, Dunãrea ºi Marea
Neagrã au  constituit, pentru importanþa  lor comercialã, o atracþie pentru
veneþieni  ºi genovezi. Din anul 1261, când  încheie înþelegerea cu Bizantul ºi
obþin dreptul de monopol asupra comerþului în bazinul Mãrii Negre, pânã în
secolul al XV-lea, genovezii îºi continuã activitatea comercialã în oraºul-port
Chilia, de la gurile Dunãrii. În secolul al XVII-lea, încep sã se închege colonii
de italieni la Galaþi ºi Iaºi. Pe parcursul secolului al XVIII-lea ºi la începutul
secolului al XIX-lea, emigraþia italianã a cunoscut un alt conþinut ºi o altã
ritmicitate, în special în Banat ºi Transilvania. Ea s-a amplificat ºi diversificat,
în partea a doua a secolului al XIX-lea, în primul deceniu ºi în cele interbelice
ale secolului al XX-lea, în  toate provinciile istorice.

Componenþa profesionalã ºi destinaþia sectorial-economicã a grupurilor
de imigranþi italieni, aflaþi  temporar sau stabiliþi definitiv în România de la
sfârºitul secolului al XIX-lea ºi pânã la finalul perioadei interbelice din secolul
al XX-lea, au rãspuns nevoilor ºi cerinþelor impuse de etapele modernizãrii
þãrii, proces început în a doua jumãtate  a secolului al XIX-lea, continuat
pânã în ajunul Primului Rãzboi Mondial ºi reluat imediat dupã încheierea
acestuia, în noile condiþii  teritoriale.

Statisticile evidenþiazã urmãtoarele cifre, privind populaþia italianã stabilitã
în România în  diferite perioade: 1871 – 830 persoane, 1881 – 1762 persoane,
1891 – 5 300 persoane, 1901 – 8 841 persoane, 1911 – 6 000 persoane, 1921 –
12 246. Cifrele despre emigraþia sezonierã sunt mult mai mari. Astfel, în anul
1908, pe teritoriul de atunci al României au intrat, individual, 3 973 muncitori
italieni, iar în grup, 748, ºi au ieºit, individual, 2 612, iar în grup, 243. Au  mai
intrat 1 573 de cãlãtori ºi au  ieºit 1673.

În perioada interbelicã fluxul migrator sezonier ºi temporar se ridicã la
aproximativ 60 000 de persoane. Este o circulaþie în care sunt angrenaþi
antreprenori ºi muncitori constructori, sculptori în piatrã ºi marmurã, sculptori
de monumente funerare, pictori decoratori º.a. În  privinþa celor stabiliþi în
România,  numãrul lor nu a depãºit în nicio etapã cifra  de 25 000 persoane.

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, persoanele fãrã cetãþenie românã ºi care
nu au renunþat la paºaport au fost nevoite sã se repatrieze. La 31 decembrie
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1948 mai existau circa 7 052 de cetãþeni italieni. Minoritatea istoricã din România
are, în componenþa sa, pe cei foarte puþini rãmaºi din prima generaþie sositã la
începutul secolului XX, dar, mai ales, pe descendenþii din generaþiile a II-a, a
III-a ºi  a IV-a a imigranþilor din secolele al XIX-lea ºi al XX-lea. Recensãmântul
din anul 2002 consemneazã existenþa a 3 331 de cetãþeni români de origine
italianã, cifrã neconcludentã, deoarece mulþi nu cunosc sau nu mai recunosc
apartenenþa lor la aceastã etnie. Comunitãþi ºi mici nuclee continuã sã existe
la Albeºtii de Muscel, Alba  Iulia, Arad, Bacãu, Barboºi, Beiuº, Bistriþa, Bocºa,
Brãila, Brezoi, Bucureºti, Buzãu, Calafat, Caransebeº, Cãlãraºi, Câmpulung
Muscel, Ciceu, Cluj-Napoca, Clopotiva, Comãneºti, Constanþa, Corbi, Curtea
de Argeº, Craiova , Deva, Dobra (satul Roºcani), Drãgãºani, Drobeta-Turnu
Severin, Focºani, Galaþi, Ghelinþa, Giurgiu,  Glâmboca, Greci, Haþeg, Iacobdeal,
Iaºi, Ilieni, Iscroni, Iºalniþa, Izvorul Rece, Lipova, Malnaº, Micfalãu, Nehoiu,
Ohaba Ferdinand, Oradea, Oraviþa, Petroºani, Piatra Neamþ, Piteºti, Ploieºti,
Podu Dâmboviþei, Pucioasa, Râmnicu Sãrat, Râmnicu Vâlcea, Râu de Mori,
Reºiþa, Sebeº, Sebiº, Sfântu Gheorghe, Simeria, Sinaia, Sibiu, Sântã Maria Orlea,
Suceava, Sulina, Timiºoara, Târgoviºte, Târgu Mureº, Târgu Ocna, Tulcea, Valea
Sadului,Viºeu, Zãrneºti, Zãvoi º.a.

Dupa 1989, în România are loc o nouã emigraþie: cea a investitorilor,
cifra lor fiind acum de circa 15 000 de persoane.

COMUNITATEA TÃTARILOR DOBROGENI

Comunitatea tãtarã din România, a cãrei mare majoritate trãieºte în
Dobrogea, este ultima dintre comunitãþile etnice „tradiþionale” venitã în cadrul
poporului român, în 1878.

Chiar dacã, în perioada 1878–1918, o bunã parte a populaþiei tãtãreºti
din Dobrogea a pãrãsit þinutul, cei rãmaºi au fost treptat integraþi în viaþa
politicã ºi economicã a provinciei. Încã din 1879, primarii a 26 de localitãþi
din judeþul Constanþa erau tãtari ºi în alte zeci de consilii orãºeneºti ºi
comunale tãtarii erau reprezentaþi. În anii 1880, un rol important în viaþa
politicã a judeþului l-au jucat notabilii Hafâz Regep – preºedintele comunitãþii
musulmane ºi Ali Kadâr – preºedintele comunitãþii tãtare, colaboratori
apropiaþi ai lui Remus Opreanu – primul prefect al judeþului Constanþa.

Între 1878 ºi 1916, tãtarii din Dobrogea s-au manifestat ca cetãþeni loiali ai
României. Proba de foc cea mai concludentã a acestei loialitãþi a constituit-o
Primul Rãzboi Mondial. Soldaþii ºi ofiþerii tãtari, înrolaþi în armata românã, au
luptat la Turtucaia, în Dobrogea ºi la Mãrãºeºti, iar populaþia civilã rãmasã sub
ocupaþie militarã nu a colaborat cu ocupanþii, cu toate cã în rândul lor se aflau
ºi trupe turceºti.
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Dupã Primul Rãzboi Mondial, dupã acordarea dreptului de vot universal,
tãtarii s-au afirmat ºi în viaþa politicã, devenind deputaþi sau senatori din partea
Partidului Naþional Liberal, a Alianþei Poporului sau a Partidului Naþional
Þãrãnesc: Mustafa Mehmet Fehim (1919), Selim Abdulakim – ales de mai
multe ori deputat de Constanþa, iar în anii 1938–1940 a fost ales membru de
vazã al Frontului Renaºterii Naþionale ºi reprezentant al musulmanilor în
Senat, Keceli Suleyman, Mehmet Murtaza, Mustafa Riza Memet ºi Abdula
Hazredin – cu toþii deputaþi, ªükrü Alioglu, Kard Ali Mehmed, Kurdali Mehmet
ºi Hamdi Suleyman – senatori. Zeci ºi zeci de alþi politicieni s-au manifestat
pe plan local: Mehmet Niyazi – poet, profesor, ziarist, kadiu, Fevzi Ibrahim
Ismail (1890–1960) – ziarist, Halil Fehmi (1888–1933) – ziarist, profesor, muftiu,
dr. Mehmed Nuri (1884–1970) – editor de presã, primar al Bazargicului, Murad
Ali – preºedintele Comunitãþii musulmane din Constanþa sau Kerim Seid
Islam – Murfatlar.

Perioada comunistã a fost una funestã, fãrã elemente demne de
remarcat. Dupã 1989, comunitatea tãtarã se aflã în plin proces de renaºtere
naþionalã, culturalã, identitarã, fiind cea mai dinamicã comunitate etnicã a
Dobrogei.
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Minoritãþile naþionale aflate pe teritoriul actual al României se identificã
prin numeroase elemente particulare, care contureazã specificul identitar
ºi pe care, membrii acestora se strãduie sã îl menþinã ºi sã îl transmitã din
generaþie în generaþie.

DENOMINAÞII

În cazul maghiarilor, limba acestora este o limbã fino-ugricã structural
asemãnãtoare cu finlandeza ºi estoniana. Ea s-a îmbogãþit ºi s-a modificat
de-a lungul timpului, cu elemente din limba popoarelor cu care au intrat în
contact (turcã, iranianã, slavã, germanã, românã etc.). Înainte de descãlecat,
vecinãtatea triburilor turcice a onogurilor a însemnat chiar extinderea
numelui acestui popor asupra maghiarilor (ungur, hungarus, vengher).
Numele folosit de ei înºiºi a fost însã cel de „magyar” (maghiar) dupã numele
celui mai puternic trib. Limba maghiarã este vorbitã ca limbã maternã de
16 milioane de persoane, douã treimi din acestea locuind în Ungaria. Cealaltã
parte a comunitãþii maghiare se aflã în afara graniþelor actuale, ca urmare a
Tratatatului de pace de la Trianon din iunie 1920 ºi datoritã emigrãrii în alte
state. În România (Transilvania, Criºana, Banat, Maramureº) trãiesc
aproximativ 1,5 milioane de locuitori, în Slovacia aproximativ 600 000, în
Ucraina aproximativ 200 000, în Serbia (Voivodina) aproximativ 230 000, în
Croaþia ºi Slovenia aproximativ 25 000-35 000 în total, în Cehia în jur de
50 000, iar în Austria numãrul lor se ridicã la 20 000–25 000. Comunitãþi
importante trãiesc ºi în afara Europei (Statele Unite ale Americii, Canada,
Australia ºi Noua Zeelandã, America Latinã).

Cultura scrisã este strâns legatã de preluarea creºtinismului ºi de limba
latinã. Prima atestare scrisã a limbii maghiare dateazã din secolul al XI-lea:
câteva propoziþii ºi cuvinte în scrisoarea de ctitorire a abaþiei din Tihany. În
secolul al XII-lea apare primul text complet în limba maghiarã, Halotti beszéd
és könyörgés (Discurs funebru ºi rugãciune), iar în secolul al XIV-lea, prima
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operã literarã, poemul Ómagyar Mária-siralom (Tânguirile Fecioarei Maria –
în limba maghiarã veche). În secolul al XVI-lea, limba se dezvoltã datoritã
literaturii laice, dar mai ales primelor tipãrituri în maghiarã, traduceri ale textelor
biblice de cãtre catolici ºi de cãtre protestanþi. În acelaºi secol apar ºi primele
lucrãri lingvistice referitoare la limba maghiarã. În secolul al XIX-lea se
formeazã limba naþionalã unitarã ºi se fixeazã normele limbii literare, prin
activitatea cãrturarilor, numitã de „înnoire a limbii”, care tinde sã elimine
influenþele latine ºi germane, ºi a Societãþii ªtiinþifice Maghiare, prin lucrãrile
sale normative. Mai întâi, în perioada 1844–1849, apoi definitiv în 1867,
maghiara devine limbã oficialã.

În România, comunitatea maghiarã este însemnatã (cca 1,5 milioane),
majoritatea lor ocupã spaþiul din interiorul Carpaþilor. Mai mult de o treime
îl alcãtuiesc maghiarii din secuime ºi importante comunitãþi trãiesc în vestul
României (Bihor, Satu-Mare, Sãlaj), în zona Criºului Repede, Someºului ºi
Mureºului. Comunitãþi mai mici existã în cele mai multe zone ale Transilvaniei
ºi în Banat. Comunitatea rãsãriteanã este cea a ceangãilor din Moldova
(judeþele Bacãu, Neamþ, Iaºi ºi Vrancea, fiind vorbitã de circa 62 000 de
persoane). Lexicul ceangãilor se caracterizeazã prin foarte multe arhaisme
ºi regionalisme, pãstrate de-a lungul secolelor, ºi prin numeroase
împrumuturi din limba românã. Cel mai important regionalism este cel al
secuilor, care poate fi caracterizat prin tradiþionalism.

În ceea ce îi priveºte pe rromi, în limba rromani, cuvântul „þigan” nu
existã. Termenul este, pe de o parte, total strãin de limba rromani, fiind o
formã de heteroidentificare peiorativã a rromilor, iar pe de altã parte, este
un termen neºtiinþific pentru desemnarea apartenenþei etnice, el desemnând
apartenenþa religioasã la un grup considerat eretic de cãtre structurile
clericale oficiale ale epocii în care a fost atestat. Cuvântul „þigan” provine
din limba greacã medie, din „athinganos” sau „athinganoy”, înþelesul fiind
acela de „pãgân”, „de neatins” sau „impur”. Cuvântul este atestat pentru
prima datã în anul 1068, la o mânãstire din Georgia (în acea vreme în Imperiul
Bizantin), în scrierea unui cãlugãr: acesta spunea cã athinganoy este un
grup de eretici, nomazi, cititori în stele ºi vrãjitori ºi îi sfãtuia pe creºtini sã se
fereascã de aceºtia.

În þãrile române, încã de la prima atestare din 1385, semnalatã tot în
documentele unei mânãstiri, Vodiþa, termenul „aþigan”, care a devenit mai
târziu „þigan”, desemna o stare socialã, aceea de rob, nicidecum etnia.

Se contureazã astfel douã sensuri ale cuvântului „þigan”: mai întâi
erezie ºi apoi statut social aflat în afara sistemului ierarhic al societãþii.
Cuvintele „rob” ºi „sclav” apar mult mai târziu în limba românã, aºadar, în
limba românã veche, termenul utilizat pentru numirea acestei categorii
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sociale era „þigan”. Robul/þiganul nu fãcea parte din structura socialã, nu
era considerat ca aparþinând speciei umane, el se definea ca obiect de
schimb ºi bun aflat în proprietatea cuiva. Rromii s-au aflat în stare de robie
pentru mai bine de jumãtate de mileniu (1385–1856).

Mai târziu, cuvântul „þigan” a pãstrat, în mentalul colectiv românesc ºi
în limba românã, un sens profund peiorativ: „Nici þiganul nu-i ca omul, nici
rãchita nu-i ca pomul”, „S-a înecat ca þiganul la mal”, „A ajuns þiganul împãrat
ºi pe tatã-sãu l-a spânzurat”, „Þiganul e þigan ºi-n ziua de Paºte”, „Nu te þigãni!”.

„Rrom” este un cuvânt vechi al limbii rromani, a cãrui semnificaþie
este de „om de-al nostru, din etnia noastrã” (ipotezã documentatã de Marcel
Courthiade) ºi a fost folosit dintotdeauna pentru desemnarea apartenenþei
etnice a rromilor, aºadar acesta este termenul corect. În acelaºi spirit se
situeazã ºi o altã ipotezã atent documentatã18, conform cãreia termenul de
„rrom” provine din cuvântul prakrit „dom” (cu d celebralizat), care însemna
„om” ºi se referea, pe de o parte, la imigranþii indieni provenind din diverse
grupuri etnice, care s-au amestecat ºi au realizat cãsãtorii mixte în Persia,
formându-se ca popor acolo ºi pornind apoi spre Europa, iar pe de altã parte,
la un subgrup etnic din India, care existã ºi astãzi. Evoluþia foneticã a condus
la transformarea cuvântului „dom”, cu d celebralizat, în cuvântul „rrom”, cu
r nazalizat, motiv pentru care, în limba rromani, scrierea corectã a cuvântului
„rrom” este cu dublu r, pentru a sublinia pronunþia nazalizatã a termenului.

Fiind în majoritate ortodocºi, albanezii din România au purtat nume
specifice din patrimoniul religios al acestui cult, cum ar fi Nikolla, Gjergj
(Ghiérghi), Vasil, Dhimitri, Elena, Polixenia º.a. De-a lungul câtorva generaþii,
aceste nume au fost românizate devenind Nicolae, Gheorghe, Vasile,
Dumitru. În privinþa numelor de familie, acestea au fost românizate în parte
ºi ele, exemplele fiind la fel de numeroase: Kuneshka – Cunescu, Pandeli –
Pandele, Tabaku – Tabacu, Tërpo – Tarpo º.a. Musulmanii albanezi ºi-au
pãstrat pânã astãzi numele originare: Memishi, Maksuti, Ymeri º.a. Sunt cazuri
în care numele originare albaneze au rezistat pânã astãzi, cum ar fi: Milkani,
Opari, Polena, Zografi, Zissu. Toponimele de sorginte albanezã sunt rare
(Arbãnaºi, sat în judeþul Buzãu). Existã, în cazuri destul de rare, toponime
provenite din limbile slave (de exemplu, râul Bistriþa).

Albaneza este o limbã indo-europeanã cu particularitãþi proprii, de
origine ilirã. Ea are douã dialecte (tosc ºi gheg), unificate printr-o unicã limbã
literarã, în ultimele decenii. Albanezii din sudul acestei þãri vorbesc dialectul
tosc, iar cei din nordul þãrii, din regiunea Macedoniei ºi a Kosovei, dialectul
gheg. În prezent, se fac eforturi pentru învãþarea limbii albaneze literare
18 Apud Kenrick, Donald, Rromii: din India la Mediterana, Col. Interface, Centre de
recherches tsiganes – Paris, Bucureºti: Editura Alternative, 1997, p. 23.
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actuale. Etnicii din România care vorbesc cel mai des albaneza în familie
sunt cei veniþi dupã anul 1990. Pentru conservarea identitãþii lingvistice,
organizaþia comunitãþii etnice, Asociaþia Liga Albanezilor din România,
susþine cursuri de limbã maternã pentru începãtori în paginile revistei
culturale „Prietenul Albanezului”.

În general, onomastica cehã diferã de la sat la sat. Astfel principalele familii
sunt: Hruza, Klepá ek, Táborský, Eliáš etc. la Sfânta Elena, Mašek, Neme ek,
Bouda etc. la Gîrnic, MlezIva, Lissi, Roch etc. la Bigãr, Šubert, Špicl, Moj•iš etc. la
Ravenska, Kalina, Sýkora, Draxel etc. la Šumiþa, Jágr, Fikl, Urban etc. la Eibenthal.
Cu toate cã au fost colonizaþi din locuri de baºtinã diferite, limba cehilor din
Banatul de Sud are un caracter unitar. Existã bineînþeles unele deosebiri de la
sat la sat, care ar putea fi numite graiuri, dar acestea sunt nesemnificative,
confirmând faptul cã „graiurile” cehe vorbite în Banatul de Sud, sunt graiuri ale
dialectelor ceh-central ºi ceh de sud-vest din Cehia. De exemplu: cuvântul
„acum” la Sfânta Elena se spune ted’ (care corespunde formei literare), la
Eibenthal ºi Gîrnic se foloseºte forma ní ko, iar la Bigãr i ko.

Grecii trãiesc de peste patru milenii pe meleagurile Greciei ºi nu doar
acolo. Identitatea lor s-a clãdit pe anumite caracteristici, pe care le-au dezvoltat
în fiecare etapã a istoriei lor. În Antichitate, termenul grec (ellin) desemna pe
cel ce vorbea limba greacã, avea origine greacã ºi credea în zeii Olimpului.
Dupã cuceririle lui Alexandru Macedon, când grecii devin prezenþi într-un
spaþiu foarte întins, originea greacã nu mai este importantã, grec era cel care
îºi însuºea limba ºi cultura greacã. O nouã schimbare a sensului noþiunii de
grec apare odatã cu creºtinismul. Spiritul antic va fi biruit de noua filosofie, iar
grecul era acum ºi un bun creºtin, supus al Imperiului Roman. Dupã cãderea
Imperiului Roman de Apus, treptat, vor rãmâne în Imperiul Roman doar fostele
provincii grecizate, doar cã locuitorii, numiþi romei, îºi revendicã apartenenþa
la Imperiul Roman. Termenul „romeus” avea sã înlocuiascã multã vreme
termenul „ellin” (asociat cu „pãgân”), pe care-l întâlnim doar în mediul
cãrturarilor, care, în contact cu vechea literaturã elinã,  înþelegeau cã Bizanþul
e locuit mai ales de greci. Se ºtie cã Occidentul latin ºi Orientul grecesc au
urmat drumuri diferite. Marea Schismã a Bisericii din 1054 a accentuat
separarea celor douã lumi antagoniste. Lumea greacã, deschisã cãtre Orient,
ajunge sub stãpânire turceascã. În timpul stãpânirii otomane, grecul devine
foarte legat de Bisericã, originea sa se identificã adesea cu legea ºi credinþa
creºtin-ortodoxã. Totuºi, frãmântãrile intelectuale din Europa Occidentalã
i-au cuprins ºi pe greci, pe douã cãi importante: fie prin grecii stabiliþi în
Occident, fie prin cei stabiliþi în spaþiul românesc. Þãrile Române au asigurat
grecilor bogãþia, prestigiul ºi apropierea de Occident. Concepþiile Bisericii vor
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avea de înfruntat ideile iluminismului. Inspirat de ideile revoluþiei franceze,
un cãrturar grec în Þãrile Române – Rigas Velestinlis – imagina un imperiu al
dreptãþii, bazat pe concepþii luminate. Timpurile cereau alte soluþii, iar revoluþia
greacã a avut ca rezultat nu un imperiu, ci un stat naþional, ai cãrui cetãþeni se
vor numi din nou eleni (ellines). Noþiunea de „grec” este încãrcatã astãzi de
vechile valori ºi de noile curente. Foarte rodnice sunt rezultatele sintezei atât
cu spiritul occidental, cât ºi cu spaþiul sud-est european.

De-a lungul existenþei lor pe meleagurile menþionate deja, în dialogul
cu populaþiile altor etnii s-au statuat în percepþiile colective denumiri specifice
pentru croaþi. Astfel românii din Banatul de munte îi numesc „caraºoveni”,
sintagmã ce derivã din denumirea principalei colectivitãþi a croaþilor din
aceastã zonã, satul Caraºova. De aici ºi percepþia proprie de „caraºevþii”
(varianta în limba maternã). De altfel ºi-n studiile vizând cunoaºterea etniei,
în majoritatea lor, autorii folosesc aceste denumiri particulare. Cât priveºte
croaþii din zona Recaºului, denumirea sub care se „identificã” este cea a
„ºocaþilor”, o denumire ce derivã din dialectul croat pe care-l vorbesc ºi se
doreºte a sublinia zona din Croaþia de unde au plecat.

Italienii sunt lesne de recunoscut dupã nume. În România existã o
bogatã onomasticã ºi toponimie cu trimitere la ei. În epoca medievalã, în
Þara Româneascã, termenul de frânci avea dublã accepþiune, una fiind cea
care îi desemna pe corãbierii genovezi ºi veneþieni. În Transilvania era folositã
denumirea din limba maghiarã – olasz (italian) ºi derivatele sale –, în
documente oficiale din secolele XIV–XVI, cea de italus, italicus (italian) ori
cea care fãcea trimitere la profesia practicatã: lapicida (cioplitor în piatrã,
pietrar). Broscar, macaronar sunt denominaþii fãrã sens peiorativ, ele subliniind
preferinþe culinare. Au existat ºi mai existã localitãþi – sate, cãtune – fondate
de italieni, ca: Olosig, Talyanfalwa, Olasztelek (Olostellek), Talieni, judeþul
Dolj, Talieni, comuna Gilãu, judeþul Cluj, ori altele care ºi-au luat numele de la
italienii ce lucrau în preajmã, cum este satul Talea, judeþul  Prahova. De
asemenea, sate ca Latini sau Liteni a cãror denumire vine din vremuri mai
îndepãrtate, cum tot de-atunci sunt Veneþia de Jos ºi Veneþia de Sus. Altele
marcheazã o lucrare fãcutã de italieni, cum este ªanþul talienilor, Podul
talienilor, ori un obiect, Crucea talienilor. La Tãliºoara se vorbeºte despre uliþa
italienilor ºi terenul de popice al italienilor. În localitãþi din judeþul Covasna
întâlnim nume de familie ca Negro cu varianta Nyegro, Baczoni (Bazzoni),
Daczo (Dazzo), Fábián, Kolumbán (Colombano), Márko (Marco), cu
provenienþã, primele din Friuli ºi Veneto, ultimele douã din Piemont, ºi  Zorzi,
Bosin, Defrancesco º.a., specifice regiunii Trentino Alto Adige. Existenþa unora
este explicabilã prin prezenþa în secolul al XIX-lea a italienilor din Friuli ºi Veneto
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la carierele de piatrã – Malnaº, Bixad –, la exploatãrile forestiere – Ghelinþa –
ºi prin participarea la construcþia cãilor ferate ºi a ºoselelor din regiune a altor
italieni din Valle di Fiemme, regiunea Trentino Alto Adige.

Italienii din România vorbesc limba literarã italianã care, ca ºi româna,
face parte din grupul limbilor romanice. Fondul lingvistic comun, afinitãþile
istorice ºi culturale au fost un factor important în decizia de a emigra în
þãrile române, deoarece ofereau premisa unei adaptãri rapide. De obicei,
emigranþii vorbeau în dialectul regiunii ºi chiar al localitãþilor de provenienþã.
Astfel, primele persoane sosite din Friuli ºi Belluno, în judeþul Dolj, foloseau
în conversaþie numai dialectele friulan ºi bellunez. Bãrbaþii au învãþat italiana
dupã ce s-au întors în þarã pentru satisfacerea serviciului militar. În timpul
vizitei din 1914, în Dobrogea, A. Mantica, membru în Comitetul Societãþii
„Dante Alighieri” din Bucureºti, a constatat cã bãieþii ºi fetele din satele locuite
de emigranþi italieni nu  înþelegeau limba italianã ºi vorbeau  în dialecte din
Friuli ºi Veneto. 12 din 65 de persoane ºtiau sã citeascã. În comuna Greci,
unde existã o populaþie provenitã din Friuli, Belluno, Rovigo, s-a impus o
variantã mixtã bazatã pe dialectul din Belluno: bilumata. Atãzi, însã,
conversaþiile se poartã atât în limba românã, cât ºi în limba italianã.
Persoanele de vârsta a treia mai folosesc, în conversaþiile din familie, cuvinte
din dialectul specific regiunii de origine.

Onomastica sârbã  este deosebit de variatã. Numele sârbeºti sunt, în
general, formate cu sufixul patronimic -ov (Markov, Petrov, Popov, Stankov),
la care se adaugã deseori sufixul diminutival -i  (Milenkovi , Petrovi ,
Popovi ). Limba sârbã face parte din ramura sudicã a limbilor slave. Din
aceastã grupã mai fac parte urmãtoarele limbi literare contemporane: croata,
slovena, macedoneana ºi bulgara. Din secolul al XII-lea, în liturghie ºi în
cãrþi, s-a folosit aºa-numita „slavonã sârbã”, care, cu timpul, a devenit ºi
limba folositã în relaþiile diplomatice din Balcani. Limba sârbã contemporanã
a luat naºtere la mijlocul secolului al XIX-lea, prin reforma lingvisticã a lui
Vuk Karadzi  (SR 58). Pânã în secolul al XX-lea, în scriere s-a folosit doar
alfabetul chirilic, dar ca urmare a noilor realitãþi politice (formarea
Iugoslaviei), s-a adoptat ºi alfabetul latin.

Limba slovacã face parte din ramura apuseanã a limbilor slave,
împreunã cu limbile cehã ºi polonezã. În anul 1790, Anton Bernolak publicã,
în limba latinã, prima gramaticã a limbii slovace, bazatã pe dialectul din
Slovacia Apuseanã. Codificarea limbii literare actuale a elaborat-o, în anul
1843, L’udovít Štúr, Jozef M. Hurban ºi Michal M. Hod•a, pe baza dialectului
din Slovacia Centralã.
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În cazul macedonenilor, limba vorbitã este limba macedoneanã. Odatã
cu venirea slavilor în Balcani, limba macedoneanã a suferit o puternicã influenþã,
având astãzi un preponderent caracter slav, dar pãstrând anumite cuvinte
specifice limbii macedonene sau celei iliro-tracice. Limba macedoneanã face
parte, alãturi de limbile bulgarã, sârbã, slovenã, croatã, bosniacã ºi
muntenegreanã, din ramura sudicã a limbilor slave. Etnicii macedoneni din
România vorbesc mai multe dialecte ale limbii macedonene în funcþie de
apartenenþa la diferite valuri de migraþie, mai recente sau mai vechi ºi de
provenienþa geograficã. Limba macedoneanã literarã modernã are 31 de sunete
reprezentate grafic prin cele 31 de litere ale alfabetului macedonean : a – a,

 – b,  - V,   – g,  – d,  – gi (în cuvinte ca gingie, ginere etc.), e – e,  – j,  – z,
s – dz,  – i, j – i semivocalic,  – c,  – l,  – l moale (li),   – m,  – n,  – n moale
(ni), o – o,  – p, c – s,  – t,  – ci la finala unui cuvânt (de tipul cinci, opinci,
colaci etc.), y – u,  – f, x – h,  – þ,  – tº,  – dj,  – º.

Aºezaþi atât în comunitãþile rurale din sudul României dar ºi în mai toate
oraºele mari ale României de astãzi, reprezentanþii comunitãþii macedonene
ºi-au pus amprenta asupra multor aspecte ale vieþii cotidiene pe aceste
meleaguri, influenþând limba românã în zonele locuite de ei. În zonele sudice
ale României, influenþele macedonene sunt mai pregnante. Aici se pot întâlni
multe cuvinte macedonene intrate în vocabularul de zi cu zi sub denumirea
genericã de regionalisme: lubeniþã (pepene verde), stomã (un anumit tip de
butoi), opinþi (opinci), cherpici (chirpici), praz, ilic, obor, livadia etc. O altã
amprentã majorã ar fi cea a folosirii perfectului simplu în Oltenia – singura
regiune din România unde se foloseºte acest timp al conjugãrii verbelor, iar
macedonenii sunt singurii locuitori ai Balcanilor care îl folosesc frecvent.

Diferite localitãþi din sudul României, ºi nu numai, au rezonanþe
provenind din limba macedoneanã: Caraula (Dolj) – caraula = punct de
observaþie pe graniþã, Criva (Dolj), Criva de Sus, Criva de Jos (Olt) – criva =
strâmbã, Crivina (Mehedinþi) – crivina = curbã, Galicea Mare ºi Galiciuca
(Dolj) – de la localitatea Galiciþa (actuala Republica Macedonia), Gighera
(Dolj) – gighir = ficat, Bojinu (Gorj). Foarte multe familii de etnici macedoneni
se numesc Bojin, Tehomir (Gorj) – de la numele de Tihomir, Vrata
(Mehedinþi) – vrata = poartã, uºã, Cruºovu (Olt) – cruºeva = parã, Slatina
(Olt) – slatina = minã º.a.

ORGANIZAREA INTERNÃ A COMUNITÃÞII

Organizarea internã a comunitãþilor maghiare a evoluat cu timpul,
încercând sã se adapteze cerinþelor vieþii de zi cu zi. Astfel pe timpul
migraþiilor, maghiarii erau organizaþi în triburi, neamuri ºi familii mari. Aceastã
organizare s-a menþinut de-a lungul timpului în Evul Mediu, iar azi se reflectã
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ºi prin coeziunea familiilor ºi mai ales la þarã ºi în secuime prin relaþii foarte
strânse cu rudele mai îndepãrtate.

În familia tradiþionalã rromã, fiecare persoanã ocupã un loc aparte,
îºi cunoaºte ºi îºi respectã statutul ºi rolul, ºtie ceea ce îi este permis ºi ceea
ce nu îi este permis. Se previne astfel conflictul de rol, cauza multor traume
intrafamiliale din societãþile moderne. Rolul jucat în familie de cãtre fiecare
membru al acesteia presupune obligaþii ºi drepturi bine definite, care nu
creeazã confuzii ºi îndoieli. Individul depinde de familia sa ºi de bunul mers
al familiei în ansamblu, depinde de comportamentul fiecãrui individ în parte.
Acesta este motivul pentru care, în acest tip de culturã bazatã pe valorile
colectivitãþii, fiecare individ se comportã mult mai responsabil decât în
culturile moderne fundamentate pe valorile individuale, pentru cã nu
rãspunde numai el de acþiunile sale, ci rãspunde întreaga sa familie. În vreme
ce, în culturile moderne este accentuat aparentul bine individualizat, în
funcþie de care se regândeºte starea comunitãþii, deseori sacrificatã în scopul
realizãrii celui dintâi, în culturile tradiþionale, accentul cade pe binele
comunitar, pentru care interesul individual îngust poate fi cu uºurinþã
abandonat. Culturile tradiþionale refuzã riscul dezechilibrului în comunitate
prin implicarea ritualicã permanentã în viaþa individului. Scopul suprem este
coeziunea intracomunitarã în spiritul coerenþei legice a existenþei umane,
pentru evitarea traumelor, fizice ºi psihice, trãite de cãtre individul abandonat
factorului fortuit al iluzoriei libertãþi din cultura modernã.

Rolurile masculin-feminin nu se definesc ierarhic superior-inferior, ci
sunt complementare: bãrbatul reprezintã capul familiei ºi este responsabil
pentru întreþinerea soþiei ºi a copiilor lui; femeia este responsabilã de educaþia
copiilor ºi de treburile gospodãreºti, inclusiv prepararea hranei ºi îngrijirea
membrilor bolnavi sau bãtrâni ai familiei. Totodatã, femeia contribuie la
venitul familiei, de pildã prin vânzarea obiectelor produse de bãrbat.

Un rol important în familia tradiþionalã rromã îl joacã „amare phure”
(„bãtrânii noºtri” sau „bunicii noºtri”). Primul lucru de remarcat este acela
cã denumirea se referã în aceeaºi mãsurã la rudele de sânge – bunicii – ºi la
toþi bãtrânii din comunitate, respectul ºi grija fiind la fel de mari pentru ambele

categorii: „Sun le phuren, on hale maj but manro sar tute.” („Ascultã-i pe
bãtrâni, ei au mâncat mai multã pâine decât tine.”) Niciodatã o familie
tradiþionalã de rromi nu-ºi va da bãtrânii la azil, oricât de sãraci ar fi ºi oricât
de luxos azilul. Bãtrânii sunt elemente de referinþã ale familiei extinse, au
statutul cel mai înalt în comunitatea tradiþionalã rromã, ei sunt judecãtori
(rr. krisinitorã), dacã sunt bãrbaþi ºi vrãjitoare/vindecãtoare, cu recunoscute
puteri magice premonitorii, inductive ºi taumaturgice, dacã sunt femei.
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Statusul ridicat al bãrbatului bãtrân þine de înþelepciune, onoare, experienþã,
echilibru ºi responsabilitate. Statusul ridicat al femeii bãtrâne þine de
curãþenia ritualã, aceasta devenind „uji” (curatã) abia dupã menopauzã,
când se considerã cã îi înceteazã relaþiile sexuale care o spurcaserã pânã
atunci.

În comunitãþile tradiþionale, conflictele se rezolvã în interior – „ma

s

kar
e phralenqe” (între fraþi), prin judecata de pace – i kris, precedatã de
dezbaterea cazului între rude – o divano; hotãrârea kris-ului se ia prin consens
ºi justiþia este reconciliatorie/de pace, nu punitivã, compensatorie (urmãreºte
în primul rând compensarea victimei, nu neapãrat pedepsirea vinovatului),
reparatorie (urmãreºte reconstituirea echilibrului intracomunitar) ºi distribu-
tivã (ambele pãrþi au partea lor de dreptate ºi trebuie sã li se dea satisfacþie);
de vreme ce nu existã adevãr absolut, încrederea ºi respectul reciproc sunt
bazele comunicãrii ºi ale comuniunii.

Principalele instituþii rrome de control ºi sancþiune intracomunitarã
sunt: o Rromanipen (legea culturii tradiþionale rrome), ca sistem de norme
ºi valori de referinþã ale identitãþii intra-etnice; i kris (legea/judecata/adunarea
tradiþionalã rromã), ca formã de soluþionare amiabilã a conflictelor
intracomunitare; krisinitor-ul (judecãtorul), ca instanþã de prestigiu moral ºi
reper autoconstitutiv; bulibaºa (liderul tradiþional), ca autoritate supremã în
comunitate ºi ca intermediar în relaþiile dintre rromi ºi autoritãþile nerrome;
i pakiv (împãcare, încredere, onoare, credinþã), ca formã de reconciliere ºi
reconstrucþie a imaginii de sine; o phralipe (frãþie), ca formã de solidarizare
intracomunitarã ºi responsabilizare colectivã; o phuro (bãtrânul), ca factor
de transmitere a experienþelor/valorilor trecutului cãtre prezent ºi cãtre
generaþiile viitoare; i phuri (bãtrâna)/i drabarni (tãmãduitoarea, vrãjitoarea),
ca factor complementar inductiv-reparatoriu ºi catalizator-protectiv.

În zilele noastre, familiile albaneze din România sunt structurate ºi
funcþioneazã conform principiilor sociale moderne. Totuºi, în secolul
al XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea, în primele decenii ale prezenþei
lor masive în România, albanezii au avut propriile reguli de organizare ºi
funcþionare a familiei. Tradiþional, familia albanezã era compusã pe principiul
clanului, mai multe generaþii convieþuind în aceeaºi gospodãrie. Venind în
România, acest lucru nu a mai fost posibil, din motive de ordin economic.
Totuºi, regulile care acþionau în interiorul familiei nu au fost abandonate. În
principiu, poziþia bãrbatului era cea dominantã, el fiind ºi cel care asigura
suportul economic al familiei. În cadrul petrecerilor familiale, de exemplu, în
cerc mai larg sau mai restrâns, bãrbaþii se distrau singuri, femeile având doar
un rol marginal. În aceste momente, prezenþa copiilor nu era admisã. Existau
reguli severe în privinþa creºterii ºi educãrii lor, în spiritul cinstei ºi respectului
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pentru adulþi. La începutul prezenþei lor în România, albanezii nu admiteau
cãsãtoriile mixte, existând numeroase exemple de tineri care se întorceau în
Albania, în localitãþile de baºtinã, pentru a-ºi aduce de acolo soþii. Cu timpul,
cãsãtoriile între albanezi ºi români au devenit ceva obiºnuit, facilitate ºi de
credinþele ºi obiceiurile comune. În familiile albanezilor musulmani, cãsãtoriile
mixte au fost interzise pânã târziu, în secolul al XX-lea, chiar ºi azi existând
reticenþe, în cazuri extrem de rare, faþã de acest tip de cãsãtorii.

Familia a fost nucleul de bazã al comunitãþilor cehe ºi în mod obiºnuit
cuprindea soþul, soþia ºi 2–3 copii, dar erau ºi destul de multe familii cu
4–6 copii, iar familiile baptiste de la Sfânta Elena aveau chiar 10–12 copii.
Raporturile dintre membrii adulþi ai familiei erau de egalitate, totuºi bãrbatul
era socotit capul familiei, cãci, de regulã, era singurul salariat ºi avea rolul
decizional. Femeile cehe  se mãritau, de obicei, la 16–17 ani ºi se ocupau cu
creºterea copiilor, unele munci ale câmpului ºi treburile casnice. În familie,
copiii erau foarte ascultãtori ºi disciplinaþi, fiind folosiþi la diferite munci uºoare:
pãºunatul ºi adãpatul vitelor, culegerea fructelor, la bucãtãrie ºi curãþenie.

Casele originale ale cehilor, dar cu caracter provizoriu, au fost cabane
din lemn, cu fundaþie din piatrã, cu o singurã încãpere, apoi treptat s-au ridicat,
case de tip ceh, cu trei încãperi, la care mai târziu s-au adãugat pridvorul
lateral ºi bucãtãria de varã. Gospodãria mai cuprindea: hambar, grajd, coteþe,
magazii pentru unelte etc. Mobila era reprezentatã prin 3–4 paturi (înãlþate cu
dune voluminoase din pene), bãncuþe cu spãtar, 2–3 dulapuri, 1–2 dulãpioare
(noptiere), mese, scaune etc.

Deºi în România comunitãþile greceºti apar oficial în 1860, a existat ºi
pânã atunci o viaþã comunã, cu manifestãri solidare, cu slujbe religioase ºi
ºcoli particulare greceºti. Consulatele ºi presa greacã din România au avut un
rol important în închegarea unor preocupãri comune. Un exemplu emoþionant
de solidaritate elenã a fost acela al construirii bisericii greceºti din Constanþa.
A fost prima bisericã ridicatã în oraº, din fondurile adunate în 1866 de la grecii
constãnþeni, dar ºi de la cei din Bucureºti, Galaþi, Brãila, Ismail, Sulina, Tulcea,
Giurgiu, ca ºi de la greci din Elada ºi din alte colþuri ale lumii. Din a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea dateazã primele regulamente ale comunitãþilor
greceºti care-ºi propun „pãstrarea limbii greceºti ºi a tradiþiilor, înfiinþarea ºi
funcþionarea ºcolilor, a bisericilor ºi aºezãmintelor filantropice, ridicarea stãrii
morale ºi materiale a membrilor, pãstrarea ºi întãrirea bunelor raporturi greco-
române” (G 9). ªcolile greceºti (G 10 a, b), având în frunte supuºi greci numiþi
de comunitate, aveau libertatea de a stabili propriile lor programe ºcolare ºi
puteau angaja profesori de naþionalitate românã sau greacã.  Este foarte greu
sã tragi o linie de demarcaþie între comunitãþile greceºti ºi majoritatea
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româneascã. Atunci când, pe Dunãrea îngheþatã, se ciocneau douã sãnii,
conflictul se putea încheia... printr-o cãsãtorie. Aºa s-a întâmplat cu ªtefan
Chirilã ºi Caliopi, fiica lui Miltiade Alamanos, prietenul lui Jean Bart de la Sulina
(G 11 a). Cu excepþia grecilor din comuna Izvoarele, în celelalte comunitãþi
au loc adesea cãsãtorii între familiile greceºti ºi cele româneºti. Asta n-a dus
la pierderea trãsãturilor etnice, cãci copiii cresc hrãnindu-se din ambele culturi,
integrându-se în viaþa comunitãþilor, dar ºi în viaþa societãþii româneºti. Mulþi
greci, ca ºi alþi strãini, au fãcut cereri de naturalizare. O fac pentru a beneficia
de drepturile autohtonilor, dar ºi pentru cã se identificã, prin activitatea lor, cu
interesele superioare ale þãrii (G 11 b).

Familia croaþilor este una extinsã, care cuprinde pe lângã nucleul familial
ºi alte rude din mai multe generaþii. În virtutea „obiceiului pãmântului”, bãrbatul
cel mai în vârstã este cel care ia deciziile  vizând viaþa familialã, ceilalþi membri
ducând la îndeplinirea acestora. De altfel, în cadrul familiei existã o diviziune
a muncii încetãþenitã, la care sunt parte ºi copiii încã din fragedã copilãrie.
Aceºtia sunt antrenaþi, mai întâi, la munci gospodãreºti, iar ulterior ºi la cele
economice. În aceste condiþii, copilãria acestora se suprapune – în cea mai
mare parte – cu activitatea din familie. Totuºi, erau antrenaþi la jocuri de copii
pe câmp, când erau cu animalele la pãscut, la treierat – în vremea treieratului
în localitate – sau în sat în zilele de sãrbãtoare.

Succesiunea averii familiei se realiza, de obicei, spre unul din bãieþi.
De altfel, cãsãtoria era un angajament familial  în care pãrinþii erau cei care
cãutau pentru  fiul (fiica) lor o persoanã care sã rãspundã criteriilor de avere
în primul rând. Aproape în toate aceste situaþii, cãsãtoria se realiza cu fete
din sat sau din cel apropiat, dar din rândul comunitãþii (excepþiile erau o
„ruºine” pânã spre contemporaneitate). Copiii care la cãsãtorie plecau din
casã (de obicei fetele) primeau ca zestre o parte din averea pãrinþilor. Aceasta
consta în bunuri mobile, iar cei mai înstãriþi cedau ºi câteva jugãre de pãmânt.

În cazul italienilor, de exemplu, în Friuli, se obiºnuia ca toþi membrii
familiei sã se reuneascã în jurul vetrei – fogolâr – pentru a asculta poveºtile
spuse de persoana emigratã, revenitã acasã dupã o lungã absenþã. Scena în
sine sugereazã unitatea familiei, care constituia o regulã nescrisã ce trebuia
respectatã. Familia italianã era foarte credincioasã. Duminica mergeau toþi
la bisericã, îmbrãcaþi în haine de sãrbãtoare. Italienii stabiliþi în România
s-au grupat în funcþie de regiunea de provenienþã, iar în contractarea
cãsãtoriei copiilor se þinea seama de relaþiile de prietenie sau de afaceri
dintre pãrinþi. Rolul familiei, al rudeniei, în organizarea ºi desfãºurarea
activitãþilor de antreprenoriat, a muncii în general era unul esenþial. Astfel,
echipele pentru lucrul în acord aveau deseori în componenþa lor pe tatã, fii,
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fraþi, unchi, veri, cumetri ºi alte  rude. Cãsãtoriile mixte au apãrut mai târziu.
Pentru a-ºi pãstra identitatea, italienii si-au menþinut numele de familie, chiar
dacã în Transilvania transcrierea unora s-a fãcut  potrivit normelor limbii
maghiare. În situaþia cãsãtoriilor interetnice, deseori fiecare partener a învãþat
limba celuilalt.

Familia sârbeascã a fost formatã în medie din cinci-ºase membri. Din
pãcate, în ultima vreme ºi în cadrul comunitãþii sârbe se observã o scãdere a
natalitãþii, specificã de altfel întregii regiuni a Banatului. Copiii sârbi frecventau,
în general, ºcolile cu predare în limba sârbã, iar, majoritatea copiilor, mai ales
cei din familiile mai bogate, veneau la liceu la Timiºoara. Familiile se adunã,
în general, cu ocazia marilor sãrbãtori creºtine. O zi importantã a familiei
sârbeºti o reprezintã ziua sfântului casei. Fiecare familie are un sfânt protector,
care se moºteneºte, de obicei, pe linie masculinã ºi este sãrbãtorit alãturi de
prieteni ºi de întreaga familie. Cele mai multe familii sârbeºti îl au ca sfânt
protector pe Sfântul Nicolae (sãrbãtorit la 19 decembrie). De sãrbãtori, membrii
familiei se îmbrãcau în portul tradiþional, specific zonei Banatului, format din
cãmaºã albã, prusluc (vestã), pantaloni albi largi, opinci. În zona Clisurii, portul
sârbesc este mai apropiat celui din Serbia Centralã: cãmaºã, pantaloni bufanþi,
ciorapi de lânã ºi opinci.

OCUPAÞII

Ocupaþia maghiarilor diferã  în funcþie de aria geograficã locuitã de
ei, de la zona ruralã la cea urbanã, ei ocupându-se de agriculturã, creºterea
animalelor, pescuit, meºteºugãrit, minerit ºi comerþ.

Cea mai importantã ocupaþie tradiþionalã a rromilor este prelucrarea
metalelor.

Prelucrarea fierului cuprinde specializarea pe meserii: fierãritul,
lãcãtuºãria, potcovãria, caretãria ºi feroneria. Fierarul confecþioneazã unelte
agricole, obiecte de uz casnic, elemente de fier pentru construcþii ºi instalaþii.
Lãcãtuºul face ºi reparã lacãte, zãvoare, balamale, chei ºi diferite tipuri de
încuietori de uºi ºi de porþi. Potcovarii potcovesc cai ºi boi. Caretãria sau
legatul cãruþei constã în trasul ºinelor pe roþi ºi confecþionarea legãturile de
fier ale cãruþelor sau sãniilor

Tinichigeria, în cadrul cãreia se confecþioneazã burlane, jgheaburi ºi
acoperiºuri, este meseria practicatã mai ales de rromii gabori.

De prelucrarea aramei se ocupã cãldãrarii. Aceºtia confecþioneazã ºi
reparã vase de aramã de uz gospodãresc (cazane de fiert þuica, cãldãri, tãvi,
tigãi) sau de cult (cristelniþe pentru botez, cãldãruºa de Boboteazã, pocalul
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bisericesc). Cea mai importantã tehnicã de lucru este alãmirea þigãneascã,
procedeu vechi, transmis în cadrul familiei ºi þinut secret, care cuprinde
marea mãiestrie a ciocãnirii manuale a aramei, în procesul de cãlire ºi
decãlire.

Cositorirea vaselor de aramã este o meserie aproape dispãrutã, de
care s-au ocupat spoitorii.

Unul dintre meºteºugurile tradiþionale ale rromilor este ºi prelucrarea
metalelor preþioase, aur ºi argint. Argintarii confecþioneazã bijuterii, piese
de harnaºament (pinteni), piese de îmbrãcãminte (nasturi, butoni), obiecte
de uz casnic (tacâmuri, castroane, tãvi, solniþe aurite, cupe de argint aurite,
ceºti) ºi obiecte religioase (cãdelniþe, sfeºnice, cristelniþe, candele, cruci).
Se remarcã tehnica filigranului, tehnica modelãrii în relief prin ciocãnire ºi
arta încrustãrii cu pietre preþioase.

În cadrul prelucrãrii lemnului, ocupaþie a rromilor rudari, s-au dezvoltat
specializãri: rudãritul propriu-zis practicat de butnari, cei care fac obiecte
casnice din lemn (blide, cãni, doniþe, maiuri de bãtut rufe) ºi de covãtari/
albieri, cei care fac albii ºi coveþi; lingurãritul practicat de lingurari, cei care
confecþioneazã linguri, linguriþe, cupe, linguroaie, polonice;  fusãritul practicat
de fusari, meºteri în confecþionarea fuselor; lãdãritul practicat de lãdari,
specializaþi în mobilier (mese, scaune, dulapuri), dar mai ales în lãzi de zestre,
lãcriþe (cutii mici de lemn), hambare ºi tronuri (lãzi mari de þinut mãlaiul
sau alte cereale). O ramurã distinctã este aceea a corfarilor, care împletesc
corfe sau coºuri din nuiele de alun, de rãchitã sau de salcie.

În ceea ce priveºte lãutãria, aceasta este una dintre cele mai cunoscute
meserii tradiþionale rrome. Lista marilor nume de lãutari rromi începe cu
Barbu Lãutaru ºi memorabila lui întâlnire cu Franz Liszt ºi continuã, în funcþie
de epoca în care au trãit aceºtia, cu Cristache Ciolac, Fãnicã Luca, Petrea
Creþu Solcanu, lãutarii din Clejani, Grigoraº Dinicu, Fãrîmiþã Lambru sau Ion
Onoriu.

Aceastã meserie se transmite din tatã în fiu; se practicã în grup, cu
banda, în taraf, mai nou, cu formaþia; are drept ocazii nunþile, petrecerile,
târgurile; nu presupune cunoaºterea notelor muzicale, se învaþã „dupã
ureche”, cel puþin forma clasicã/iniþialã a lãutãriei, astãzi, mulþi lãutari având
studii de specialitate; instrumentele folosite, în ordinea frecvenþei, sunt:
vioara (inclusiv un tip de vioarã improvizatã, de fapt o violã cu arcuºul în
semicerc sau cu ºase coarde), lãuta, þambalul, acordeonul (preluat din
muzica germanã), basul (aºa numesc lãutarii violoncelul ºi contrabasul),
cobza, chitara, tamburina (folositã de ursari), clarinetul.

 Muzica lãutãreascã conþine multã improvizaþie, de aceea, în prezent,
unii lãutari rromi au ales jazz-ul. Arta improvizaþiei ºi a variaþiunii este
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spontanã, bogatã ritmic, variatã melodic, dezvoltã ample valenþe
interpretative – imitã uneori trilurile pãsãrilor –, contureazã ritmuri suple,
combinate – de la suav la pãtimaº, de la jalnic la exuberant, de la graþios la
impetuos –, foloseºte schimbãrile de ritm ºi de mãsurã, sincopa (tonul
sacadat ºi fraza prelungitã), repetiþia ºi tehnica variaþiunilor. În unele spaþii
geografice – Spania, Portugalia, prelucreazã elemente de ritm arabe preluate
din „canto flamenco” de Andaluzia, în alte zone – Balcani, combinã armonios
ritmul impus de muzica autohtonã cu „flori” de stil oriental, mai ales turceºti,
de genul „manea” ºi  „meterhanea” – cântece originar turceºti, de dragoste,
predominant instrumentale, cântate rar, sacadat, în ritm de jale.

Muzica rromani, vocalã sau instrumentalã, este parte a manifestãrilor
artistice ale comunitãþii, ea putând avea caracter ritualic (cântecul de nuntã,
bocetul etc.) sau neritualic (cântecul de dragoste, cântecul de leagãn etc.),
în vreme ce muzica lãutãreascã face parte dintre ocupaþiile tradiþionale ale
rromilor, aºadar aduce venit ºi aparþine profesioniºtilor interpreþi, vocal sau
instrumental, ai muzicii populare autohtone.

Faptul cã artiºtii rromi preiau motive sau fraze muzicale din muzica
rromani sau chiar „stilul” de interpretare al muzicii rromani (rr. „rromane
gilã”/cântece rrome) ºi le transpun în muzica lãutãreascã este cu totul
altceva ºi, fãrã sã creeze confuzie între cele douã tipuri de muzicã, acest
fenomen este cunoscut sub numele de „manierã rromã” de  interpretare.

Între meseriile rromilor pierdute sau aflate pe cale de dispariþie se
numãrã: prelucrarea osului ºi a cornului, prin care se realizau piepteni,
nasturi, mânere de cuþit, mânere de pipã, capete de bâtã pãstoreascã ºi
cornuri de praf de puºcã; prelucrarea pieilor de animale, prin care se
confecþionau site ºi ciururi; prelucrarea pãrului de animale, din care se
fãceau perii, bidinele ºi pensule; cãrãmidãritul, prin care se confecþionau
cãrãmizi din lut nearse; geambãºia sau negustoria de cai, meserie practicatã
de cãtre lovarii din Transilvania, despre care legendele spun cã înþelegeau
graiul cailor.

O altã ocupaþie a rromilor, dispãrutã în zilele noastre, este ursãritul/
umblatul cu ursul, ocupaþie practicatã de cãtre ursari, situatã între spectacolul
ambulant de circ ºi vindecarea magicã. Valorificând semnificaþia ursului ca
strãmoº totemic, simbol al puterii, fertilitãþii ºi reînnoirii ciclurilor naturii,
animal chtonian ºi lunar, posedând virtuþi apotropaice ºi taumaturgice, ursarii
fãceau din spectacolul de dresaj al ursului, un ritual cu multiple semnificaþii
ºi funcþii: apotropaicã, de protecþie a casei de atacul animalelor sãlbatice
(„dacã-þi joacã ursul în bãtãturã nu te mai calcã ursul toatã iarna”); iniþiaticã,
de fertilizare ºi de fecundizare, dupã caz („cãlcãtura ursului” este un joc
ritualic prenupþial la feciori ºi la fete); taumaturgicã („cãlcãtura ursului”
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vindecã de iele, de sperieturã, de deochi, de farmece, de cununii legate ºi
de alte „boli” induse prin mijloace magice sau prin forþe supranaturale libere).

Albanezii au ajuns în România ca negustori, meseriaºi ºi mercenari
(arnãuþi) în gãrzile domneºti. În oraºele mari în care s-au aºezat, ei erau
îndeosebi comercianþi, cârciumari, cofetari, bãcani, argintari, blãnari,
boiangii, brutari, constructori, pânzari, rotari, tâmplari etc. Nici meseriile
intelectuale nu le-au fost strãine, din rândul lor ridicându-se scriitori, pictori,
arhitecþi, medici, ingineri, economiºti etc.

Interferenþele culturale din zona balcanicã au lãsat amprente adânci
pânã ºi în bucãtãria popoarelor din peninsulã. Existã feluri de mâncare
comune, ce se întâlnesc la toate aceste popoare. Întorcându-ne la albanezi,
trebuie spus cã istoria agitatã a acestui popor ºi-a pus amprenta nu numai
pe destinul sãu naþional, ci ºi pe cultura sa materialã, inclusiv pe bucãtãria
sa. Cei cinci sute de ani de ocupaþie turceascã au influenþat covârºitor
bucãtãria albanezã. Vom gãsi, aºadar, aici, cãrnuri ºi legume preparate în
stil oriental: sarmale ºi chiofte, chebab ºi pilaf, baclavale ºi siropuri.

Bucãtãria albanezã are un specific bine definit, adaptat condiþiilor
locale. Vom întâlni numeroase mâncãruri pe bazã de peºte ºi fructe de mare.
Ca la orice popor la care zootehnia ocupã un loc important, o mare parte
din gastronomia albanezã utilizeazã carnea de miel, de oaie, de caprã ºi de
viþel (mai puþin pe cea de porc). Legumele ºi fructele sunt, de asemenea, la
mare preþ, ca ºi ingredientele exotice, tropicale. Brânzeturile ºi celelalte
sorturi de lactate ocupã, la rândul lor, un loc de frunte pe masa albanezului.
Dulciurile, cu unt, miere, nucã, fructe, creme ºi foietaj, sunt foarte apreciate.
Existã, în Þara Vulturilor, la fel ca ºi la noi, la români, bucate de toate zilele
(pe bazã de fasole albã, praz, cartofi, ceapã ºi multe alte legume), dar ºi
feluri simandicoase, preparate pentru mesele festive ºi petreceri.

Pânã în anul 1990, în satele cehe s-au menþinut ocupaþiile tradiþionale
înfiripate încã de la întemeiere: cultivarea pãmântului (cereale, plante
furajere), pomicultura (pruni, cireºi, meri), creºterea animalelor (taurine,
porcine) ºi meºteºugurile, în fiecare localitate existând: fierari-potcovari,
tâmplari-lemnari, rotari, cizmari, croitori, morari (existau mori de apã);
femeile se ocupau cu torsul ºi þesutul lânii, brodatul pe pânzã, coaserea
costumelor populare. În unele sate se confecþionau brente (un fel de coºuri
mai înalte cu douã curele, se purtau în spate). La Gîrnic se producea varul
pentru construcþiile din zonã, iar la Sfânta Elena se fãceau comote pentru
cai. Tot la Sfânta Elena, în perioada interbelicã, a funcþionat o þesãtorie
mecanicã înfiinþatã de un întreprinzãtor din Cehia. Mulþi cehi au lucrat la
minele de cãrbuni de la Baia-Nouã, Cozla, Anina, la mina de azbest de la
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Eibenthal ºi la mina de cupru de la Moldova Nouã. Dupã 1990, treptat, minele
s-au închis, iar meseriile tradiþionale s-au diminuat ca pondere sau chiar au
dispãrut. De aceea, majoritatea tinerilor cehi s-au stabilit  în alte pãrþi, mai
ales în Cehia.

Cei mai mulþi greci din România au fost negustori. (G 12, G 13, G 14,
G 15, G 16, G 17, G 18, G 19) Mulþi dintre cei stabiliþi în porturi au devenit ºi
proprietari de vase comerciale. Vasele greceºti dominau navigaþia pe Dunãre.
Dintre strãinii care posedau stabilimente industriale în a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea, grecii erau cei mai numeroºi. O altã activitate preferatã
a lor a fost exploatarea pãmântului. Înregistrãrile oficiale din anii 1829, 1830
ºi 1831 menþioneazã numeroºi proprietari de pãmânt ºi arendaºi de origine
elenã. De asemenea, a existat în România ºi o categorie destul de numeroasã
de intelectuali greci, mai ales profesori, medici, jurnaliºti, avocaþi ºi artiºti.

Polonezii din sudul Bucovinei (judeþul Suceava), locuiesc în majoritatea
lor în zona ruralã, unde cei mai mulþi dintre ei sunt agricultori, forestieri, iar în
regiunea Cacica mineri. Agricultorii se ocupã cu comercializarea produselor
agro-alimentare pe pieþele din Suceava ºi Gura Humorului. Mulþi etnici polonezi
– atât din mediul rural, cât ºi din mediul urban, dezvoltã activitãþi comerciale,
posedând chioºcuri. Un numãr mic dintre ei practicã agroturismul. Totodatã,
poate fi constatatã o aplecare deosebitã a polonezilor bucovineni pentru
profesiile adiacente domeniului militar.

Ocupaþiile tradiþionale ale croaþilor sunt agricultura ºi meºteºugurile
casnice. Pentru locuitorii din zona de munte au fost  creºterea animalelor (ovine,
taurine) ºi pomicultura, iar pentru cei de la câmpie cultivarea pãmântului ºi
viticultura (Recaº). De altfel sunt cunoscute în zonã practicile care s-au perpetuat
pânã aproape în zilele noastre constând în vânzarea, în zona de câmpie, a
fructelor, grânelor, prin  transportul lor cu cãruþa, fabricarea þuicii, ca ºi
aprovizionarea celor de la oraº cu laptele adus pe „jos” la Reºiþa, în perioada
interbelicã. Meºteºugurile casnice erau legate de muncile femeilor în casã,
precum torsul, þesutul pentru realizarea de materiale necesare  membrilor
familiei  ºi  gospodãriei. Tradiþia menþioneazã (s.n. – fãrã a se pãstra norme
scrise) ºi practica olãritului, la începutul secolului al XX-lea, la Caraºova.

Pe mãsura evoluþiei societãþii, locuitorii s-au adaptat noilor situaþii. În
acest sens, îi regãsim ca lucrãtori în tãiatul lemnelor în pãdurile STEG-ului,
UDR-ului, muncitori la fabricile din Reºiþa, mineri la Anina, Dognecea ºi chiar
în localitatea croatã Lupac (unde a funcþionat exploatarea cãrbunelui).

Italienii au fost constructori – arhitecþi, ingineri, antreprenori, zidari,
faianþari, cãrãmidari, tâmplari, dulgheri, tinichigii, mozaicari, sculptori în
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ipsos, sculptori în piatrã, sculptori în lemn, zugravi etc. –, lucrãtori silvici
specializaþi în tãierea, fasonarea ºi transportul buºtenilor în condiþii dificile
de teren, muncitori în exploatãrile de prelucrarea lemnului, pietrari. Dintre
antreprenorii în construcþii s-au remarcat Giovanni ºi Pietro Axerio, Carlo
Pedrazzoli, I. Vignali, Enrico Gambara în Bucureºti, Pietro Adotti în Oltenia,
Carlo Zani ºi Vincenzo Puschiasis în Moldova, Giovanni Lenarduzzi ºi
Giovanni Quai în Transilvania. Firmele italienilor au avut contracte de
întreþinere ºi reparaþie a clãdirilor Casei Regale. În perioada 1885–1890, cele
mai multe lucrãri la Castelul Peleº au fost executate de  firma Axerio, în
special, cele cu mozaicuri ºi marmurã artificialã. Arhitecþi ºi ingineri
naturalizaþi au ocupat funcþii de conducere în cadrul unor ministere ºi
primãrii. Au lucrat ca mecanici de locomotivã, impiegaþi de miºcare, ºefi de
garã la CFR, ingineri, tehnicieni, muncitori la construcþia ºi întreþinerea de
drumuri ºi ºosele.

O profesie care i-a afirmat de-a lungul timpului a fost cea de
comerciant, neguþãtor. Încã din Evul Mediu, în limba românã au intrat cuvinte
ca piaþã, de origine veneþianã, furtunã, care în italiana medievalã avea ºi
sensul de vijelie, timp instabil, nu numai pe cel de soartã, apoi venetic, care
îi desemneazã pe strãini. Foarte mulþi termeni din limbajul specific
lucrãtorilor silvici au fost preluaþi ºi folosiþi de muncitorii români, printre care
ºi þapinã ce provine din friulanul sap�n, zappino. Din economia casnicã
friulanã a pãtruns în limba românã cuvântul scarpet, cu forma de scarpeþi,
un fel de cipici din postav care se confecþioneazã ºi acum în zona
Câmpulungului, judeþul Argeº. Alte ocupaþii au fost cele de profesor, medic,
muzician, funcþionar bancar º.a.

Ruºii lipovenii au fost cunoscuþi dintotdeauna drept buni pescari,
asocierea lor cu ocupaþia de pescuit fiind explicatã prin prezenþa acestei
populaþii nu neapãrat preponderent în Delta Dunãrii, ci în general în
vecinãtatea apelor. Alte activitãþi specifice ale ruºilor-lipoveni sunt cele legate
de agriculturã, albinãrit, morãrit etc. Mulþi lipoveni din Moldova sunt cunoscuþi
drept buni grãdinari, exemplu stând numeroasele sere ºi solarii ce se gãsesc
mai ales în oraºul Târgu Frumos. Lipovenii sunt recunoscuþi ca fiind pricepuþi
constructori (bãrci, case, acoperiºuri de stuf etc.), fiind foarte apreciaþi pe
ºantierele din Transilvania în perioada comunistã, iar mai recent la locurile
de muncã din Italia ºi Spania. Majoritatea bisericilor ºi mânãstirilor de rit
vechi este construitã ºi pictatã de meºteri renumiþi din rândul ruºilor-lipoveni.
Lipovenii s-au remarcat ºi pe plan sportiv, mai ales în domeniul sporturilor
nautice (caiac ºi canoe), dar ºi în box ºi atletism. Foarte cunoscute sunt
numele lui Ivan Patzaichin, ale fraþilor Cuþov, dar ºi ale lui Vasile Dâba, Toma
Simionov, Alina Astafei ºi alþii.
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Principalele ocupaþii ale sârbilor din Banat erau: agricultura,
meºteºugurile ºi comerþul. În oraºele bãnãþene, negustorii sârbi, veniþi în
secolul al XVIII-lea de la sudul Dunãrii, s-au asociat cu negustori greci, luând
naºtere companii de târgoveþi (1773, Timiºoara). În zona Clisurii Dunãrii,
principala ocupaþie era pescuitul, precum ºi creºterea animalelor.  Existau
ºi  familii de mari proprietari feudali, membrii acestora având ºi titluri nobiliare
(Brankovi , Jakši , Nako, Nikoli , Mocioni).

Ocupaþiile principale ale slovacilor de la câmpie erau agricultura ºi
meºteºugurile, iar a celor de la munte, prelucrarea lemnului ºi creºterea
animalelor.

OBICEIURI CALENDARISTICE ªI DE FAMILIE

Calendaristic, sãrbãtorile religioase la maghiari încep la 6 ianuarie când
se sãrbãtoreºte Boboteaza de cãtre catolici ºi se sfinþesc apa ºi casele.
Sãptãmânile de dinaintea începerii postului Paºtelui sunt sãptãmânile
farsang-ului (HU 59), când sunt organizate baluri mascate, iar în unele sate
sunt aprinse pãpuºi de paie care, prin arderea lor, simbolizeazã sfârºitul iernii
ºi începutul primãverii. Paºtele este sãrbãtorit atât de catolici, cât ºi de
protestanþi. La catolici, în Vinerea Mare se organizeazã slujbe ºi procesiuni
în jurul bisericilor, iar de Paºte se sfinþesc alimentele, cozonacii ºi ouãle
încondeiate (HU 51, HU 52). A doua zi de Paºte, în ziua de luni, bãieþii umblã
sã ude fetele cu parfum, iar acestea le dãruiesc în schimb câte un ou
încondeiat (HU 56, HU 57). Dupã Paºte, cea mai importantã sãrbãtoare este
consideratã Sãrbãtoarea Rusaliilor; la catolici sunt organizate pelerinaje, cum
ar fi cel organizat începând cu secolul al XVI-lea la ªumuleu Ciuc, cel mai
mare pelerinaj din sud-estul Europei. (HU 60, HU 61) Romano-catolicii mai
oficiazã ºi sãrbãtori legate de Sfânta Fecioarã Maria ºi sãrbãtoresc hramurile
bisericilor.

În 31 octombrie, protestanþii comemoreazã anual Reforma (31 octom-
brie 1517). În ziua de 1 noiembrie se sãrbãtoreºte amintirea tuturor defuncþilor
din familie (ziua tuturor sfinþilor).Cu aceastã ocazie se împodobesc mormintele
cu flori ºi se aprind lumânãri (HU 54, HU 55).

Sãrbãtorile religioase de iarnã încep cu Advent-ul (Adventus Domini –
cele patru sãptãmâni premergãtoare Crãciunului), Sfântul Nicolae când se
fac mici cadouri rudelor ºi prietenilor ºi culmineazã cu Crãciunul când se
împodobeºte un brad în fiecare casã ºi sub el sunt aºezate cadouri pentru
cei dragi. Se umblã cu colinda (betlehemes) prezentându-se mici scenete
legate de naºterea lui Iisus Hristos.
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La protestanþi, copii în jurul vârstei de 14 sunt confirmaþi în credinþã,
iar la catolici în jurul aceleiaºi vârste sunt miruiþi (HU58) ºi, în ambele cazuri,
ei trebuie sã dovedeascã în faþa adulþilor cã au învãþat principalele percepte
religioase necesare unui bun credincios.

Întreaga filosofie de viaþã a culturii tradiþionale a rromilor se bazeazã
pe opoziþia pur/„ujo” – impur/„mahrime”, puritatea ritualã reprezentînd
respectarea ordinii ºi armoniei universale prin conformarea la model, iar
impuritatea ritualã, invizibilã, dar pregnantã spiritual, fiind devierea de la
model, deci recuperarea echilibrului intracomunitar prestabilit printr-o serie
de legi de comportament ºi conduitã, a cãror valabilitate a fost îndelung
verificatã prin experienþã. Conservarea legilor puritãþii este unul dintre cei
mai importanþi factori de control cutumiar ºi de protecþie a coeziunii intra-
comunitare în societatea tradiþionalã a rromilor.

Conceptul de pur, în cultura tradiþionalã a rromilor, implicã atât
dimensiunea fizicã, cât ºi pe cea spiritualã, prima presupunând-o pe cea
de-a doua, puritatea trupeascã nefiind altceva decât o reflectare – cauzã ºi
efect totodatã – a puritãþii morale. Corpul omenesc este considerat a fi
împãrþit în douã: partea de la brâu în sus purã ºi partea de la brâu în jos
impurã sau spurcatã. Atingerea impurului, de pildã a pãrþilor impure ale
corpului (de la brâu în jos), atrage dupã sine, printr-un proces de simpatie
sau contaminare, inclusiv de ordin spiritual/moral, virusarea respectivei
persoane cu rãul pe care l-a atins sau impurificarea sa.

În acelaºi sens, al conservãrii legilor puritãþii, principiul de bazã al
educaþiei tradiþionale rrome este cel al lajimos-ului („ruºine”), iar virginitatea
fetei la cãsãtorie are valoarea unui sacrament, datoritã faptului cã se aflã la
baza moralei rromani, a concepþiei de pur ºi impur ºi presupune un rit de
inaugurare, de creaþie, ca ºi prima sarcinã ºi naºterea.

Aºa-numitul „preþ al miresei” înglobeazã tocmai aceastã valoare,
prevalentã altora, ca frumuseþea, hãrnicia ºi modestia fetei, respectabilitatea
ºi averea familiei ei. Garanþie a soliditãþii ºi durabilitãþii cãsniciei, a coeziunii
încuscririi ºi a unui tratament bun al fetei în noua familie, preþul miresei este
recunoaºterea valorii fetei ºi a aportului ei material în familie, dupã cãsãtorie,
protecþie a viitoarei mirese în neamul soþului, dar ºi garant a respectului
reciproc („pakiv”) ºi recompensã de la pãrinþii bãiatului pentru pãrinþii fetei,
fãrã funcþie de schimb, ci de reprezentare, tradiþional fiind în aur. Acceptarea
unui dar presupune, în mod obligatoriu, oferirea unui dar, reciprocitatea
intervenind ºi în cazul cãsãtoriei, ca mecanism integrator infailibil: plata
miresei de cãtre familia mirelui, completatã de zestrea pe care o aduce fata
în familie sau schimbul de mirese, în care o fatã se cãsãtoreºte cu fratele
viitoarei sale cumnate, care va fi, la rândul sãu, soþia fratelui ei.
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Greºeala de a traduce în limba celuilalt un concept profund ancorat în
mentalul cultural propriu, care nu poate accepta o traducere denotativã, ci
numai una conotativ-etnoculturalã o fac, deseori, chiar rromii tradiþionali.
Dacã un cãldãrar spune: „aºa e la noi, se vând fetele la cãsãtorie”, el traduce
greºit în limba românã un concept rrom care nici pe de parte nu înseamnã
„a vinde”, el încearcã, de fapt, sã simplifice faptul ca pentru înþelegerea
nerromilor, dar, fãrã sã vrea, legitimeazã punctul de vedere al celor care
înþeleg greºit situaþia ºi aduce argumente denigratorilor neamului rrom. Care
este sensul real al termenilor în limba rromani? Rromii nu folosesc termenul
„bikinel” (a vinde) când este vorba despre cãsãtoria fetelor, ci „pokinel” (a
plãti), termen al cãrui sens nu este numai cel denotativ comercial, ci ºi
conotativ, însemnând „a preþui” virginitatea miresei, „a valoriza”, „a pune
preþ, valoare”, „a compensa”, a schimba simbolul puritãþii cu simbolul
aurului, ambele valori de reprezentare, onoare ºi prestigiu social în
comunitatea tradiþionalã de rromi. În acest sens, sintagma mai apropiatã de
adevãrul culturii rromani este „preþuirea puritãþii miresei”, nicidecum
„vânzarea fetei la cãsãtorie”.

În ceea ce priveºte relaþionarea specificã a rromilor cu sacrul, aºadar
sãrbãtorile tradiþionale rrome, un exemplu concludent este Hârdelezi-ul,
numit ºi „Paºtele spoitoresc”, sãrbãtoarea fundamentalã a rromilor spoitori,
celebratã însã ºi de o parte a rromilor rudari din sudul þãrii, care se desfãºoarã
la o sãptãmânã dupã Paºtele ortodox ºi care reuneºte semnificaþia pascalã
cu aceea a Gurbanului musulman. Elementul principal al ritualului este
sacrificarea mielului, ofrandã cãtre Dumnezeu, cu scop reparatoriu,
taumaturgic, fie pentru însãnãtoºirea cuiva bolnav din familie, fie pentru
protecþia familiei de necazuri ºi boli; se poate tãia câte un miel ºi pentru
fiecare copil din familie, spre binele ºi protecþia acestuia.

Ritualul sacrificial este complex ºi cuprinde elemente legate de
purificare ºi de consacrare a sacrificiului. În seara care precede sãrbãtoarea,
femeile din familiile care urmeazã sã jertfeascã mieii împletesc coroniþe
din crengi de salcie ºi flori ºi fac aºa-numitul brad al mieilor. Coroniþele sunt
aºezate pe capetele mieilor de sacrificat, copiii þin în mâini câte douã
lumânãri, iar mieii sunt puºi sã bea vin dintr-o farfurie (formã de
împãrtãºanie). Mieii sunt stropiþi cu vinul rãmas în farfurie (aspersiune
purificatoare ºi de consacrare a sacrificiului) ºi li se iau coroniþele de pe
cap. A doua zi, înainte de sacrificiu, mieilor li se pun înapoi coroniþele pe
cap, copiii încalecã pe miei ºi þin în mâini lumânãri. În timpul sacrificiului
cântã lãutarii, iar bãrbaþii care sacrificã mieii se închinã cu faþa cãtre Rãsãrit.
Femeile care au fãcut bradul colecteazã în vase noi sângele mieilor sacrificaþi
ºi fac cu acest sânge un punct pe fruntea copiilor, semn care le va purta
noroc ºi îi va proteja de rãu pe parcursul întregului an. Pentru ca sacrificiul
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sã aibã efect, sângele mieilor este strâns de femei în vase care nu au mai
fost folosite, direct de la gâtul tãiat al mieilor, ºi nicio picãturã de sânge care
curge din gâtul mieilor nu trebuie sã atingã pãmântul, pentru a nu impurifica
sacrificiul. Organele mielului se fierb împreunã cu intestinele, se toacã
mãrunt, se amestecã cu verdeaþã ºi se preparã aºa-numitul drob þigãnesc
care se împarte copiilor de pe stradã. Mieii sunt împãrþiþi în totalitate, familia
nu îºi opreºte nimic. Fiecare mãnâncã ce i-a fost împãrþit de cãtre ceilalþi.
Dupã-amiazã începe o mare petrecere cu lãutari, mâncare ºi bãuturã, în
cadrul cãreia se fac urãri de sãnãtate care se crede cã vor avea un efect
sigur datorat sacrificiului mielului. Finii au obligaþia sã-ºi viziteze naºii, copiii
pãrinþii, fraþii sau surorile mai mici pe cei mai mari. Petrecerea þine pânã
seara târziu, iar lãutarii sunt plãtiþi în funcþie de numãrul mieilor sacrificaþi.
Pe masã se pune capul mielului rupt în douã, pâinea ºi cana cu vin, dupã
care capul familiei rosteºte de trei ori urmãtoarea formulã de consacrare a
sacrificiului: „Rromale, phralale, anen tumenqe godi svaqe berœesèe lesqe
anavesèar, e Anavesèar Kodolesèar kaj kerdãs kado Gurbanos, aj den Lesqe
jekh bakrorro, jekh bou e manreça aj jekh kuæi e molãça.” (Rromilor, fraþilor,
aduceþi-vã aminte în fiecare an de Numele Lui, de Numele Celui care a fãcut
acest Gurban, ºi dãruiþi-i un miel, un cuptor de pâine ºi  o canã cu vin.). Cei
prezenþi rãspund „Amin” ºi trec la masã. Astfel se preia tradiþia Gurbanului
din an în an ºi din om în om. La masa de Gurban participã în exclusivitate
cei curaþi, cei care au pãstrat regulile abstinenþei alimentare (post) ºi sexuale
ºi cei care nu au fost declaraþi spurcaþi (rr. „maxrime”) de cãtre i kris rromani
(adunarea de judecatã a rromilor). Semn cã este vorba despre o jertfã
ritualicã având rol inductiv-reparatoriu, iar nu despre o masã oarecare,
resturile mielului nu se dau animalelor, ci se îngroapã.

La ursarii din Moldova, se celebreazã Joia Verde, o sãrbãtoare care se
desfãºoarã fie la o sãptãmânã dupã Paºtele ortodox, de Paºtele Blajinilor, fie
în prima joi dupã Paºtele ortodox, fie de Înãlþare/Ispas, ºi se caracterizeazã
prin iertarea reciprocã a greºelilor de peste an ºi printr-o petrecere cu semni-
ficaþie premaritalã. Fetele de mãritat sunt scoase la joc, nu înainte de a se
cere învoirea pãrinþilor. Astfel, are loc o primã înþelegere între pãrinþi, în
vederea viitoarei cãsãtorii a copiilor lor. Uneori, fetele fug sau sunt furate de
bãieþi în aceastã zi, urmarea fiind tot o cãsãtorie, însã dupã ce tinerii îºi cer
iertare de la pãrinþi.

La 8 septembrie, de Sfânta Maria Micã, se desfãºoarã cea mai
importantã sãrbãtoare a cãldãrarilor: pelerinajul la Costeºti (judeþul Vâlcea),
complex ritualic având rolul de a reaºeza ierarhiile de putere în neam ºi de
a reconfirma tradiþia de familie, ritual de purificare la bisericã, prin rugãciune
ºi închinare, dar ºi prilej de încuscrire – xanamik ºi rituri premaritale, de
arvunire a mireselor ºi de stabilire a unor relaþii economice între comunitãþi.
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Rromii cãldãrari din toatã þara, inclusiv ne-ortodocºi, vin la mãnãstirea Bistriþa
ºi pentru a se ruga la mormântul unui cãlugãr despre care legenda spune cã
era rrom ºi, în urmã cu sute de ani, îi trata cu buruieni pe rromii bolnavi ºi le
dãdea sã mãnânce din roadele pãmântului. Rromii îl roagã pe Dumnezeu
sã nu-i lase pradã foametei ºi bolilor. Dupã ritualul de purificare la bisericã
prin rugãciune, închinare ºi ofrandã, urmeazã marcarea teritoriilor pe care
vor sta caravanele vreme de douã zile. Pelerinajul reuneºte toate comunitãþile
de cãldãrari de pe cuprinsul þãrii ºi are inclusiv rolul de a verifica factorii de
control social ºi de comunicare intra-comunitarã (funcþie faticã a limbajului
cultural).

Albanezii din România sunt în majoritate creºtini. Cele mai multe
familii provin din oraºul Korcea ºi din împrejurimi, zonã în care creºtinii
sunt majoritari. Existã ºi un numãr mic de musulmani, proveniþi din
Macedonia, Kosovo ºi nordul Albaniei. Cele mai importante sãrbãtori ale
comunitãþii sunt cele religioase, creºtine ºi musulmane. Ziua de 23 aprilie
(Sfântul Gheorghe) este sãrbãtoarea numelui lui Gheorghe Kastrioti
Skanderbeg (1405–1468), portretul lui cãlare fiind asemuit icoanei Sfântului
Gheorghe. Albanezii mai þin sãrbãtorile creºtine ortodoxe de Paºti ºi Crãciun,
iar musulmanii pe cele de Kurban Bayram ºi Ramazan Bayram. Acestea
sunt prilejuri de vizite reciproce ºi de petreceri comune. De Paºti, de exemplu,
negustorii albanezi din perioada interbelicã organizau ieºiri la iarbã verde în
împrejurimile Capitalei. „Ziua verii”, sãrbãtoritã la mijlocul lunii martie, atât
de creºtini, cât ºi de musulmani, simbolizeazã intrarea în anotimpul cald ºi
în sezonul muncilor câmpului.

Religia  a avut încã de la început un rol foarte important în viaþa cehilor,
dovadã fiind ºi interesul cu care ºi-au construit primele capele din lemn, la
câteva luni de la aºezarea lor în Banatul de sud. Majoritatea coloniºtilor erau
de religie romano-catolicã ºi au fost afiliaþi Episcopiei romano-catolice de la
Cenad, apoi Timiºoara, care a înfiinþat douã parohii cehe: la Gîrnic ºi Eibenthal.
Actualele biserici catolice cehe s-au construit astfel: la Gîrnic în 1858, la Bigãr
ºi Sfânta Elena în 1876, la ªumiþa în 1888, la Eibenthal în1922 (stil neogotic), la
Ravensca în1923. La Sfânta Elena s-au stabilit ºi coloniºti de religie evanghelicã,
care au depins de parohia Clopodia (jud. Timiº). În anul 1895, ei ºi-au construit
o bisericã impunãtoare. Începând din anul 1921, tot la Sfânta Elena, a pãtruns
ºi religia baptistã. În anul 1937 baptiºtii ºi-au construit o bisericã mai micã,
însã, deoarece a scãzut treptat tot mai mult numãrul evanghelicilor, în anul
1979 baptiºtii au preluat marea bisericã evanghelicã. Dintre figurile
reprezentative ale vieþii confesionale, care au activat mulþi ani în satele cehe,
se remarcã: preoþii catolici František Unzeitig, Jan Farkaš, Josef Babinský,
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Václav Mašek, pastorul evanghelic Petr Kyška la Sfânta Elena (în perioada
interbelicã) ºi predicatorul baptist Ferdinand K ívánek-bãtrânul.

Majoritatea obiceiurilor ºi tradiþiilor cehilor din România se leagã de
sãrbãtorile religioase romano-catolice:

De Crãciun
Legarea pomilor (în limba cehã, zavazování strom ): în Ajunul

Crãciunului, pomii se leagã cu legãturi de paie (folosite anterior la legarea
grâului), pentru a-i proteja de îngheþ ºi pentru a avea rod bogat.

Încercuirea gãinilor: tot în Ajunul Crãciunului, în curte se aºazã un lanþ
în formã de cerc, iar în interior se pun grãunþe – pentru a atrage gãinile.
Gospodinele considerã cã, astfel, gãinile lor vor merge tot anul la ouat în
cuibarul propriu – ºi nu prin vecini.

Fãºangul – numit de cehi masopust (în traducere, „lasã carnea”) –
este o sãrbãtoare care are loc cu 40 de zile înainte de Paºti ºi semnificã
sfârºitul distracþiilor ºi începerea postului. Sãrbãtoarea dureazã 3 zile:
duminicã – se organizeazã balul tineretului; luni dupã-amiazã – este balul
copiilor; iar seara – balul cãsãtoriþilor. Marþi – un bãrbat se mascheazã în urs
ºi este plimbat de lanþ prin sat, intrã în casele oamenilor, iar unde gãseºte
patul desfãcut, se culcã în pat.

De Paºti
Obiceiurile pascale încep de Joia Verde, când „se leagã clopotele” (adicã,

nu mai bat). Bãieþii umblã prin sat în grupuri, învârtind în mâini niºte moriºti din
lemn numite echta ky (scârþâietori) ºi anunþând apropierea slujbei religioase.
Dimineaþa, la prânz ºi seara, copiii cântã cântece specifice. În Vinerea Mare,
fiecare gospodãrie face pâine în cuptorul propriu, socotindu-se cã mirosul de
pâine proaspãtã l-a îndârjit pe Isus pentru a urca Drumul Crucii. Tot din aluatul
de pâine se fac colaci mici numit Jidáši, care se dau copiilor. În aceste zile, nu
este voie sã se lucreze nimic cu pãmântul ºi nici sã se arunce apa murdarã în
drum sau în curte. Luni dimineaþã, bãieþii umblã pe la case sã ude fetele.

De Rusalii
Sãrbãtoarea maiului (în limba cehã, Májové svátky). În satul Eibenthal

(jud. Mehedinþi), luni, de Rusalii, se pleacã de la bisericã cu un mai (pom
înalt) pregãtit din timp ºi împodobit, care se fixeazã într-un colþ al sãlii de
dans din cãminul cultural, iar fetele sunt conduse în ºir, dansând, sub mai.
Pentru fiecare, se spune o poezie, se ciocnesc pahare, apoi fiecare fatã pune
un bãnuþ într-un castron, ca platã pentru muzicanþi.

Sãrbãtoarea cerealelor (în limba cehã, Dozinky) semnificã încheie-
rea seceriºului (sfârºitul lunii iulie). La bisericã se þine o slujbã religioasã, iar
seara, la cãminul cultural, se organizeazã petreceri în cinstea celui mai bun
gospodar al satului, bal etc.
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Nedeia (sau hramul bisericii; în limba cehã, Posvícení)
Este, de fapt, cea mai mare sãrbãtoare a fiecãrui sat ceh, când se

organizeazã balul cu invitaþi din alte localitãþi. În cele 6 sate cehe din Banatul
de sud, nedeile se organizeazã astfel: la Sfânta Elena (Caraº-Severin), în 28
septembrie, de Sf. Vaclav; la Gîrnic (Caraº-Severin), în 16 octombrie, de Sf.
Havel; la Bigãr (Caraº-Severin), sãptãmâna dupã Sfântul Havel; la Ravenska
(Caraº-Severin), în 11 noiembrie, de Sfântul Martin; la ªumiþa (Caraº-Severin),
în 16 octombrie de Sfântul Havel; la Eibenthal (Mehedinþi), în 16 octombrie,
de Sfântul Havel.

Pelerinajul la Ciclova-Montanã (localitate aflatã la 12 km de Oraviþa,
unde, pe o stâncã, se aflã o veche mãnãstire romano-catolicã)

Pelerinajul se organizeazã de douã ori pe an, în ajunul sãrbãtorilor de
Sfânta Maria, în 14–15 august ºi 7–8 septembrie. Slujba religioasã este þinutã
de un sobor de preoþi. Unii pelerini vin pe jos din satele cehe, parcurgând în
2–3 zile chiar 80–90 km pentru a ajunge la Ciclova.

În general, evreii, în diaspora lor medievalã ºi premodernã, identificatã
cu precãdere – sau chiar exclusiv – dupã religie*, au vegheat întotdeauna ºi
* Mozaismul reprezintã indicatorul cel mai puternic prin care etnia evreiascã este
identificatã, prin hetero- ºi autopercepþie. Mozaismul se defineºte ca o religie
universalã, mai cu seamã prin morala pe care o propovãduieºte. Totuºi, mozaismul
tradiþional face deosebire între evrei ºi neevrei: numai evreii au obligaþia de a respecta
cele 613 porunci biblice (sistematizate într-un op special, numit Shulhan Aruch), în
timp ce neevreii trebuie sã se conformeze doar legilor noahide, stabilite dupã potop.
Aceste ºapte legi prescriu credinþa în Dumnezeul unic, recomandã înfãptuirea dreptãþii
ºi interzic hula, omorul, furtul, imoralitatea sexualã ºi consumul de carne dintr-un
animal încã viu. Orice neevreu care se conformeazã acestor legi este considerat ca
fiind la fel de drept ca ºi evreul care respectã cele 613 comandamente, care includ în
primul rând cele 10 porunci. Ascetismul nu este o virtute în mozaism, dar legile
evreieºti reglementeazã toate aspectele vieþii. În respectarea, mai rigidã sau mai
laxã, a legii evreieºti, putem evidenþia, la o extremã, orientarea ortodoxã ºi
conservatoare, iar la cealaltã – orientarea reformatã. Evreii din România erau în trecut
cu precãdere ortodocºi – sau adepþi ai curentului numit hasidism. Sub influenþa
modernizãrii societãþii ºi a culturalizãrii ce a însoþit-o, respectarea literei legii evreieºti
a slãbit, iar credinþa în Dumnezeu relevã azi, înainte de toate, aspecte morale. Puþini
evrei laici mai practicã azi cele 613 comandamente ritologice, dar mulþi îºi percep
identitatea în spiritul unor mituri aflate la baza lor. Dupã cum mai aminteam, pânã la
jumãtatea secolului al XIX-lea, evreii din România, sefarzi sau askenazi, respectau
cu strãºnicie prevederile Codului Shulhan Aruch, se foloseau de limbile idiº, ladino,
ebraicã, duceau un mod de viaþã specific – port, ocupaþii, gospodãrie º.a.m.d. –
laolaltã, elemente ale unei identitãþi distincte pentru care ºi solicitau drepturi specifice.
De aceste drepturi specifice, pentru practicarea vieþii cultural-comunitare evreii, au
beneficiat cumva în Þãrile Române, viaþa lor comunitarã având un sprijin mai ales
din partea domnitorilor fanarioþi. Ceea ce nu înseamnã, însã, cã domnitorii fanarioþi
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pretutindeni la menþinerea ºi cultivarea tradiþiei lor mozaice. De aceea,
dreptul la construirea de sinagogi, ºcoli, bãi rituale, dreptul la tãierea ritualã
a animalelor necesare hranei lor – erau condiþii de importanþã existenþialã,
atât pentru evreii sefarzi, cât ºi pentru aºkenazi. Conduita lor moral-juridicã,
viaþa lor tradiþional-religioasã – erau reglementate de aceeaºi învãþãturã
cuprinsã în Tora (Vechiul Testament) ºi în Talmud (comentariile rabinice la
Tora). Iar codul de legi mozaice (în ebraicã, numit Shulhan Aruch, „masa
orânduitã”) sistematizat ºi definitivat de învãþatul Iosif Caro, în secolul al
XVI-lea, prevede 613 comandamente ritualice – pentru fiecare aspect de
viaþã individualã ºi colectivã, domesticã ºi sinagogalã.

Sinagoga („în variante modernizate”, Templul) reprezintã principala
instituþie de cult comunitarã, cu un rol deosebit în prezervarea ºi
supravieþuirea mozaismului (chiar ºi în variantele sale reformate).

Specificitatea sinagogii, ca instituþie, nu rezidã în caracterul ei strict
cultural, dupã cum nici instituþia rabinatului nu are o funcþie doar preoþeascã
– ambele sunt adânc implicate în obiceiurile iudaice privind existenþa,
învãþãtura, cultura ºi spiritualitatea, cu alte cuvinte, lucruri esenþiale pentru
o comunitate umanã, lipsitã – în diasporã – de o seamã de dimensiuni proprii
oricãrei etnii desfãºurate într-un spaþiu propriu.

n-au aplicat ºi mãsuri antievreieºti, în alte privinþe… lumeºti: evreii nu aveau acces la
proprietatea funciarã, mãrturia lor în instanþã împotriva unui creºtin ortodox nu avea
valabilitate; au avut loc ºi acþiuni de izgonire a evreilor de la sate. La începutul secolului
al XIX-lea, odatã cu apariþia Codului Callimachi (1817) în Moldova ºi a celui al lui
Caragea (1818) în Þara Româneascã, apar noi reglementãri cu referire la strãini, în
general, ºi la evrei, în special. Codul Callimachi, prin articolul 1430, acorda evreilor
dreptul sã-ºi cumpere case ºi magazine la oraºe, interzicând, însã, cumpãrarea
oricãror proprietãþi în mediul rural. În aceastã epocã de sfârºit de domnie fanariotã,
evreii – diseminaþi pe întreaga întindere a Moldovei ºi în numeroase localitãþi din
Muntenia, se împãrþeau în trei categorii: pãmântenii, care câteodatã se confundau
chiar cu indigenii, hrisovelitii, stabiliþi la o datã mai recentã, pe bazã de confirmare
printr-un hrisov domnesc special (în categoria aceasta intrau, în principal, cei veniþi
prin chemare de impopulare – colonizare), ºi sudiþii, supuºi protecþiei strãine, apãraþi
de abuzurile fiscale proprii epocii respective. Aceste disocieri în statutul juridic al
evreilor, încetãþenite mai degrabã prin obiceiul pãmântului decât printr-o lege scrisã,
au fost în vigoare pânã la introducerea Regulamentului Organic (1831-1832), care a
proclamat pentru prima datã principiul cã necreºtinii – deci, un criteriu religios – nu
pot beneficia de drepturi civile ºi politice. În general, Regulamentul Organic a avut o
serie de prevederi restrictive ºi discriminatorii pentru evreii din Þãrile Române: orice
evreu care nu-ºi putea demonstra o sursã de existenþã era considerat vagabond ºi
putea fi expulzat; s-au desfiinþat breasla ºi instituþia hahambaºiei, ºeful cultului
nemaibeneficiind de sistemul de privilegii; s-a instituit o organizare comunitarã
subordonatã autoritãþii statale. O singurã mãsurã era favorabilã evreimii: aceea privind
dreptul la învãþãmântul de stat.



ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE DIN ROMÂNIA

86

Condiþii istorice deosebite au determinat, în diaspora, organizarea
evreilor în comunitãþi, în aºa-zise cahaluri, care, pe lângã altele, asigurau o
viaþã comunitarã, chiar comunionalã, ce consta în diverse forme ºi practici
de sociabilitate – prilejuite fie de ajutorarea sãracilor, de îngrijirea bolnavilor,
de instrucþiune, fie de reunirea laolaltã la sinagogã, pentru desfãºurarea
ceremonialului religios.

Principalele sãrbãtori evreieºti poartã denumirile:
Roº Haºana – Anul Nou (aproximativ, septembrie-octombrie) – presu-

pune rugãciuni, pocãinþã completã, spre a implora iertarea pãcatelor, ºi
„angajamentul” de a nu mai greºi. De Roº Haºana, eºti/nu eºti înscris în
Cartea Vieþii pentru încã un an, dar ai posibilitatea ca, timp de zece zile,
pânã la urmãtoarea sãrbãtoare, cea mai importantã, sã faci dovadã de cãinþã
sincerã – prin fapte bune, rugãciuni, iubire de oameni ºi credinþã.

A zecea zi dupã Roº Haºana este Yom Kipur – ziua iertãrii (aproximativ,
în octombrie): petrecutã în rugãciuni fierbinþi ºi post negru. În aceastã zi,
Atotputernicul decide nu numai soarta individului, ci soarta întregului popor
evreu. Pioºenia unui singur om poate salva întreaga naþiune. Dupã o legendã
mai recentã, o asemenea salvare poate fi obþinutã doar prin pioºenia celor
36 de drepþi, aflaþi pe Pãmânt în fiece generaþie.

Sucot – sãrbãtoarea colibelor (aproximativ, în octombrie). În amintirea
ieºirii din robia egipteanã. Rugãciuni, prãznuiri în corturi bogat ornate cu
fructe. Sãrbãtoarea este consideratã ºi „zi a recoltei”.

Hanuka – ziua macabeilor (aproximativ: decembrie). Minunea
luminilor aprinse timp de 8 zile, la izgonirea pãgânilor din Marele Templu,
profanat de ei. Este prãznuitã minunea ºi, în subsidiar, vitejia macabeilor.

Purim – sãrbãtoarea destinului (aproximativ: martie). Minunea salvãrii
evreilor din masacrul pus la cale împotriva lor, de un demnitar de la curtea
lui Xerxes, suveran al Imperiu Persan, din mileniul I î.H. Sãrbãtoare ludicã ºi
carnaval.

Pesah – Paºti (aproximativ: aprilie). 8 zile de rugãciuni ºi alimentare
specialã, cu nenumãrate restricþii. În amintirea unui eveniment capital
(secolul al XVII-lea î.H.) cu rol inaugurator al naþiunii evreieºti libere. În
primele seri, este povestitã epopeea acestui eveniment.

ªevuot – Rusalii (aproximativ: mai). Dãruirea de cãtre Dumnezeu a
Thorei (Legea divinã, cu cele 10 porunci) lui Moise. Se prãznuieºte Bucuria
Cãrþii Sfinte primite de poporul evreu, prin profetul sãu Moise, pe Muntele
Sinai.

Sabatul – sfinþirea sâmbetei, în virtutea poruncii divine privind odihna
sacrã impusã pentru cea de-a ºaptea zi a sãptãmânii – la evrei, sâmbãta.
Numeroase prescripþii rituale prevãd: rugãciuni, rituri de întâmpinare,
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desfãºurare, ºi ieºire din aceastã mare sãrbãtoare sãptãmânalã. Sabatul
creºtin este Sfânta Duminicã.

Specificitatea sãrbãtorilor mozaice rezultã din originalitatea ºi
anterioritatea lor faþã de cele creºtine ºi islamice. În mozaism, nu existã zile
închinate sfinþilor sau faptelor eroice înfãptuite de om.

Evreii n-au sãrbãtori naþionale. Chiar acelea care sunt pornite de la
amintirea unei întâmplãri la capãtul cãreia istoria a înregistrat un act naþional
– au fost legate de credinþa în Dumnezeu. Toate evenimentele naþionale
care n-au înregistrat colaborarea expresã a Divinitãþii – n-au încrustat pe
filele calendarului evreiesc nicio sãrbãtoare.

Astfel, evenimentul naþional al ieºirii din Egipt e prãznuit prin
sãrbãtoarea Paºtilor, fiind opera exclusivã a lui Dumnezeu, în timp ce
cucerirea Canaanului, care nu s-a sãvârºit cu sprijinul Divinitãþii, ci exclusiv
prin oameni, nu constituie o sãrbãtoare, dupã cum nici cucerirea
Ierusalimului nu constituie, din aceleaºi motive, o sãrbãtoare.

La fel, acordarea Tablelor Legii a prilejuit o sãrbãtoare, fiindcã ele sunt
opera exclusivã a lui Dumnezeu, în timp ce scrierea Psalmilor sau încheierea
Talmudului n-au constituit sãrbãtori, pentru cã sunt opere omeneºti.

Acest principiu – în fixarea sãrbãtorilor evreieºti – este dictat de porunca
divinã cã omul nu trebuie sã se închine faptelor omeneºti, ci numai faptelor
divine.

Aducerea pe lume a copiilor este o poruncã a Thorei – sã procreezi ºi
sã te înmulþeºti (Geneza, 1, 28). Riturile religioase „la naºtere” consacrali-
zeazã preaplinul sufletesc asociat momentului de mare bucurie de la
naºterea unui copil, mai ales de sex masculin. Dacã este bãiat, el trebuie
iniþiat în „legãmântul lui Abraham”, prin actul circumciziei.

Conform Scripturii, Abraham a fost primul care a primit porunca
circumciziei, aplicând-o asupra sa – în semnul pecetluirii legãmântului fãcut
cu Dumnezeu (Geneza 17, 10) ºi prin care Divinul l-a transformat într-un
evreu. De la aceastã datã, fiecare copil de parte bãrbãteascã trebuia sã
primeascã ºi sã reitereze în acelaºi fel respectivul legãmânt, ca act de
supunere faþã de voinþa divinã.

De cum începea sã vorbeascã, bãiatul, potrivit tradiþiei, era învãþat
sã spunã rugãciuni ºi era inclus într-o formã de învãþãmânt confesional unde
deprindea sã citeascã din cãrþile Bibliei – fie doar în ebraica veche, fie cu
comentarii în limba maternã. Acest fel de ºcoalã, numitã „heder”, condusã,
de regulã, de un rabin local, presupunea o didacticã ºi metodicã sui generis:
anacronicã, în bunã mãsurã, dar generatoare de forme de sociabilitate ºi de
socializare a copilului ce marcau adânc fiinþa ºi caracterul sãu.

La împlinirea vârstei de treisprezece ani, copilul devine – sub raport
religios – bãrbat, obligat sã respecte preceptele ºi riturile poruncite de Lege.
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Cu acest prilej, are loc ceremonia numitã „Bar-mitzwa”, care consacrã
maturizarea ºi responsabilitatea.

Fetelor li se dezvoltã responsabilitatea religioasã fãrã ceremonii
anume. În epoca modernã, prin recunoaºterea crescândã a egalitãþii între
sexe, prin modernizarea cultului, se preconizeazã ºi o aºa-numitã ceremonie
de Bat-mitzwa pentru fete: practicile însã diferã, dar ideea s-a dovedit din
ce în ce mai popularã, fiind prezentã ºi la evreii din România, pe scarã largã.

Evreii tradiþionaliºti sau cei din vechime obiºnuiau sã se cãsãtoreascã
de tineri ºi respectau un ritual aproape uitat astãzi. Talmudul sugereazã, ca
fiind cea mai potrivitã vârstã pentru cãsãtorie, pe cea de optsprezece ani.

Cãsãtoria timpurie era o datorie – pentru ca, în rãstimpul fertilitãþii
maxime la femei, sã poatã fi îndeplinit comandamentul proliferãrii, creºterii
ºi înmulþirii. La evrei, este admisã cãsãtoria cu rude colaterale (nepoate,
veri etc.), nepotul nu se poate însã cãsãtori cu mãtuºa sa.

Nunta era stabilitã, de regulã, la lunã nouã, într-o miercuri sau vineri,
pentru nulipare, într-o joi pentru vãduve – dar numai dupã ce s-au respectat
toate prescripþile puritãþii feminine. Mirele posteºte pânã la ceremonie, în
ziua nunþii.

Alaiul porneºte spre locuinþa mirelui ºi a miresei, iar seara are loc
masa mare: cãsãtoriþilor li se fac daruri, se rostesc ºapte incantaþii – aceleaºi
de la cununie –, ospãþul este bogat ºi cu meniul variat. Dupã masã, soþii –
care au respectat prescripþia îmbãierii – sunt conduºi în dormitor, unde se
va produce taina „cunoaºterii” (aºa precum stã scris în scripturã, cã Abraham
a „cunoscut-o” pe Sara).

Când un evreu se apropie de sfârºitul drumului sãu pãmântesc, cere
sã vinã în jurul lui cunoscuþi, rude etc. – pentru a le obþine iertarea – chiar ºi
celor care au pãcãtuit faþã de el. Dupã care, printr-o rugãciune specialã, îºi
afirmã credinþa în Dumnezeu.

Dupã deces, corpul este depus pe podea, cu picioarele spre uºã ºi
acoperit în întregime cu o cuverturã neagrã. Lumânãrile îi sunt puse la cap,
în sfeºnice. Femeile, în clacã, cos pânza imaculatã în care va fi înfãºurat
mortul. Peste noapte, corpul defunctului este spãlat temeinic, cu apã caldã,
aromatã cu esenþe de trandafir. Dupã care, este înfãºurat în pânza cusutã
special ºi în talesul (ºalul) sãu de rugãciune. Este legat la brâu cu un cordon
ºi pe cap i se pune o bonetã albã. Depus într-un coºciug foarte simplu, de
scânduri, cu partea de jos lãsatã mai mult deschisã. Coºciugul se acoperã
cu o cuverturã neagrã peste care, în cazuri speciale (dacã a fost rabin etc.),
se aºazã câteva cãrþi de rugãciune. Mortul e þinut în casã o singurã zi, în
cazul în care nu intervine a doua zi vreo sãrbãtoare, ºi înhumat a doua zi.

Cimitirul, numit Beth Haim (Casa Vieþii), are la intrare o încãpere
specialã în care se obiºnuiesc vorbiri elogioase despre defunct ºi rugãciuni
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ce laudã dreptatea lui Dumnezeu. Tot aici, se saltã capacul coºciugului,
pentru a se aºeza un sãculeþ de pãmânt sub capul acoperit al mortului.
Capacul este bãtut în cuie ºi coºciugul este dus la groapa sãpatã lângã cele
ale altor rude ale sale. Înhumarea este la evrei regula, iar incinerarea –
deosebit de rarã ºi contrarã riturilor în vigoare. Cu trecerea anilor, pomenirea
morþilor se face prin comemorãri anuale (Iarzeit – în idiº-germanã). Acest
obicei, de origine discutabilã, este pãstrat pânã ºi de cei mai puþini religioºi.

Grecii din România ºi-au pãstrat vie tradiþia, educându-ºi copiii în ºcoli
greceºti, þinându-ºi sãrbãtorile religioase ºi pe cele naþionale, îmbrãcându-
se în costumele lor specifice (G 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27). Oameni cu
poftã de viaþã, tineri sau vârstnici, grecii preþuiesc ºi cunosc vechile cântece
ºi dansuri specifice locurilor de origine, pe care le interpreteazã, acompaniaþi
la buzuki (G 27 b), la diferite ocazii festive ori la petreceri cu mâncãruri
tradiþionale, însoþite uneori de spartul farfuriilor. La 1 ianuarie, grecii
sãrbãtoresc nu doar venirea noului an, ci ºi pe Sfântul Vasile din Kesareia. El
e cel ce aduce ºi lasã sub brad cadourile dorite de fiecare. În fiecare casã, la
venirea Anului Nou, se taie „vasilopita” (plãcinta Sfântului Vasile). Existã ºi
azi credinþa cã cel la care ajunge bãnuþul ascuns în vasilopitã va fi norocos
tot anul. De 1 Mai, ziua florilor, s-a pãstrat obiceiul împletirii coroniþelor pe
care copiii le atârnã în balcoane ºi la porþile caselor. Ca toþi creºtinii ortodocºi,
grecii þin la obiceiurile legate de sãrbãtorile de Paºti (postul, înroºitul ouãlor,
pregãtirea maghiriþei, slujba Învierii, urmatã în zori de coacerea mielului la
proþap) – ºi de Crãciun (prepararea cozonacilor, colindatul, împodobitul
bradului). Cei care provin mai ales din insule ºi din localitãþile de pe þãrmuri
mai pãstreazã obiceiul de a împodobi de Crãciun o corabie, cãci în
Antichitate, ea era cea care-i aducea pe cei dragi acasã.  Ziua de 25 Martie
este o dublã sãrbãtoare, ºi religioasã ºi naþionalã: este ziua de Bunavestire,
dar marcheazã totodatã ºi începutul luptei de eliberare a grecilor, din 1821.
Cea de a doua mare sãrbãtoare naþionalã este ziua de 28 Octombrie – a
Marelui Nu (To megalo Ohi) – legatã de evenimentele din timpul celui de Al
Doilea Rãzboi Mondial, când grecii ºi-au împiedicat duºmanii sã intre în þarã.

Obiceiurile calendaristice ale comunitãþii croate sunt, cu precãdere,
legate de marcarea momentelor importante ale sãrbãtorilor religioase. De
altfel, aprecierea  istoricului  Traian Simu, în acest sens, este elocventã. În
studiul sãu apãrut în 1939, la Lugoj, numit „Originea caraºovenilor”, în care
a menþionat „caraºovenii sunt foarte superstiþioºi ºi în perioada aceasta nu
ºtiu care popor din Europa sã-i întreacã”. Ar mai fi de subliniat, în acest
sens: mersul cu „Betleem” („s’Betleenom”) – copiii ºi tinerii merg, în seara
de Ajun al Crãciunului, din casã în casã, ºi cântã, în legãturã cu naºterea lui
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Iisus, acþiune ce se finalizeazã în bisericã, înaintea începerii slujbei de la
miezul nopþii; „poklade” respectiv manifestãrile cu mãºti, în zilele de
duminicã ºi marþi ce preced  „miercurea cenuºii” înaintea începerii postului
mare pentru Paºte; „pelerinajul”, adicã mersul pe jos, în ordine, în post ºi
rugãciune, cu „prapori” (s.n. – steaguri religioase) ºi cu cântãri religioase,
cel mai important fiind cel la mãnãstirea Maria de la Radna (Lipova), care
înseamnã  trei zile dus ºi trei zile întors; „slavenje” – adicã praznic organizat
de fiecare familie pentru a-l slãvi pe sfântul ocrotitor al familiei.

Obiceiuri specifice sunt legate ºi de momente din viaþa omului
(naºterea ºi botezul, nunta, moartea), obiceiuri marcate ºi de unele ritualuri.
În acest sens, ar fi de menþionat: „moaºa de buric” – cea care scaldã copilul
pânã la botez, ºi care în prima baie pune apã sfinþitã, flori, obiecte, cele care
vor asigura nou-nãscutului noroc în viaþã; nunta – care, tradiþional, dura de
sâmbãtã seara pânã miercuri dimineaþã, ºi în care „starisvat” (naºul mic)
avea un rol important, eveniment ce era precedat de invitarea naºului în
ziua de joi de dinaintea nunþii.

Religia a avut ºi are o importanþã deosebitã în viaþa italienilor.
Asemenea pelerinilor din Evul Mediu, a marilor cãlãtori înainte de a pleca
spre o destinaþie necunoscutã, grupurile de emigranþi primeau
binecuvântarea în cadrul unei slujbe speciale. Alþii au plãtit pentru a li se
face câte douã  slujbe pe an, în amintirea lor. În Bucureºti, Craiova, Târgoviºte,
Galaþi, Brãila, Brezoi, Râmnicu Vâlcea, Iaºi, Rãducãneni, Greci, Cataloi,
Iacobdeal º.a. – unde s-au stabilit comunitãþi de italieni –, s-au ridicat biserici
romano-catolice. În urma cãsãtoriilor mixte, unii au adoptat cultul creºtin-
ortodox. Sãrbãtorile religioase sunt cele din calendarul romano-catolic. În
satul Greci, judeþul Tulcea, se mai pãstreazã obiceiul ca, dupã slujba
duminicalã de Santa Lucia, ori cu prilejul Crãciunului (Babbo Natale),
oamenii sã se întâlneascã în ceea ce se numeºte capannone, unde mãnâncã
ºi petrec împreunã.

Obiceiurile ruºilor-lipoveni sunt strâns legate de sãrbãtorile religioase.
Calendarul pe care îl respectã ei a rãmas neschimbat, fiind cel iulian, decalat
cu 13 zile. Pânã în zilele noastre, la ruºii-lipoveni s-a pãstrat obiceiul efectuãrii
semnului crucii în aproape orice acþiune pe care o întreprind. Cel mai bine
s-au pãstrat obiceiurile legate de Masleniþa (Sãptãmâna Brânzei sau Lãsata
Secului) – sãptãmâna de dinaintea intrãrii în postul Paºtelui. Este o sãptãmânã
de voie bunã, sãrbãtoritã cu cântece vesele pe strãzile localitãþilor ºi cu
preparate lactate specifice: vareniki, blini, piroghi etc. În timpul slujbei de
Florii, podelele bisericilor sunt acoperite cu un covor de iarbã, în timp ce
credincioºii þin în mâini lumânãri ºi crenguþe de salcie, sfinþite cu aceastã
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ocazie. Paºtele, o sãrbãtoare foarte importantã pentru ruºii-lipoveni, se
sãrbãtoreºte în familie, cu ouã vopsite ºi cozonac, ce se sfinþesc în dimineaþa
Învierii, dupã liturghie. Mielul nu face parte din tradiþia ruºilor-lipoveni. Pe
toatã perioada Paºtelui, existã la ruºii-lipoveni obiceiul de a se pupa de trei
ori când se întâlnesc, pronunþând „Hristos a înviat!” („Hristos voskrese!”) ºi,
respectiv, „Adevãrat a înviat!” („Voistinu voskrese!”). ªi la ruºii-lipoveni existã
obiceiul de a colinda, de Crãciun, vestind Naºterea Domnului, însã nu înainte
de sãrbãtoare, ci dupã liturghie, ºi cu un singur colind în repertoriu, preluat
din cântarea bisericeascã („Hristos se naºte” – „Hristos rajdaetsja”). ªi
evenimentele importante din viaþa ruºilor-lipoveni prezintã câteva
particularitãþi specifice. Astfel, botezul nou-nãscutului se face prin
scufundarea totalã a copilului în cristelniþã, de trei ori. Naºii de botez (o
persoanã masculinã ºi una femininã) nu trebuie neapãrat sã reprezinte un
cuplu; de cele mai multe ori, aceºtia au vârste fragede. Prenumele copilului
(în general, unul singur) era sugerat de preot, în trecut, în funcþie de sfinþii
din calendar sãrbãtoriþi în perioada când s-a nãscut copilul. Cãsãtoria, la
ruºii-lipoveni, a pãstrat poate cele mai multe particularitãþi tradiþionale.
Cãsãtoria era precedatã de logodna celor doi tineri, ocazie cu care se
organizau petreceri la casa fiecãruia dintre cei logodiþi („acolisnaia”, la bãiat,
ºi „devisnic”, la viitoarea mireasã). Pânã la nunta propriu-zisã, pânã nu
demult, se organizau ºezãtori la care fetele ºi femeile cântau ºi confecþionau
batiste cu marginea dantelatã, pe care apoi le dãruiau nuntaºilor. Înainte de
cununia religioasã, care are loc imediat dupã liturghie, se practicã un obicei
de „cumpãrare-vânzare” a miresei de la casa pãrinteascã, ocazie cu care
sunt interpretate diferite cântece.

S-a pãstrat pânã în zilele noastre obiceiul ca mirii sã se cunune la
bisericã în costumele tradiþionale, cele pentru viaþa religioasã. Dupã oficierea
slujbei de cununie, mirii se îndreaptã cãtre casa mirelui, ducând împreunã
o icoanã ºi fiind însoþiþi de preoþi, pe noul drum. Dupã cãsãtoria civilã,
petrecerea propriu-zisã are loc spre dupã-amiazã, seara, de multe ori prelun-
gindu-se pe durata a 2–3 zile. În trecut, nunta lipoveneascã era marcatã de
un aer de sobrietate, nefiind permisã muzica, ci doar anumite cântece
folclorice interpretate de meseni. La decesul unui rus-lipovean, acesta este
privegheat timp de trei zile, în camera din faþã a locuinþei, fiind cititã
neîntrerupt Psaltirea. Se aprinde candela, care trebuie sã ardã timp de ºase
sãptãmâni. În jurul capului celui decedat se pune o cununã de hârtie, pe
care scrie, în slavonã, „Sfinte, puternice ºi nemuritorule Dumnezeu, îndurã-
te de noi!”, iar în mânã i se pune o hârtie cu binecuvântarea preotului. Slujba
de înmormântare are loc la bisericã, iar dupã înmormântare se organizeazã
o masã întinsã la casa celui trecut în nefiinþã. Coliva, la ruºii-lipoveni, este
fãcutã din grâu fiert, amestecat cu miere de albine. Mortul este pus în groapã
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cu picioarele spre est, spre locul unde stã crucea, întrucât existã credinþa
cã, la învierea morþilor, primul lucru pe care îl va vedea cel decedat trebuie
sã fie crucea.

Sunt deosebit de interesante ºi frumoase obiceiurile sârbilor legate
de sãrbãtorile religioase. Astfel, în Ajunul Crãciunului (Badnje Ve e), are
loc aprinderea badnjakului, în soba (cuptorul) casei sau, mai nou, în curtea
bisericii (SR 18,19). Acest lemn tânãr Îl simbolizeazã pe Iisus Hristos ºi intrarea
lui în lume, în inima ºi în casa noastrã, iar fapta arderii badnjakului reprezintã
cãldura iubirii lui Hristos. Numãrul mare al scânteilor provocate de arderea
lemnului semnificã ºi bogãþia din casa respectivã, pentru anul care vine. De
Ajun, în camera mare se aºtern paiele care semnificã ieslea pruncului Isus.
Primul musafir de Crãciun trebuie sã fie bãrbat (polo•nik), asupra acestuia
se aruncã  grâu ºi el trebuie sã adune nucile pe care gazda le aruncã în
camerã, prin paie (SR 20). Prãjitura tradiþionalã de Crãciun este cu nucã ºi
miere, se numeºte esnica, în care se ascunde o monedã (SR 21). Cel care
gãseºte moneda o va aºeza în rama icoanei din propria casã.

La începutul primãverii, în zona Banatului montan ºi a Clisurii
dunãrene, s-a pãstrat sãrbãtoarea numitã faºange, specificã mai multor
comunitãþi, nu doar sârbilor.

Vrbica – reprezintã un alt obicei frumos, care are loc în Sâmbãta lui
Lazãr, cu o sãptãmânã înainte de Paºte. Copiii din sat, împreunã cu preotul,
adunã crengi tinere de salcie, pe care le aduc în bisericã. De Florii, aceste
crengi sunt împãrþite oamenilor care vin la bisericã (SR 22).

De Paºte, obiceiurile sunt asemãnãtoare cu cele ale altor comunitãþi
creºtine: sacrificarea mieilor, vopsitul ouãlor, Învierea.

Cea mai importantã sãrbãtoare a verii este Ivandan (24 iunie/7 iulie).
În ajunul acestei sãrbãtori, fetele din sat se îmbracã frumos ºi merg pe câmp
pentru a culege flori galbene (ivansko cve e) din care se împletesc coroniþe
(SR 23). Aceste coroniþe sunt aºezate pe porþile caselor – ºi, astfel, vara, în
comunitãþile multietnice, casele sârbeºti se deosebesc uºor.

 O zi importantã a familiei sârbeºti o reprezintã ziua sfântului casei.
Fiecare familie are un sfânt protector, care se moºteneºte de obicei pe linie
masculinã ºi este sãrbãtorit alãturi de prieteni ºi de întreaga familie. Cele
mai multe familii sârbeºti îi au ca sfinþi protectori pe Sfântul Nicolae
(19 decembrie) (SR 24), Sfântul Ioan (20 ianuarie) (SR 25), Sfântul Gheorghe
(6 mai) (SR 26). Pentru elevii ºi profesorii sârbi, cea mai importantã este
ziua de Sfântul Sava (27 ianuarie) (SR 27) sfântul protector al ºcolilor,
întemeietorul primelor ºcoli sârbeºti.

Un loc important în spiritualitatea comunitãþii îl ocupã ruga satului,
adicã hramul bisericii – când se adunã laolaltã membrii familiei, prietenii.
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Religia a jucat întotdeauna un rol important în viaþa comunitãþii
macedonene, dar ºi în viaþa fiecãrui membru al sãu. Religia a fost unul dintre
principalele motive ale emigrãrii macedonenilor în România. Etnicii
macedoneni din România, la origine, sunt ortodocºi de rit vechi, aceasta
însemnând cã majoritatea sãrbãtorilor bisericeºti sunt celebrate la 13 zile
dupã ce sunt celebrate de populaþia românã, de exemplu. Astfel, Crãciunul,
la macedoneni, „cade” pe 7 ianuarie, iar Anul Nou pe 14 ianuarie. Generaþiile
mai noi ale migraþiei macedonene în România, sosite dupã cea de a doua
decadã a secolului al XX-lea, când s-a fãcut trecerea de la calendarul iulian
la cel gregorian, celebreazã sãrbãtorile bisericeºti la fel ca ºi populaþia
românã. Cele mai importante sãrbãtori bisericeºti sunt: Veligden – Paºtele;
Bojik – Crãciunul; Bogorodiþa – Fecioara Maria; Cârstovden – Boboteaza;
Nova Godina – Anul Nou; Ilinden – Sfântul Ilie; Spasovden – Înãlþarea;
Petrovden – Sfântul Petru; Sfântul Dumitru. Etnicii macedoneni ºi-au pus
amprenta asupra întemeierii ºi dezvoltãrii vieþii monahale în Þara
Româneascã ºi apoi în Moldova. Nicodim de la Tismana a ctitorit aºezãminte
de cult ºi mãnãstiri (Bãileºti, Dobromira, Tismana, Viºina, Topliþa) ºi a fost
primul macedonean atestat pe tãrâmurile româneºti. ªi comunitatea
macedoneanã a ctitorit biserici, la rândul ei, printre acestea numãrându-se
biserica având hramul „Adormirea Maicii Domnului”, din Bãileºti, ºi cea cu
hramul „Sfântul Dumitru”, din Bucureºti.

PORTUL TRADIÞIONAL, MONUMENTE ªI ZILE DE COMEMORARE,
SIMBOLURI

Comunitãþile maghiare, creºtinate dupã rit apusean, în timpul regelui
ªtefan I, au îmbrãþiºat noile confesiuni protestante în secolul al XVI-lea.
Confesiunea evanghelicã (lutheranismul) ºi confesiunea reformatã
(calvinismul) au fost preluate din Europa apuseanã, iar antitrinitarianismul
a fost fondat în Transilvania de Dávid Ferenc. Alegerea unei confesiuni, în
general a fost fãcutã de principii Transilvaniei, de nobili, care astfel au
influenþat apartenenþa religioasã a enoriaºilor („Cuius regio, eius religio”).
Dieta Transilvaniei organizatã la Turda în anul 1568 a introdus, pentru prima
datã în Europa, libertatea confesionalã. Viaþa religioasã a jucat ºi joacã în
continuare un rol important în viaþa comunitãþilor maghiare, aceasta
manifestându-se ºi prin existenþa sãrbãtorilor religioase în calendar ºi
continuitatea sãrbãtorilor religioase.

Cele mai importante sãrbãtori în comunitãþile maghiare sunt cele
religioase ºi cele istorice. Sãrbãtorile religioase sunt: Advent (Adventus
Domini – cele patru sãptãmâni premergãtoare Crãciunului), Crãciun, Florii,
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Paºte, Rusalii – în general acestea sunt sãrbãtorite de comunitãþile maghiare;
romano-catolicii mai oficiazã ºi sãrbãtori legate de Sfânta Fecioarã Maria, ºi
sãrbãtoresc hramurile bisericilor. Sunt organizate ºi pelerinaje, cum ar fi cel
organizat, începând cu secolul al XVI-lea, la ªumuleu Ciuc, cel mai mare
pelerinaj din sud-estul Europei. Protestanþii comemoreazã anual Reforma
(31 octombrie 1517).

Maghiarii de pretutindeni comemoreazã anual evenimente istorice:
data de 15 martie este consideratã zi naþionalã, prin care se comemoreazã
izbucnirea revoluþiei din 1848, eveniment care a marcat un pas important în
emanciparea naþionalã ºi modernizarea de tip occidental. O altã zi importantã
este data de 20 august, când se comemoreazã sanctificarea (sfinþirea) lui
István I, regele Ungariei. Ziua de 6 octombrie este consideratã zi naþionalã
de doliu, pentru cã în aceastã zi au fost executaþi cei 13 generali ai revoluþiei
din 1848. Tot în aceastã zi a fost executat primul prim-ministru al Ungariei,
contele Batthyány Lajos. La 23 octombrie, este comemoratã revoluþia
anticomunistã din 1956.

Simbolurile specifice sunt cele legate de încoronare. Acestea sunt
urmãtoarele: coroana formatã din douã pãrþi, aºa-zisã coroanã bizantinã
(greacã) ºi cea latinã, sabia, sceptrul, stema Transilvaniei.

Portul popular se pãstreazã doar în zona ruralã, la oraº sunt rare ocaziile
când se îmbracã cineva în haine tradiþionale. Existã porturi specifice unor
zone de exemplu Þinutul Cãlatei (judeþul Cluj) (HU 4, HU 5), sau în secuime
(HU 63), dar diferã portul din zona Bihorului, din Câmpia Transilvaniei sau
zonele locuite de ceangãi (HU 62). O caracteristicã aparte este faptul cã hainele
tradiþionale sunt îmbrãcate din ce în ce mai rar, de obicei de sãrbãtori, ºi ele
sunt din materiale scumpe ºi moderne – nu cele tradiþionale, din in ºi cânepã.

Rromanipen-ul – dharma rromilor –, în sens apropiat de acela al
conceptului hindus, este legea fundamentalã a rromilor – sau Constituþia
tradiþiei rrome –, sistem de norme, valori ºi concepte intracomunitare, care
graviteazã în jurul modelului de identitate al culturii tradiþionale rrome:
familia comunitarã, acel tip de familie extinsã la nivel  de comunitate, care
se aflã într-o relaþie de dependenþã normativã ºi structuralã faþã de
comunitatea cãreia îi aparþine. Familia rromã este o famile-rizom, care îºi
unificã rãdãcinile într-o tulpinã comunã ºi, în spiritul unei filosofii epicureice
a existenþei, orientatã exclusiv spre prezent, dezinteresatã de istorie sau de
experienþa trecutului, singura istorie care o preocupã fiind istoria de familie,
fiecare individ având datoria sã-ºi cunoascã genealogia, nu ca pe o obligaþie
de studiu, ci în mod firesc, natural, prin relaþia cotidianã cu memoria familialã
conservatã în cutume ºi tabu-uri.
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Pentru a menþine coeziunea structuralã ºi a cultiva coerenþa
conceptualã, elemente fundamentale ale identitãþii, orice model cultural
are nevoie de o forma mentis, de o religie, în sens etimologic (lat. religo,
religere – a lega, a uni), o relaþie cu sine ºi cu transcendenþa, suport moral ºi
traseu spiritual de identificare, memorie comunitarã ºi totodatã valoare de
reprezentare. Aceastã religie poate fi una de raportare la divinul exterior
omului, în care fiinþa umanã se defineºte prin relaþie cu supranaturalul, iar
structurile societãþii reflectã acel „pattern” al cetãþii cereºti, edificând temple
ºi palate, construind pentru eternitate, încercând sã facã efemerele lucrãri
omeneºti cât mai durabile prin culturã, abordare specificã societãþilor
sedentare, culturilor de tip agrar. În accepþiunea sa largã însã, religia poate
fi ºi raportarea la divinul din om sau, mai bine spus, la fiinþa umanã ca
întruchipare a divinului pe pãmânt, perfectibilã în relaþia cu sine, în mãsura
în care îºi organizeazã viaþa dupã normele comunitãþii cãreia îi aparþine. O
astfel de religie intracomunitarã, care nu îndeamnã omul sã edifice pe
pãmânt, ci sã trãiascã prezentul etern, este Rromanipen-ul.

Conºtient de faptul cã nimic din ceea ce este omenesc nu dureazã,
Rromanipen-ul nu edificã cetãþi, nu construieºte ºi nu consemneazã pentru
viitor, ci propune un sistem de relaþionare cu prezentul, bazat pe valorile
memoriei ºi ale experienþei colective, în care modelele culturale au caracter
emergent, cresc din ele însele, ca un organism viu. În acest spirit, rromii îºi
constituie identitatea prin raportare la un prezent continuu, devenit în fiecare
clipã viitor continuu care reflectã trecutul continuu sau memoria culturalã,
conform concepþiei timpului repetitiv în spiralã. Structura socialã inerentã
unui asemenea punct de vedere este derivatã din ideea descendenþei, a
continuitãþii prin urmaºi. Întruchipãrile sacre ale acestei religii sunt copiii,
soborul clerical – kris-ul bãtrânilor, legea – phralipe (fraternitatea), practica
misticã – ujipen ai pakiv (puritatea ºi onoarea), iar revelaþia – familia.

Rromanipen-ul, prin caracterul lui sacru, inalienabil ºi indubitabil, cu
valoare de dogmã, se centreazã pe 4 concepte esenþiale: phralipe – revelaþia
relaþiilor fraterne din comunitate, de ajutor reciproc, responsabilitate
colectivã ºi împãrtãºire a destinului; pakiv – credinþa, respectul, onoarea ºi
încrederea reciprocã; ujipe – conservarea stãrii de puritate spiritualã ºi
trupeascã; baxt – cultul norocului, al ºansei prezente în viaþa celor care
respectã normele phralipe-ului ºi pakiv-ului, în opoziþie cu bibaxt-ul,
nenorocul, neºansa care apare în lipsa primelor douã – phralipe ºi pakiv.

În acelaºi spirit, al nevoii de conservare a puritãþii ritualice a familiei,
costumul tradiþional rrom, atât la femei, cât ºi la bãrbaþi, trebuie sã susþinã
ideea conform cãreia trupul uman este divizat în douã pãrþi, de la brâu în
sus – partea superioarã purã –, iar de la brâu în jos – partea inferioarã impurã;
aºadar, pentru a corespunde regulilor puritãþii, costumul nu poate fi compus
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dintr-o singurã piesã, ci numai din douã piese, una care sã acopere partea
de sus a corpului, iar cealaltã care sã acopere partea de jos a corpului.
Femeile nu poartã rochii sau alte piese de îmbrãcãminte dintr-o singurã
bucatã, pentru cã nu delimiteazã corpul impur de cel pur, norma fiind sã se
traseze cu precizie linia de demarcaþie dintre partea de jos ºi cea de sus a
corpului.

Costumul tradiþional al femeii rrome este compus din urmãtoarele
piese: i þoha (fusta), i katrinþa (ºorþul), o gad (cãmaºa), o dikhlo (basmaua),
le papucia (papucii). Fusta este spurcatã, aºadar nu se îmbracã niciodatã
pe cap, pentru a nu-l spurca, ºi nu trebuie sã atingã lucrurile bãrbatului.
Dacã o femeie atinge cu fusta un vas pus pe pãmânt, sau pur ºi simplu trece
peste el, nimeni nu mai mãnâncã sau bea din acel vas, fapt pentru care este
interzis sã se punã vasele pe jos, în special în  locuri de trecere. Acoperã-
mântul capului este pur, deci sacru, aºadar dacã o femeie trece peste pãlãria
unui bãrbat sau o atinge, din greºealã, cu fusta, pãlãria respectivã este
aruncatã. ªorþul, în schimb, este pur. Mai ales femeile însãrcinate ºi cele
aflate la menstruaþie trebuie sã poarte ºorþ, scut împotriva ofenselor aduse
puritãþii, îmbrãcãminte magicã, de protecþie a miracolului fertilitãþii, care,
spre deosebire de fustã, este curatã: se pot chiar ºterge vasele cu ºorþul.
Femeile care intrã în camera copilului nou-nãscut, pentru a nu-i fura somnul
ºi a-l proteja de duhurile rele, îl ºterg pe frunte cu poala ºorþului. Basmaua
(rr. „o dikhlo” – vãzut) este purã. Soþia nu are voie sã-i dea soþului apã cu
mâinile goale, ci acoperite de un ºtergar sau, mai bine, de propria ei basma,
din respect (rr. „pakiv”) ºi ruºine (rr. „la ipe”). Simbol erotic, pãrul femeii
este impur, de aceea se þine strâns în cozi – „ciungria”: trei cozi pentru „ceaia
bare”/fete mari; douã cozi ºi acoperit cu „dikhlo” (ceea ce poate fi vãzut)
pentru „rromnia”/femei mãritate.

Pentru cã partea de sus a corpului este purã, – „ujo” –, cãmaºa fiind ºi
ea purã, femeile pot umbla cu pieptul semi-dezgolit ºi îºi pot alãpta copiii în
public. În schimb, genunchii ºi gleznele, în acord cu impuritatea pãrþii
inferioare a corpului, se considerã a fi cea mai ruºinoasã/indecentã parte a
trupului omenesc – „but lajavo” –, ei trebuind sã fie acoperiþi întotdeauna,
atât la femei, cât ºi la bãrbaþi. De altfel, întreaga parte de jos a corpului trebuie
sã fie în permanenþã acoperitã, atât la femei, cât ºi la bãrbaþi: femeile rrome
poartã fuste lungi, niciodatã pantaloni sau fuste scurte; bãrbaþii rromi poartã
pantaloni lungi, niciodatã scurþi.

Cãmãºile ºi bluzele se spalã separat de fuste ºi de pantaloni, în vase
diferite, speciale pentru fiecare componentã a îmbrãcãminþii, superioarã
sau inferioarã, ºi nu se amestecã niciodatã apa, sau vasele de spãlat obiecte
de bucãtãrie, cu apa sau vasele de spãlat haine, de teama impuritãþii. La fel,
tacâmurile ºi vasele de bucãtãrie se spalã întotdeauna separat de haine.
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Picioarele, în special cele ale femeii, precum ºi încãlþãrile sunt impure,
datoritã contactului cu pãmântul ºi faptului cã aparþin pãrþii de jos a corpului.
Când o femeie calcã în picioare pãlãria unui bãrbat, sau îi aruncã papucul
peste cap, inclusiv dacã îl ameninþã pe bãrbat cu aceste gesturi, bãrbatul
devine „mahrime” (spurcat).

Referindu-ne la simboluri, pentru cã reflecþia din cadrul acestui
material se referã mai ales la istorie, este important de înþeles cum percep
rromii istoria, în comparaþie cu nerromii. Când folosim termenul de nerromi,
ne referim, în acest caz, mai ales la modelul mental produs de civilizaþia
europeanã occidentalã, bazatã pe viziunea raþionalist-cartezianã asupra
cunoaºterii.

Nerromii sunt, în cea mai mare parte, popoare sedentare, aºadar vãd
mereu aceleaºi locuri ºi se relaþioneazã întotdeauna cu aceleaºi persoane,
vecinii, cu care îºi creeazã relaþii stabile, de lungã duratã. Aceste relaþii stabile
conduc la statuarea de norme ºi obligaþii reciproce strict determinate. ªtiind
cã se vor afla mereu în acelaºi loc, nerromii edificã/construiesc pentru viitor,
dar sunt interesaþi ºi de trecut, de istorie, privesc timpul ca duratã, timp liniar,
cronologic, perceput prin intermediul raþionalitãþii.

Spre deosebire de nerromi, rromii au fost – ºi încã sunt, unele subgru-
puri, în unele spaþii – un popor nomad, aºadar vãd mereu alte locuri ºi se
relaþioneazã cu alþi oameni, cu care nu dezvoltã relaþii de duratã, ci
temporare, comerciale/de schimb, de adaptare imediatã la limbajul alteritãþii,
fãrã prea multe obligaþii pe termen lung. ªtiind cã se nu vor afla mult timp în
acelaºi loc, nu edificã/nu construiesc pentru viitor, dar nici nu sunt interesaþi
de trecut, de istorie, nu privesc timpul ca duratã, ci ca prezent continuu:
existã deci numai ziua de astãzi. Rromii nu percep timpul ca fiind liniar, ci
ca fiind circular/repetitiv, anticronologic, viziune avându-ºi originea într-un
tip de cunoaºtere senzorial iraþionalist.

Toate acestea conduc la concluzia ca demersul de prezentare clasicã,
cronologic-raþionalistã ºi mecanicistã a istoriei rromilor se aflã în dezacord
cu percepþia acestora faþã de timp, aºadar pare a nu avea sens. Cu toate
acestea, în elaborarea materialului de faþã, pentru cã acesta este destinat
uzului pedagogic, s-a utilizat convenþia didacticismului raþionalist. Materialul
este mai ales în folosul alteritãþii, încercând sã urmãreascã paradigma de
gândire a nerromilor, pentru a le facilita acestora înþelegerea celor mai
importante momente dintr-o istorie a rromilor exterioarã modelului de
gândire rrom.

Cu toatã aceastã reticenþã a modelului de gândire tradiþional rrom faþã
de memoria istoricã, odatã cu recunoaºterea poporului rromilor, la nivel
european ºi mondial, ca minoritate naþionalã sau etnicã, miºcarea de
afirmare identitarã a rromilor a început construcþia unei naþiuni moderne
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rromani, non-teritoriale, non-statale, transfrontaliere, marcatã de o viziune
comunã, unitarã, asupra statutului rromilor în lumea contemporanã. Aceasta
este reprezentatã prin simbolurile de referinþã ale oricãrei naþiuni: Ziua
Internaþionalã a Rromilor – 8 Aprilie –, celebratã în toate þãrile, inclusiv în
India, steagul mondial al rromilor, cu jumãtatea superioarã albastrã, simbol
al cerului senin, jumãtatea inferioarã verde, simbol al câmpului înverzit, iar
la mijloc cu o roatã roºie, simbol al nomadismului, dar ºi al rãdãcinilor indiene
ale rromilor, roata fiind preluatã de pe steagul Indiei, ca arhetip al ciclului
vieþii ºi al morþii „chakra”/„samsara”, ºi imnul internaþional al rromilor
„Gelem, gelem” („Am tot umblat”), care vorbeºte despre nomadism ºi despre
Holocaust – în limba rromani, „Samudaripen” (uciderea tuturor) –, hotãrâte
la cel dintâi Congres Internaþional al Rromilor, pe 8 aprilie 1971, la Londra,
limba literarã comunã rromani, limbã scrisã, cu un alfabet standard unitar,
instituit prin decizia Congresului internaþional al rromilor, pe 8 aprilie 1990,
la Varºovia.

Drapelul albanezilor – roºu, cu vulturul bicefal, negru, în centru – este
folosit de etnicii albanezi din România la serbãri ºi ceremonii. El era ridicat
cu ocazia sãrbãtorilor mari, româneºti ºi albaneze, încã din primul deceniu
al secolului al XX-lea, la sediile societãþilor culturale albaneze sau la diferite
manifestãri ale acestora. Imnul albanez este „Cântecul steagului”, text scris
de poetul albanez, din România, Asdreni (Aleks Stavri Drenova, 1872-1947),
ºi pus pe notele melodiei patriotice „Pe-al nostru steag e scris unire”, de
Ciprian Porumbescu. Acest imn a  fost cântat pentru prima datã la Bucureºti,
în anul 1907, fiind adoptat de albanezi în 1912, la Proclamarea Independenþei
de stat. „Cântecul steagului” este ºi azi imnul de stat al Albaniei. La
28 noiembrie – Ziua Steagului – se sãrbãtoreºte Ziua naþionalã (Proclamarea
Independenþei de stat faþã de Imperiul Otoman). Albanezii din România îºi
cinstesc monumentele ºi aºezãmintele. Amintim aici bustul lui Victor Eftimiu,
din faþa fostei sale locuinþe din Bucureºti, biserica ortodoxã „Dintr-o zi”
(strada Academiei, nr. 22) din Capitalã, datã în folosinþã albanezilor ortodocºi
de cãtre statul român, între anii 1912-1947. În anul 2006, a fost amplasat în
parcul Herãstrãu bustul poetului ºi patriotului albanez Naim Frasheri
(1846-1900). N. Frasheri a avut o relaþie strânsã cu comunitatea albanezã
din România, câteva dintre cele mai importante cãrþi ale sale fiind editate la
Bucureºti.

Reprezentative, la cehi, sunt naraþiunile ºi cântecele populare.
Naraþiunile se referã la colonizarea în România, la comori, haiduci, pitici,
vrãjitoare, ºerpi uriaºi, armatã etc. Exemplu: „Jak pr išli naší z Cech” („Cum
au venit ai noºtri din Cehia”) ºi „Had a poklad” („ªarpele ºi comoara”).
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Poveºtile se depãnau la ºezãtori, la birturi, la obiceiul numit scãrmãnatul
penelor, la curãþarea porumbului etc. Cântecele populare ale cehilor vorbesc
despre dragoste, cãtãnie, naturã, minerit etc. De exemplu: „Ta naše písni ka

eská” („Cântecul nostru cehesc”) „Do práce mladý horník krá í” („Spre
minã pãºeºte un tânãr”). Dintre dansurile populare practicate, amintim:
Veverky, Kominík, Zid, Beseda, câteva tipuri de polcã. Îmbrãcãmintea
femeilor ºi a copiilor din satele cehe din Banat ºi-a pãstrat, în principiu, forma
sa specificã. Costumul femeilor ºi al fetelor este foarte asemãnãtor portului
ceh din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea. Acest stil de îmbrãcãminte
s-a pãstrat în unele sate cehe, de exemplu, Sfânta Elena, Ravensca, Gîrnic,
pânã la sfârºitul secolului al XX-lea. Femeile mai în vârstã îl poartã ºi astãzi.

Este alcãtuit din fustã lungã ºi încreþitã, o bluzã cu mânecã lungã ºi
încreþitã la umãr, gulerul împodobit cu dantelã sau broderie, ºorþul împodobit
cu dantelã ºi broderie, cu pense subþiri ºi puþin încreþit pe margini. Pe cap,
se poartã batic de pânzã înflorat, legat cu perinuþã ºi colþuri. Pe sub fustã, se
poartã jupe de pânzã cu dantelã ºi broderie încreþite ºi foarte apretate. Tot
costumul este confecþionat din materiale de bumbac ºi in. Fiecare sat are
costumul specific, deosebindu-se între ele prin legarea baticului, lungimea
fustelor, legarea ºorþului sau croiala bluzei. De asemenea, culoarea
îmbrãcãminþii diferã de la o sãrbãtoare la alta. De exemplu, costumul alb
este unul festiv – ºi se poartã doar de Nedeie ºi de Înviere. De Vinerea Mare,
se poartã costum negru – simbolizând doliul –, de Paºti se poartã costum
roºu cu buline albe – simbolizând bucurie. Femeile se încalþã cu „ba kory”,
opincuþe tricotate din lânã sau confecþionate din postav, cu talpã din piele
de porc, iar bãrbaþii – opinci din piele de porc, având curele, înalte pânã
aproape de genunchi, ºi ciorapi lungi de lânã.

Grecii îºi celebrau sãrbãtorile ºi îºi þineau slujbele în diferite biserici
ortodoxe (G 28). Dupã recunoaºterea oficialã a comunitãþilor, cele mai mari
dintre acestea vor avea propriile biserici (G 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).
O listã anexatã Convenþiei româno-elene de comerþ ºi navigaþie, din 1931,
cuprindea bisericile greceºti din România, cu bunurile aparþinãtoare ºi ºcolile
care depindeau de ele (G 38). Bisericile au rãmas pânã astãzi locul principal
de întâlnire al membrilor comunitãþii, cu ocazia sãrbãtorilor creºtine ori a
pomenirii eroilor greci (G 39). De asemenea, monumentele eroilor (cum
este, de pildã, cel de la Drãgãºani) reprezintã, în fiecare zi de 25 Martie,
punctele de întâlnire a reprezentanþilor comunitãþilor elene din toate colþurile
României (G 40, 41, 42, 43, 44, 45).

Polonezii din zona ruralã a judeþului Suceava au un costum popular
specific, diferit de cel al românilor sau ucrainenilor. La bãrbaþi, cãmaºa este
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albã, având în partea din faþã rânduri de flori cusute cu roºu, verde, portocaliu
ºi albastru. Ciupagul este ornamentat cu mãrgele mici, iar manºeta are
mãrgele ºi dantele de culoare albã. Pantalonii sunt albi. Bundiþa este tivitã
cu negru pe margini – la mâneci ºi la poale, iar la revere are brodate flori
roºii cu rãmurele verzi. Pãlãria de culoare neagrã are prinsã, deasupra
borului, la baza calotei, o panglicã roºie.

La femei, cãmaºa este albã, având rânduri de flori pe umãr. Mânecile
largi se strâng la încheieturã în pliuri ºi se leagã. Bundiþa, verde sau roºie,
este cusutã cu flori. Fusta, de aceeaºi culoare cu bundiþa, este plisatã la
nivelul genunchiului, având cusute 5–6 rânduri de fundiþe înguste,
multicolore. Peste fustã se poartã în mod obiºnuit un ºorþ alb, cu floricele
roºii. Pe cap se poartã o coroniþã de flori, având legate în spate panglici
multicolore.

Viaþa religioasã a comunitãþii poloneze din sudul Bucovinei este
caracterizatã, în general, de practicarea unui catolicism autentic ºi militant
care, în paralel cu învãþãturile religioase, insuflã credincioºilor frumoase
principii civice ºi morale. Cea mai importantã manifestare religioasã anualã
a polonezilor din sudul Bucovinei are loc la Cacica, în perioada 14-16 august.
În acele zile, se organizeazã un mare pelerinaj la biserica din localitate,
construitã în stil neogotic, în 1904. În altar se aflã o icoanã celebrã, copie a
nu mai puþin celebrei icoane „Madona Neagrã” de la Cz stochowa. Începând
cu anul 2000, biserica din Cacica a dobândit rangul de basilica minor, fiind
subordonatã direct Vaticanului. Cu prilejul mai sus amintitei sãrbãtori, se
adunã pelerini din România, Ucraina, Polonia, Germania, celebrându-se, în
virtutea unui autentic spirit de toleranþã bucovinean, slujbe în limbile polonã,
germanã, maghiarã ºi ucraineanã, „slujba mare” oficiindu-se în limba
românã. Polonezii din judeþul Suceava respectã toate sãrbãtorile religioase
specifice calendarului catolic (în special, Paºtele ºi Crãciunul), organizând
totodatã întâlniri tradiþionale, cu prilejul unora dintre ele. La începutul Postului
Mare, în comunitãþile poloneze se sãrbãtoreºte „lãsata secului” (zapusty),
prilej cu care sunt uneori evocate sau prezentate vechi obiceiuri ºi tradiþii
poloneze specifice acestui post. În lunea Învierii, bãieþii stropesc fetele cu
apã sau parfum, obicei denumit s miergust. Tradiþia împãrþirii op atek-ului
(azimã, pâine binecuvântatã) din Ajunul Naºterii Domnului este alt obicei
specific polonez.

Portul  croaþilor  diferã de la zonã la zonã. Cel din Banatul montan are
un specific aparte, fiind unic atât în zonã,  cât ºi în þara de adopþie,  precum
ºi în cea de origine. Specificitatea  acestuia este reliefatã  de materialul
predominant alb din care sunt confecþionate majoritatea  pieselor  sale
componente, dar ºi prin cusãtura aplicatã, în care predominã negrul, alãturi
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de roºu, ca ºi prin discreþia culorilor folosite pentru a întregi motivele florale,
geometrice, ale acestora. În ceea ce priveºte portul din zona Banatului de
câmpie, acesta este în concordanþã cu cel din zona de plecare din Croaþia
de azi, având influenþe evidente ale portului german ºi maghiar (s.n. – satele
din zona  de  câmpie  sunt  cu  populaþii din toate  etniile).

 Comemorarea celor trecuþi  la cele veºnice se face anual, în  ziua de
2 noiembrie, cu ocazia zilei morþilor. În acest sens, cu o searã înainte, se ard
lumânãri în cimitir, iar a doua zi, dupã slujba religioasã de la bisericã, preotul
face slujbe de comemorare în cimitir. La finele anului 2007,  prin grija Uniunii
Croaþilor din România, a fost realizat la Caraºova un monument închinat
celor cãzuþi în cele douã rãzboaie mondiale, aparþinând satelor comunei.

Pânã nu demult, nu existau deosebiri între portul cotidian ºi cel
bisericesc al ruºilor lipoveni. În prezent, însã, portul tradiþional al ruºilor-
lipoveni este conservat doar în viaþa religioasã, iar de la înfiinþarea ansam-
blurilor folclorice, cu unele adaptãri ºi modificãri, ºi în viaþa cultural-artisticã.
Costumul bãrbãtesc lipovenesc tradiþional era compus din cizme sau pantofi,
pantaloni largi ºi „rubaºka” – cãmaºã fãrã guler, purtatã peste pantalon ºi
legatã la mijloc cu un brâu de lânã coloratã cu ciucuri la capete, numit „pois”.
Bãrbaþii în vârstã continuã sã poarte ºi în prezent, la bisericã, o hainã lungã,
de culoare închisã, cunoscutã sub numele de „paddiovca”, în Dobrogea,
sau „bichesca”/„cufaica”, în Moldova ºi Bucovina. Odinioarã, acest obiect
de vestimentaþie era obligatoriu pentru toþi bãrbaþii, atunci când se duceau
la bisericã. Rânduiala bisericeascã cere, de altfel, ca haina folositã pentru
viaþa religioasã sã nu fie întrebuinþatã ºi pentru alte evenimente cotidiene
(nuntã, petrecere etc.). Piesa de bazã a costumului femeiesc este
reprezentatã de fustã („iubca”) sau sarafan, largã ºi lungã pânã la glezne.
Ca ºi la bãrbaþi, mijlocul este încins cu un „pois”. Capul femeilor este acoperit
obligatoriu cu batic. Fetele nemãritate îºi împletesc pãrul într-o singurã coadã,
în care îºi prind o panglicã. La cununie, pãrul fetei care se cãsãtoreºte este
împletit în douã codiþe (simbolizând cununia, cuplul), care se prind într-un
coc în creºtetul capului. Cocul este acoperit cu o boneþicã („chicika”), peste
care se pune „kaseac”-ul, iar apoi baticul. Un element de rit des întâlnit, mai
ales la femeile în vârstã, este „lestovca” sau mãtãniile (realizate din piele,
cu diferite decoraþiuni).

Sãrbãtorile religioase la ruºii lipoveni sunt pe: 7 ianuarie – Crãciunul sau
Naºterea Domnului; 14 ianuarie – Sfântul Vasile cel Mare; la 14 ianuarie 1990,
s-a constituit CRLR; 19 ianuarie – Boboteaza; 7 aprilie – Bunavestirea;  Paºtele,
Înãlþarea Domnului ºi Sfânta Treime – coincid cu aceleaºi zile în care
respectivele sãrbãtori sunt prãznuite ºi dupã calendarul gregorian;
6 mai – Sfântul Gheorghe; 12 iulie – Sfinþii Petru ºi Pavel; 2 august – Sfântul Ilie;
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19 august – Schimbarea la faþã; 28 august – Sfânta Maria, Adormirea Maicii
Domnului; 21 septembrie – Naºterea Maicii Domnului; 4 decembrie – Intrarea
Maicii Domnului în Bisericã; 19 decembrie – Sfântul Nicolae.

La slovaci, portul tradiþional avea la bazã þesãturi din fir de cânepã, in,
dar ºi postav (fig. 1, 2, 3, 4). Viaþa oamenilor, la þarã, se ghida dupã sãrbãtori,
care erau considerate ca adevãrate puncte cardinale, încadrate de cutume,
superstiþii ºi norme – cu conþinut raþional sau fantasmagoric. De Sfântul Pavel,
se considerã cã este jumãtatea iernii dacã ursul se întoarce, în bârlogul lui.
Pe 2 februarie, de Sfânta Maria, se sfinþeau lumânãrile, care se aprindeau de
câte ori tuna ºi fulgera. Balul mascat (fašiangy) se putea organiza pânã la
începerea postului Paºtelui, el simbolizând sfârºitul iernii ºi începutul
primãverii. A cincea duminicã de post corespunde cu obiceiul pãgân, slav,
de înecare a simbolului iernii – Morena. Aceasta e ziua Floriilor, când se
organizeazã un fel de nunþi simbolice de copii, care poartã în mânã ouã, ca
simbol al vieþii ºi primãverii. Miercurea cenuºii (ºchioapã) e cea de dinaintea
Paºtelui – ºi simbolizeazã doliul în urma crucificãrii ce urmeazã. Joia Verde
este ziua când se leagã clopotele ºi nu se mai foloseºte decât toaca. În aceastã
zi, se recomandã terminarea tuturor însãmânþãrilor, ca sã înverzeascã. La
evanghelici, este o zi importantã pentru copii, care, la vârsta de 12 ani, se
duc la bisericã, pentru a fi confirmaþi în credinþã prin spovedanie. În aceste
zile, se încondeiazã ouãle, se dezleagã clopotele ºi se aprind focurile, care
simbolizeazã veghea la mormântul lui Hristos. Sãrbãtorile Paºtelui
culmineazã în  ziua de luni, când bãieþii umblã sã ude fetele cu apã ºi cu
parfum, iar acestea le dãruiesc în schimb câte un ou încondeiat. Urmeazã
ziua de 24 aprilie, Sfântul Gheorghe, când se tocmeau slugile ºi se semnau
înþelegerile dintre proprietari ºi chiriaºi. Întâi mai – era prilejul, pentru bãieþi,
sã-ºi manifeste sentimentele de dragoste faþã de iubitele lor, prin ornarea
caselor lor cu ramuri înflorite ºi împodobite. La 50 de zile dupã Paºte, se
sãrbãtoresc Rusaliile. La catolici, se împodobesc casele cu ramuri verzi ºi
flori, care se vor arde în casã, pentru a fi feritã de tunete ºi fulgere. Tot acum
se organizeazã ºi rugi ºi bâlciuri. În ziua de 8 iunie, de Sfântul Medard, se
spune cã picãtura lui curge 40 de zile, adicã atâtea zile va fi timp ploios. O
sãrbãtoare importantã este ºi ziua mamelor, care la evanghelici este în mai,
iar la catolici în iunie. Cu aceastã ocazie, se merge la bisericã ºi se oferã
cadouri mamelor. Sfântul Ioan Botezãtorul, în 24 iunie, marcheazã solstiþiul
de varã, cu care ocazie se aprindeau focurile ºi, simbolic, se sãrea peste ele.
De Sfinþii Petru ºi Pavel începea seceriºul – ºi de Sfânta Ana se aºteptau
furtuni. Între 15 august ºi 8 septembrie, adicã cele douã Mãrii, se organizeazã
vizite la mãnãstiri, dar ºi bâlciuri ºi iarmaroace. Sfântul Mihai, în 29 septem-
brie, marcheazã începutul toamnei ºi al culesului recoltei. Dupã Sfântul Luca,
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18 octombrie, se pot organiza din nou baluri, nunþi ºi botezuri. În 31 octom-
brie, este ziua Reformei, o mare sãrbãtoare pentru evanghelici. În ziua de
1 noiembrie se sãrbãtoreºte amintirea tuturor defuncþilor din familie – ziua
tuturor sfinþilor. Cu aceastã ocazie, se împodobesc mormintele, se aprind
lumânãrile ºi se comandã chiar fanfarã cu melodii adecvate. Importante
sunt ºi sãrbãtorile de iarnã, dintre care amintim doar Sfântul Nicolae ºi Sfânta
Lucia. Prima – este comunã pentru toþi creºtinii; dar cea de a doua este
legatã din plin de superstiþii, dintre care amintim doar urmãrirea vremii în
zilele de pânã la Crãciun, fiecare corespunzând unei luni a anului. Una din
cele mai importante sãrbãtori este – ºi pentru slovaci – cea a Crãciunului,
când masa trebuie sã fie cât mai îmbelºugatã. Masa specificã pentru o familie
constã dintr-o ciorbã de varzã cu cârnaþi, paste cu mac ºi miere ºi tot felul
de fripturi (nu de pasãre, fiindcã scormoneºte înapoi, iar porcul înainte). Se
umblã cu colinde, se oferã cadouri. Ciclul creºtinesc se terminã în data de
6 ianuarie, de Boboteazã, când se sfinþesc apa ºi casele.

Tipic pentru slovacii de la câmpie a fost sãlaºul, adicã o gospodãrie în
câmp, departe de localitate, unde se depozita toatã recolta ºi se creºteau
animalele. În localitate se venea doar duminicã, la bisericã. La fel ca ºi în
naturã, ºi la om alterneazã perioadele naºterii, înfloririi, maturizãrii,
îmbãtrânirii ºi morþii. Ele se repetã cu fiecare generaþie – ºi atrag atenþia mai
ales cele care marcheazã limitele dintre viaþã ºi moarte. ªi toate acestea
sunt înconjurate de obiceiuri, superstiþii ºi ceremonii, care sunt în general
comune creºtinilor –  de aceea, nu le vom mai descrie.

Obiceiurile ºi tradiþiile etnicilor macedoneni sunt pãstrate din moºi
strãmoºi ºi transmise mai departe – obiceiuri de nuntã, obiceiuri de botez,
obiceiuri de înmormântare. Obiceiurile de nuntã – perioada nunþii este una
în care comunitatea macedoneanã prinde viaþã, fiind momentul când „revin
acasã” toate fiicele ºi fii sãi. Nunta la macedoneni este un prilej de mare
bucurie care aduce în acelaºi spaþiu geografico-culturalo-temporal toate
generaþiile unei familii. Ritualul de nuntã propriu-zis la etnicii macedoneni
se desfãºoarã astfel: mama mirelui întâpinã rudele cu pâine de casã ºi un
borcan în mâini ºi începe apoi aºa-numitul dans al soacrei. Obiceiul se pare
cã are e semnificaþie ritualicã iniþiaticã, una din lungul ºir de iniþieri la care
este supus mirele. Este momentul despãrþirii de vechiul nucleu familial ºi al
iniþierii unui alt nucleu familial – în cadrul cãruia joacã rolul principal. De
asemenea, obiceiul „bãrbieritului mirelui” – care se desfãºoarã în paralel
cu „gãtitul miresei” – are o semnificaþie iniþiaticã, fiind ultimul la care este
supus mirele înaintea nunþii. Este sfârºitul iniþierii lui ca tânãr ºi începutul
iniþierii lui în viaþa sa de bãrbat ºi cap de familie. Când mireasa se îndreaptã
cãtre casa noului soþ, aici ea este întâmpinatã de soacra ei, cu pâine de
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casã. Mireasa trebuie sã o înconjoare pe soacra ei de trei ori, atingând pâinea,
ca semn cã va fi supusã.

În mijlocul comunitãþii macedonene din Urzicuþa (Dolj) s-a mai pãstrat
un obicei din bãtrâni: de Sfântul Trifun, care este pe 1 februarie pe stil nou ºi
pe stil vechi pe 14 februarie, cei care au în proprietate culturi de viþã de vie
merg pe aceste parcele de vie ºi simuleazã tãierea acesteia – pe care o
stropesc cu vin, sã fie rodirea acesteia cât mai bogatã ºi vinul sã iasã de cea
mai bunã calitate. La acest ritual ia parte ºi preotul, care þine o slujbã unde
se adunã toþi sãtenii ºi îºi ureazã unul altuia mult belºug ºi sãnãtate. La aceastã
serbare nu lipsesc tobele, trompetele ºi mult rachiu ºi vin.

Ritualul slobozirii apelor (al dãrii în folosinþã a unei fântâni) este de
asemenea un ritual caracteristic etnicilor macedoneni din România. El
începe cu douã sãptãmâni înainte de desfãºurarea propriu-zisã a acestui
obicei, cu procesul de curãþire ºi sleire a acesteia. Cu o sãptãmânã înainte,
un grup de trei tinere îmbrãcate în costume populare încep sã care fiecare
câte trei cobiliþe de apã de câte trei ori pe zi : dimineaþa, pânã rãsare soarele;
la prânz, când soarele este deasupra capului; ºi seara, înainte de apusul
soarelui. De-a lungul celor cinci zile, de luni pânã vineri, fetele sunt „urmãrite”
pas cu pas de trei tineri (martorii) care cresteazã pe o nuia de mãr, cu ajutorul
unui cuþit, fiecare cobiliþã dusã de fiecare dintre fete. Sâmbãtã, dis-de-
dimineaþã, cei ºase tineri participã la ritualul de slobozire a apei. În trei colþuri
ale fântânii se aprind lumini (lumânãri), se dã înconjurul fântânii cu tãmâie
fumegândã, fetele varsã în jgheabul fântânii mici cantitãþi de apã în exact
numãrul cobiliþelor cãrate în zilele anterioare. Apa este vãrsatã peste o bucatã
de lânã netoarsã (în credinþa popularã a macedonenilor din România, apa
este purificatã dacã se trece printr-o bucatã de lânã netoarsã) ºi o bucatã de
sãpun (macedonenii din România cred  cã sãpunul, astfel pus acolo, spalã
pãcatele) ºi martorii mãrturisesc cã fetele au cãrat numãrul care trebuie de
cobiliþe pline cu apã, dupã care fetele rup nuielele de mãr pe care martorii
„numãraserã” în zilele anterioare cobiliþele cu apã cãrate. Pe tot timpul
ritualului, în jgheabul fântânii trebuie sã fie aprinse lumânãri dispuse în cruce
(în credinþa popularã a macedonenilor din România, aceste lumânãri îi ajutã
pe cei trecuþi în nefiinþã sã primeascã apã).

DIVERSE

Primele clãdiri „ºcolare” la cehi au fost casele comunale (erarii), unde
la început se oficiau ºi slujbele religioase. Treptat, s-au construit ºi primele
ºcoli adevãrate, astfel: la Eibenthal în 1848, la Sfânta Elena ºi Gîrnic în 1850–
1852, la ªumiþa în 1857, la Ravenska în 1862 ºi la Bigãr în 1876. Dupã 1890,
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datoritã preocupãrii statului român ºi a statului ceh, cât ºi a U.D.S.C.R., la
Sfânta Elena ºi Eibenthal s-au construit clãdiri ºcolare noi, iar în celelalte
sate, clãdirile vechi au fost radical modernizate ºi dotate cu aparaturã ºi
mobilier nou. Primii „învãþãtori” au fost coloniºti mai rãsãriþi, ºtiutori de carte,
apoi statul austriac a trimis din Cehia primii învãþãtori cu diplomã, ºi anume:
Matej Hájek în 1854 la Ravensca, Vincenc Zamour il, în 1857 la Gîrnic, Josef
Hájek în 1858 la Eibenthal, Jindr ich Schlögl în 1858 la Sfânta Elena, Josef
B ezina în 1878 la ªumiþa, Jan Lukeš în 1898 la Ogradena Nouã, iar la Bigãr,
Adam Mleziva în 1865, fiu al satului. Dupã pacea de la Trianon (1920),
autoritãþile române au trimis învãþãtori români, iar din 1929 s-a reluat ºi
venirea învãþãtorilor din Cehoslovacia, acþiune care s-a menþinut, cu unele
întreruperi, pânã în anul 1959. În perioada comunistã, au contribuit la evoluþia
ºcolilor cehe absolvenþii Liceului Pedagogic din Nãdlac, secþia cehã, promoþia
1977, ºi anume: Josef Mleziva la Bigãr, Alois Špicel ºi Josef Pešic la Gîrnic,
Josef Dlouhý, Fratišek Roch ºi Alena Fiklová (Gecse) la Sfânta Elena, ºi
František Šubert la Ravensca. Dupã 1990, unii dintre ei au emigrat în Cehia,
însã Mleziva, Roch ºi Gecse A. îºi continuã activitatea ºi azi. Astfel, la Moldova
Nouã, încã din 1990 funcþioneazã, fãrã întrerupere, grupe de elevi care învaþã
opþional limba maternã cehã, sub îndrumarea învãþãtoarei Gecse A. Treptat,
s-au format ºi alþi învãþãtori cehi cu diplomã, precum Iosef Bouda Maria
Boudová, Sofie Štepni ková, Sofie Šíbalová, František Olteanu, Michaela
Pospíšilová. Pentru susþinerea învãþãmântului în satele cehe, din Cehia au
fost trimiºi profesori precum: Vilma Anýzová, Petr Sko epa, Jaroslav Svoboda
ºi alþii. În ultimii ani, sub egida M.E.C.T., se organizeazã olimpiade judeþene
ºi naþionale la limba ºi literatura cehã.

Instituþiile culturale sunt reprezentate de cãminele culturale construite
în perioada comunistã, în care se desfãºoarã o bogatã activitate cultural-
artisticã: ºezãtori, baluri, spectacole etc. Pânã în 1990, în sate au existat
fanfare ºi orchestre cehe, însã treptat ele s-au desfiinþat. Tocmai pentru
conservarea valorilor tradiþionale, în fiecare an, U.D.S.C.R., cu sprijinul statului
ceh, organizeazã, alternativ, festivaluri folclorice ale adulþilor ºi copiilor,
aºteptate cu mare bucurie, la care sunt invitate formaþii cehe din Serbia ºi
Cehia. Principala organizaþie a comunitãþii cehe (ºi slovace) din România
este Uniunea Democraticã a Slovacilor ºi Cehilor din România (U.D.S.C.R.),
înfiinþatã în ianuarie 1990, fiind reprezentatã în Parlamentul României printr-
un deputat. Un rol foarte important la înfiinþarea ºi afirmarea acestei
organizaþii l-a avut preºedintele fondator, scriitorul slovac Ondrej Štefanko
(1949–2008). Cele ºase sate cehe din Banatul de sud fac parte din Filiala
Zonalã Cehã Banat Sud, care se bucurã de o largã autonomie în cadrul
U.D.S.C.R.
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O gospodãrie tradiþionalã ruso-lipoveneascã se caracterizeazã prin-
tr-un mod ordonat de aranjare, cu perimetrul sub formã dreptunghiularã,
cu latura scurtã cãtre stradã. Casa propriu-zisã, amplasatã la stradã, este de
tip vagon, cu 3 sau 4 încãperi înºirate una dupã alta. Casa este mãrginitã de
obicei de prispã, cu sau fãrã balustrade, ºi stâlpi de lemn. Materialul de
construcþie al casei diferã în funcþie de regiunea geograficã. În deltã ºi în
majoritatea localitãþilor din Dobrogea, casele erau construite din cãrãmizi
de chirpici, iar acoperiºul din stuf. În Moldova ºi Bucovina era utilizat frecvent
ºi lemnul, iar pentru acoperiº erau tradiþionale paiele sau draniþa (scândurele
din lemn). La casele lipoveneºti cu fronton, acesta era frumos decorat cu
elemente specifice: floristice, zoomorfe etc. De asemenea, erau decoraþi
stâlpii ºi balustradele de lemn de la prispa casei. Pereþii exteriori ai casei
erau de obicei spoiþi cu var, în alb, iar tâmplãria exterioarã a casei (stâlpi,
balustrade, ferestre etc.) vopsitã în albastru. Elemente specifice pentru
aºezãrile pescãreºti erau „vetrinnicele”, de forma unor sãgeþi, peºti, pãsãri,
ce indicã direcþia vântului. În ceea ce priveºte camerele, o atenþie deosebitã
i se acordã primei camere, dinspre stradã, care era atent îngrijitã, având un
rol important în evenimentele familiei (nuntã sau înmormântare). Aceastã
camerã era urmatã de un antreu, cu ieºire în exterior, camerã folositã propriu-
zis de familie ºi, eventual, încã un antreu sau încãpere. Tavanul încãperilor
era strãbãtut de o grindã de lemn medianã. Nelipsite din camerele ruºilor-
lipoveni sunt icoanele, amplasate în colþul camerei, pe un suport de lemn
(„bajniþa”), cu candelã ce se aprinde obligatoriu, de sãrbãtori sau în timpul
rugãciunilor. Un alt element specific ruºilor-lipoveni este cuptorul întins,
cunoscut sub denumirea de „pecika” sau „lejanka”, spaþiul de pe cuptor
fiind folosit pentru odihnã/dormit. Anexele gospodãriilor lipoveneºti se
întindeau, de regulã, în prelungirea casei propriu-zise, fiind ceva mai
impunãtoare în zona Moldovei ºi a Bucovinei. Ele cuprind una sau douã
magazii, bucãtãria de varã, grajdul sau coteþul pentru animale ºi, în funcþie
de ocupaþia gospodarului, o anexã pentru depozitarea bãrcii sau a uneltelor
agricole. Fãrã excepþie, în gospodãriile lipoveneºti, chiar ºi în prezent, existã
baia lipoveneascã (tip saunã, numitã „bania”), alcãtuitã din douã încãperi:
prima (numitã predbanik/pribanik), în care se face focul ºi unde se lasã
hainele, ºi baia propriu-zisã. În cea de-a doua încãpere, se gãsesc o vatrã
din pietre, cazanul cu apã pentru încãlzit ºi un pat de scândurã, numit „palok”,
pe care se aºazã cel care se îmbãiazã.

Efectul de saunã este amplificat prin stropirea cu apã a pietrelor încinse.
Pentru stimularea circulaþiei sanguine, se foloseºte o mãturicã de nuiele (de
obicei, de stejar), care se opãreºte ºi cu care se loveºte uºor ºi ritmic persoana
care face baie. În general, baia se pregãteºte sâmbãta ºi înainte de sãrbãtori,
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dar ºi când cineva din familie se îmbolnãveºte, întrucât acest gen de baie este
considerat leac pentru orice boalã. Credinþa ruºilor lipoveni din România este
creºtin-ortodoxã de rit vechi, pãstratã neschimbatã încã din timpul creºtinãrii
Rusiei Kievene, în 988, de cãtre cneazul Vladimir Sveatoslavici. ªi în prezent,
slujbele religioase se þin în limba slavonã, iar calendarul folosit este cel iulian.
Cele câteva elemente care ar diferenþia credinþa ruºilor lipoveni de cea
ortodoxã practicatã în România þin, în marea lor parte, de ritul religios – ºi nu
de dogmã. Aducem spre exemplificare câteva elemente caracteristice:

• semnul crucii, la staroveri, se face cu douã degete (arãtãtorul ºi
degetul mijlociu), reprezentând dubla ipostazã a Mântuitorului Isus Hristos:
natura divinã ºi cea umanã, iar cele trei degete împreunate simbolizeazã
Sfânta Treime;

• crucea ruºilor staroveri este cu opt extremitãþi (colþuri);
• numele Mântuitorului se ortografiazã cu un singur I – Isus;
• înconjurul bisericii, în timpul procesiunilor, se face în sensul rotaþiei

acelor de ceasornic (în sensul miºcãrii aparente a Soarelui);
• oficierea liturghiei se face cu ºapte prescuri, ºi nu cu cinci etc.
Prima Mitropolie a staroverilor a fost cea înfiinþatã la 28 octombrie 1846,

la Belaia Kriniþa – Fântâna Albã – cu primul mitropolit ortodox de rit vechi,
Ambrosie. În 1940, datoritã circumstanþelor politico-istorice, sediul Mitropoliei
a fost mutat la Brãila. Mitropolitul actual, cel de-al doisprezecelea, al Bisericii
Creºtine Ortodoxe de Rit Vechi, este Înalt Prea Sfinþitul Leontii, Arhiepiscop
de Fântâna Albã, Mitropolitul tuturor credincioºilor de rit vechi din lume.
Biserica Ortodoxã de Rit Vechi de Fântâna Albã, cu sediul la Brãila, are,
conform Statutului ei aprobat de Ministerul Culturii ºi al Cultelor din România
în 2002, un numãr de patru eparhii. Arhiepiscopia de Novozabkov s-a înfiinþat
în 1923, în fruntea ei aflându-se patriarhul Alexandr (din anul 2002).

În România, adepþii acestei orientãri sunt mai puþini la numãr, comparativ
cu cei ce þin de orientarea de Fântâna Albã, comunitãþi religioase aflându-se
în Tulcea ºi în câteva localitãþi din judeþ (Slava Rusã, Slava Cerchezã, Sarichioi,
Mahmudia). Titulatura oficialã a cultului este Biserica Ortodoxã de Rit Strãvechi.
Trebuie precizat cã între aceste douã ierarhii – Fântâna Albã ºi Novozabkov –
nu existã absolut nicio diferenþã de dogmã ori de ritual în oficierea slujbelor
sau în sãvârºirea tainelor, canonic. Existenþa a douã orientãri în sânul aceleiaºi
comunitãþi de staroveri din România se datoreazã evoluþiei confesionale
zbuciumate a staroverilor, dupã schisma religioasã de la mijlocul secolului al
XVII-lea. Cu timpul, datoritã persecuþiilor la care erau supuºi preoþii ce se
împotriveau reformei nikoniene, dar ºi a faptului cã nu existã posibilitatea
hirotonisirii de noi preoþi, nemaiexistând episcopi, staroverii au rãmas practic
fãrã preoþi ºi fãrã o ierarhie bisericeascã. Ultimul episcop, Pavel din Kolomna,
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a murit ars pe rug, în 1656. Pentru a-ºi pãstra credinþa ºi ritul ortodox vechi, o
parte din staroveri au încercat sã îºi atragã preoþi din sânul bisericii oficiale,
pe când alþii au respins total aceastã idee. Au rezultat, astfel, douã direcþii
confesionale principale: popovti (cu popa), cei care recunoºteau necesitatea
preoþilor ºi care au atras preoþi din cadrul bisericii oficiale, cu condiþia ca aceºtia
sã treacã la ritul vechi. Ulterior, aceºtia ºi-au format propria ierarhie biseri-
ceascã, prin ungerea, ca Mitropolit de Fântâna Albã, a Mitropolitului de Bosnia,
Ambrosie, convins sã treacã la credinþa de rit vechi (28 octombrie 1846). Din
acest moment, cultul creºtin de rit vechi devine Bisericã autonomã. Cei numiþi
bespopovti („fãrã popã”), extinzând culpabilizarea pentru reforma bisericeascã
asupra întregului cler bisericesc, nu au acceptat preoþi de ocazie din cadrul
bisericii oficiale ºi nici nu au recunoscut, mai târziu, ierarhia stabilitã prin
înfiinþarea Mitropoliei de Fântâna Albã. Aceºtia au rãmas practic fãrã preoþi,
slujbele fiind oficiate de un dascãl/diacon (nastavnik). În momentul în care
prigoana împotriva staroverilor a încetat (la începutul secolului al XX-lea, þarul
Nicolae al II-lea emite un decret în acest sens, iar în 1971, Soborul Bisericii
oficiale Ruse ridicã anatema aruncatã asupra staroverilor, revenind la senti-
mente mai bune faþã de aceºtia), staroverii din Rusia care nu acceptaserã ierar-
hia de Fântâna Albã au înfiinþat, în 1923, o ierarhie la Novozabkov (regiunea
Breansk), prin ungerea cu Sfântul Mir a Arhiepiscopului Nicola, provenit din
biserica nikonianã (modalitate similarã cu cea prin care Ambrosie a devenit
primul mitropolit al staroverilor). În 1990, bespopovþi din România contacteazã
ierarhia de la Novozabkov, acceptându-i autoritatea ºi hirotonisindu-ºi astfel
preoþi.

În ceea ce priveºte religia sârbilor din Banat, aceasta este ortodoxã de
rit vechi. Pe teritoriul României, gãsim mânãstiri sârbeºti la Baziaº, Bezdin,
Zlatiþa, Sfântul Gheorghe (SR 10, SR 11, SR 12, SR 13), iar în satele bãnãþene
cu populaþie sârbeascã existã biserici parohiale frecventate  ºi de românii din
comunitãþile respective. Existã trei biserici sârbeºti în Timiºoara (SR 14, SR 15,
SR 16), ºi câte una la Arad (SR 17) ºi Reºiþa. Primele ºcoli au apãrut încã din
secolul al XVI-lea, pe lângã mânãstirile Baziaº ºi Bezdin. La începutul secolului
al XVIII-lea apar primele ºcoli în limba sârbã în regiunea de graniþã a Imperiului
Habsburgic, în localitãþile de pe Valea Mureºului. În anul 1768, pe teritoriul
Banatului timiºean, funcþionau 66 de ºcoli generale cu 1 129 de elevi, Biserica
Ortodoxã Sârbã ºi Mitropolia de la Karlowitz (SR 53) susþinând aceste ºcoli,
întrucât ele reprezentau un mijloc pentru pãstrarea identitãþii naþionale. În
1773, are loc reforma învãþãmântului sârbesc de pe teritoriul habsburgic,
eveniment legat de numele lui Teodor Jankovi  Mirijevski (SR 45), primul
director al ºcolilor sârbeºti ºi româneºti din Banat. Arãdeanul Sava Tekelija
(SR 46) a înfiinþat Fundaþia „Tekelijanum” (SR 47), menitã sã sprijine tineretul
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sârb dornic de carte. Dupã 1867, sârbii au optat ca învãþãmântul sã se
desfãºoare în cadrul ºcolilor confesionale, care aveau un regim special. La
începutul secolului al XX-lea, existau 55 ºcoli generale sârbeºti, din care 41
erau confesionale. În 1934, a fost înfiinþatã prima clasã cu predare în limba
sârbã la Liceul Constantin Diaconovici Loga din Timiºoara (SR 48), iar în 1943
a fost deschisã secþia licealã sârbã care va deveni apoi Liceul Sârbesc. În cadrul
acestuia, a fost înfiinþatã ºcoala pedagogicã ºi apoi cea de agronomie. În
perioada 1962-1990, a funcþionat ca secþie a Liceului de Filologie-Istorie, iar
apoi ºi-a desfãºurat activitatea independent, sub numele de Liceul Teoretic
„Dositei Obradovici” (SR 49).

Primele licee în limba slovacã au apãrut dupã anul 1862, în localitãþile
Martin, Revuca ºi Kláštor pod Znievom. O importanþã deosebitã în miºcarea
naþionalã de emancipare a avut-o Matica slovenska, instituþie fondatã în 1863,
la Martin. Aceasta avea rolul dezvoltãrii conºtiinþei naþionale ºi a literaturii,
artei ºi educaþiei naþionale. Astãzi, avem în România douã licee, opt ºcoli
generale ºi 22 de ºcoli primare, cu limba de predare slovacã. Slovacii ºi
cehii sunt organizaþi în cadrul Uniunii Democratice a Slovacilor ºi Cehilor,
organizaþie cu patru filiale zonale, care se ocupã de problemele social-
culturale ºi politice ale acestor minoritãþi. Confesiunile predominante la
slovaci sunt cea catolicã ºi evanghelicã, dar existã ºi cultele neoprotestante,
în ultima vreme.

Încã din perioada emigrãrii din patria mamã Bulgaria, etnicii bulgari
au înþeles cã asigurarea unui viitor demn se poate face numai prin educarea
tinerelor generaþii. Primii educatori au fost preoþii ºi oamenii luminaþi ai
comunitãþii. La stabilirea bulgarilor în Banat, aceºtia au înfiinþat imediat ºcoli
ºi biserici. Cele mai renumite, prin grandoare ºi frumuseþe, sunt biserica
romano-catolicã din Dudeºtii Vechi ºi catedrala romano-catolicã din Vinga,
ambele monumente istorice ºi, de asemenea, adevãrate embleme ale
spiritului creator al acestor oameni. Trebuie subliniat cã, în toate localitãþile
înfiinþate de bulgarii bãnãþeni, sau în localitãþile în care aceºtia s-au stabilit,
au fost înãlþate biserici, care stau mãrturie ºi astãzi despre credinþa
nestrãmutatã a unui neam de atâtea ori nãpãstuit de vitregiile istoriei.

Primele ºcoli care au fost deschise de bulgari în localitãþile bãnãþene au
fiinþat pe lângã biserici ºi parohii. Ulterior, odatã cu evoluþia societãþii în
ansamblul ei, învãþãmântul laic a fost separat de cel religios – ºi astfel ºcolile
au ieºit de sub tutela bisericii. Primii dascãli din ºcolile bulgãreºti au fost
adevãraþi apostoli ai rãspândirii ºtiinþei ºi culturii în rândul copiilor ºi tinerilor
de naþionalitate bulgarã. Aceºti dascãli au înstruit, dupã manualele concepute
ºi redactate de ei înºiºi, gerneraþii întregi de tineri dornici de învãþãturã, dintre
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care s-au ridicat ºi corifeii amintiþi în prima parte a prezentului material. Este
demn de amintit aici faptul cã unul din manualele de predare în limba bulgarã
a fost premiat la Paris, cu ocazia festivitãþilor prilejuite de inaugurarea turnului
Eiffel. Actualmente, în localitãþile unde trãiesc bulgari bãnãþeni, în ºcoli se
predã, pe lângã disciplinele din programa comunã tuturor ºcolilor din România,
ºi limba ºi literatura bulgarã. Astfel, limba ºi literatura bulgarã se predã câte
4 ore pe sãptãmânã la clasele primare din Dudeºtii Vechi, Breºtea ºi Vinga. De
asemenea, se predã, câte 4 ore sãptãmânal, la ciclul gimnazial, în ºcolile din
Dudeºtii Vechi ºi Vinga, iar la nivel liceal, se predau câte 3 ore sãptãmânal la
Liceul din Dudeºtii Vechi. Menþionãm cã mai existã un liceu, în Bucureºti, în
care se învaþã ºi limba bulgarã. Studierea limbii ºi a literaturii bulgare în
respectivele ºcoli se face pe baza programei aprobate de Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii, utilizând manuale aprobate de aceeaºi autoritate ministerialã.

Începând cu anul ºcolar 2005–2006, la clasele a VI-a ºi a VII-a se va preda
ºi disciplina „Istoria ºi tradiþiile minoritãþii bulgare”. Legat de aspectele culturale,
trebuie subliniat faptul cã, la fel ca toate minoritãþile naþionale, ºi minoritatea
bulgarã are drept coordonate ale identitãþii: limba, portul, cântecul ºi dansul
popular, tradiþiile ºi obiceiurile populare, credinþa religioasã ºi strãvechile
credinþe populare. În scopul pãstrãrii ºi promovãrii portului, cântecului ºi
dansului popular, al unor obiceiuri ºi tradiþii bulgare strãvechi, în filialele Uniunii
Bulgare din Banat – România – existã ºi activeazã ansambluri folclorice. Unele
din aceste ansambluri au participat ºi au fost premiate la diverse festivaluri
folclorice naþionale ºi internaþionale. Ele au dus frumuseþea portului, cântecului
ºi dansului popular bulgar în þãri precum: România, Bulgaria, Serbia, Ungaria,
Germania, ducând totodatã ºi mesajul convieþuirii armonioase ºi în deplinã
înþelegere dintre diferitele naþionalitãþi. Amintim aici câteva dintre ansamblurile
U.B.B. – România: „Sl’vjak” (Privighetoarea), „Paluqenka”, „Bijnuvenka”,
„Balgarie” etc.

Pãstrarea limbii materne ca element determinant al identitãþii etnice
se face în primul rând în cadrul familiei, urmând ca, mai apoi, copiii sã
desluºeascã tainele citirii ºi scrierii în limba maternã, pe bãncile ºcolilor.
Însã un factor determinant al pãstrãrii, dezvoltãrii ºi promovãrii limbii materne
în rândul cetãþenilor români de naþionalitate bulgarã este tipãrirea de cãrþi
în limba bulgarã, precum ºi existenþa unor publicaþii în aceastã limbã. Acestea
mai au ºi rolul de a promova relaþiile de bunã convieþuire ºi respect faþã de
concetãþenii de alte naþionalitãþi, contribuind în acest mod la perpetuarea
spiritului multietnic ºi pluricultural ce caracterizeazã Banatul ºi pe bãnãþeni.

Fidelã acestui principiu ºi urmând îndelungata tradiþie a înaintaºilor în
ceea ce priveºte editarea de cãrþi ºi tipãrituri, Uniunea Bulgarã din Banat –
România – sprijinã activitatea din acest domeniu, susþinând moral ºi material
pe acei condeieri care îºi pun talentul în slujba îmbogãþirii patrimoniului de
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carte în limba bulgarã. Astfel, de la înfiinþare ºi pânã acum, U.B.B. România a
tipãrit o serie de cãrþi în limba bulgarã, dintre care amintim: Folclor bulgãresc
din Banat, vol. I – Cântece populare, culese ºi înregistrate de prof. Ivanciov
Carol-Matei; Folclor bulgãresc din Banat, vol. II – Paremiologie. Proverbe ºi
zicãtori, prof. Ivanciov Carol-Matei ºi prof. Ivanciov Ana-Carolina; Mihai
Eminescu, Poezii, traduse în limba bulgarã de prof. Ivanciov Carol-Matei;
Izdanqi (Mlãdiþe), volum de poezii compuse de prof. Ivanciov Carol-Matei;
Stapunqi u nipuzn’tu (Paºi în necunoscut), volum de poezii compuse de Uzun
Toni; Mojta manena Biblija (Mica mea Biblie), Biblie pentru copii; Breºtea –
150 de ani, monografie bilingvã bulgarã–românã a satului Breºtea, jud. Timiº,
prof. Anton Manea; Tabletqi (Tablete), prozã scurtã de ªtefan Velciov; Lagãrul
deportãrii. Pagini din lagãrul Bãrãganului, 1951 – 1956, volum bilingv, bulgarã–
românã, de Rafael Mirciov.

În ceea ce priveºte activitatea publicisticã, Uniunea Bulgarã din Banat –
România – are 3 publicaþii: o publicaþie bilunarã, în limba bulgarã, pentru
culturã, „Glasul nostru”, o revistã cu apariþie lunarã, de literaturã în limba
bulgarã, „Literaturna miseli” (Cuget literar) ºi un „Buletin informativ al U.B.B.
– România”, în limba românã, care apare trimestrial. Prin intermediul acestor
publicaþii, U.B.B. – România îºi realizeazã unul din obiectivele sale – ºi anume
promovarea limbii ºi a culturii minoritãþii bulgare din România. De asemenea,
graþie Internetului, la aceste publicaþii au acces ºi alþi cititori, atât din Bulgaria,
cât ºi de pe alte meridiane ale mapamondului. Aceastã facilitate tehnologicã,
de care se folosesc ºi publicaþiile sus-amintite, contribuie la strângerea
legãturilor între oameni aflaþi în diferite colþuri ale lumii. ªi, implicit, la
promovarea imaginii României în lume, ca un stat democratic ce respectã
drepturile tuturor cetãþenilor sãi, indiferent de naþionalitate sau confesiune
religioasã. Legat de acelaºi aspect, al mijloacelor de informare în masã,
amintim cã existã emisiuni sãptãmânale în limba bulgarã, la postul de radio
Timiºoara, ºi bilunare, la postul TV Arad. Acestea  contribuie la pãstrarea ºi
promovarea identitãþii culturale ºi naþionale a minoritãþii bulgare, precum ºi
la perpetuarea spiritului de toleranþã ºi respect reciproc, prin mai buna
cunoaºtere a minoritãþii de cãtre majoritari. Ar mai fi multe aspecte de amintit
despre minoritatea bulgarã ºi despre activitãþile organizaþiei reprezentative a
acesteia, U.B.B. – România, însã noi ne oprim aici, considerând cã am supus
atenþiei cititorului elementele definitorii ale acestei minoritãþi ºi ale organizaþiei.
O prezentare exhaustivã a temei necesitã un spaþiu mult mai amplu – ºi ea îºi
poate avea locul, în viitor, într-o altã lucrare.

O tradiþie respectatã atât de macedonenii din România cât ºi de mace-
donenii de pretutindeni, inclusiv de cei din Macedonia, este aceea de a usca
ardeii roºii. Aceºtia se înºiruiesc pe aþã ºi se depoziteazã în diverse locuri ale
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gospodãriilor, în aºa fel încât sã fie feriþi de intemperii. Ardeiul astfel conservat
este folosit pentru diverse reþete culinare specifice. Ardeiul este un aliment
de bazã al macedoneanului, ºi care este consumat sub toate formele: copt,
fiert, umplut, conservat pentru iarnã, pané, pisat, prãjit etc. Nu existã masã,
la macedonean, fie varã, fie iarnã, de la care sã lipseascã acest aliment de
bazã, pe care îl cultivã cu multã dragoste ºi pasiune. O altã legumã specificã
macedonenilor – ºi adusã de ei în România – este prazul. Populaþia majoritarã
l-a preluat cu denumirea sa macedoneanã, prazul fiind un alt cuvânt adus
de minoritatea macedoneanã în România ºi preluat de limba literarã românã.
Prazul se foloseºte ca ingredient în multe feluri de mâncare tradiþionale, sau
ca aliment de bazã, ca de exemplu în plãcinta de praz. Specifice bucãtãriei
macedonene sunt plãcintele cu diverse umpluturi – baniþa, tifeneacul ºi pre-
parate din legume coapte (conserve), aivar.

Costumul popular. Portul popular macedonean dateazã de sute de ani,
reprezentând cultura materialã nescrisã a poporului macedonean ºi
constituind o ramurã importantã a artei populare. Portul popular macedonean
a rezultat din tradiþia colectivã a poporului macedonean, tradiþie transmisã
de la o generaþie la alta – ºi care a preluat, de-a lungul timpului, influenþele
celorlalte popoare ºi culturi cu care acesta a venit în contact. Exceptând funcþia
sa principalã, de a acoperi corpul omenesc, în funcþie de diferitele condiþii
climatice, costumul popular macedonean a trebuit sã fie ºi un ornament, care,
de-a lungul timpului, a avut multe ºi diverse semnificaþii ºi a transmis multe
mesaje. Exceptând ornamentele care trebuiau „sã fereascã de vrãji” sau,
dimpotrivã, „sã arunce vrãji asupra celor ce îl priveau”, costumul popular al
etnicilor macedoneni trebuia sã arate apartenenþa teritorialã ºi socialã, starea
familialã, ca ºi relaþia socialã a diferitelor generaþii. Costumele populare
macedonene sunt compuse din: opinþi – opinci; ciarapi – ciorapi; fota – fotã;
elec – ilic sau vestã; poias – brâu; marama – batic; maramce – batistã; ºi coºula
– cãmaºã. Costumul femeilor este întotdeauna cu fusta în clini sau încreþitã,
simbolizând razele soarelui.

Folclor. Dansurile sau horele („ora” – în limba macedoneanã) pe care
etnicii macedoneni le „joacã”, cu diferite ocazii, sunt caracterizate prin ritmuri
alerte ºi ruperi frecvente de ritm sau accelerãri ale acestora. Cele mai
spectaculoase dansuri macedonene sunt cele bãrbãteºti, aºa-zisele dansuri
rãzboinice, în care danseazã numai bãrbaþii, cu paºi spectaculoºi – sãrituri,
dans în genunchi etc. Simbolul specific macedonenilor – Soarele – se regãseºte
nu numai în simbolistica decoraþiilor de pe pâine sau colaci, costume populare
sau obiecte casnice, ci ºi în dans – dansatorii macedoneni întotdeauna
dansând cu privirea spre soare ºi cu genunchiul îndreptat spre cer.
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Capitolul III

ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
DIN ROMÂNIA ªI EVOLUÞIA RELAÞIILOR

CU CELELALTE COMUNITÃÞI

De-a lungul istoriei pe teritoriul actual al României au trãit ºi lucrat
diferite minoritãþi care, alãturi de populaþia majoritarã, au contribuit la
constituirea profilului multicultural al spaþiului românesc. Fiecare dintre
minoritãþi a jucat un rol particular în trecutul actualului teritoriu românesc,
participând la fãurirea unui trecut, care nu poate fi înþeles decât din
perspectiva unei abordãri multiple.

MAGHIARII

Secole de-a rândul, istoria politicã a maghiarilor din Transilvania (ca ºi
a celorlalte popoare conlocuitoare) se confundã cu istoria statului maghiar,
care a oferit cadrul de dezvoltare tuturor locuitorilor din aceastã zonã.
Creºtinarea ºi crearea statului feudal, la începutul secolului al XI-lea, au avut
ca urmare integrarea maghiarilor între tinerele popoare ºi state europene
nãscute la începutul epocii feudale.

Trei secole la rând (1000–1301) regii maghiari au provenit din dinastia
Arpadianã,  în timpul  cãreia au avut loc centralizarea ºi consolidarea statului
ºi crearea instituþiilor economice, politice, culturale ºi religioase. În timpul
domniei lor este organizatã Transilvania ca voievodat ºi, din punct de vedere
administrativ, sunt înfiinþate comitatele ºi scaunele (secuieºti ºi sãseºti).
Descendenþa în cadrul dinastiei Arpadiene s-a realizat pe baza primogeniturii
sau a senioratului. Cei mai importanþi regi arpadieni au fost Ladislau I cel
Sfânt (Szent László), Coloman I ( Könyves Kálmán), Andrei al II-lea (II. András,
sau Endre) Béla al IV-lea.

Între secolele XI–XIII alãturi de români ºi maghiari sunt aºezaþi în
Transilvania secuii ºi saºii, având un rol important în dezvoltarea
voievodatului. Secuii au fost aºezaþi în curbura Carpaþilor, pentru apãrarea
trecãtorilor ºi graniþelor, primind privilegii de la regii maghiari, prin care li se
asigura o autonomie instituþionalã destul de largã. Pe lângã aceasta, în
schimbul serviciului militar, erau scutiþi de plata dãrilor, cu excepþia unei
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dãri specifice „signatia boum” („marcarea boilor”). Saºii au fost colonizaþi
în zona Bistriþei, Sibiului ºi Þara Bârsei, primind ºi ei largi privilegii ºi
autonomie instituþionalã în cadrul scaunelor. Românii ºi maghiarii au
contribuit în aceastã perioadã mai ales la dezvoltarea agriculturii, creºterea
animalelor ºi a mineritului, secuii s-au distins în îndeletniciri militare, iar
saºii în întemeierea oraºelor ºi înflorirea comerþului intern ºi extern. La
mijlocul veacului al XIII-lea, dezvoltarea economico-socialã a Europei
Centrale ºi Rãsãritene a fost brusc întreruptã de invadatorii Asiei Centrale,
mongolii. Pustiirile invaziei mongole sunt descrise de Rogerius, în Carmen
miserabile, iar refacerea ºi reorganizarea þãrii au fost înfãptuite cu eforturi
deosebite de regele Béla al IV-lea, cu contribuþia tuturor locuitorilor.

În 1301, se stinge dinastia Arpadianã, iar luptele pentru tron se încheie
cu încoronarea lui Carol Robert de Anjou (1308–1342), el fiind urmat de fiul
sãu Ludovic (Lajos) I de Anjou (1342–1382). Regii angevini duc o politicã
centralizatoare, reorganizeazã armata, mineritul, comerþul ºi acordã privilegii
oraºelor. În aceastã perioadã se consolideazã societatea feudalã,
delimitându-se clar nobilimea de þãrãnimea iobagã ºi orãºenime. Acest
proces continuã ºi la sfârºitul secolului al XIV-lea ºi începutul secolului
al XV-lea, în timpul domniei lui Sigismund de Luxemburg (1387–1437). În
timpul domniei sale, Transilvania ºi Ungaria se confruntã cu pericolul otoman
ºi, ca urmare, suveranul introduce reforme în domeniu militar, pentru a opri
pãtrunderea otomanilor spre centrul Europei.

Pe parcursul secolului al XV-lea, maghiarii, alãturi de ceilalþi locuitori ai
Transilvaniei, au încercat stãvilirea atacurilor otomane, ºi în acest sens un rol
important l-a avut Iancu de Hunedoara (Hunyadi János), voievod al
Transilvaniei (1441–1446) ºi guvernator al Ungariei (1446–1453). Prin victoria
în bãtãlia de la Belgrad (1456) a reuºit oprirea înaintãrii otomanilor pentru un
scurt timp. Cea mai însemnatã perioadã a istoriei medievale a regatului
maghiar este legatã de domnia regelui Matia Corvin (1458–1490), în timpul
cãruia Ungaria a devenit unul din cele mai importante state ale Europei.
Datoritã politicii sale centralizatoare, regatul maghiar cunoaºte o dezvoltare
deosebitã în domeniul economic, administrativ, militar ºi cultural – de exemplu,
rãspândirea Renaºterii. Dupã moartea marelui rege, þara a fost condusã de
regi din dinastia Jagello de origine polonã, în timpul cãrora puterea centralã
decade, aceastã decãdere fiind agravatã de frãmântãrile sociale (rãzboiul
þãrãneasc din 1514, condus de Dózsa György) ºi de tendinþele centrifuge ale
marii nobilimi. Politica autarhicã a nobilimii, dezorganizarea armatei au slãbit
capacitatea de apãrare a þãrii, care nu a fãcut faþã atacurilor otomane. În anul
1526, are loc bãtãlia de la Mohács, unde regatul maghiar a suferit o înfrângere
severã în faþa trupelor otomane. Moartea regelui maghiar în bãtãlie a dus la
lupte interne pentru tron, ceea ce a contribuit ºi mai mult la slãbirea capacitãþii
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de apãrare în faþa turcilor, care, în 1541, ocupã capitala, cetatea Buda. Acest
moment a însemnat dezmembrarea regatului în trei pãrþi: partea vesticã a
intrat sub controlul dinastiei de Habsburg, partea centralã a fost ocupatã de
turci ºi transformatã în paºalâc, iar partea esticã cu Transilvania se transformã
în principat autonom sub suzeranitate otomanã.

Principatul Transilvaniei organizat pe structurile voievodatului a existat
în perioada 1541–1690 ºi, pentru maghiari ºi ceilalþi locuitorilor de pe aceste
meleaguri, a însemnat un nou cadru de dezvoltare având o evoluþie politicã,
economicã ºi culturalã aparte de maghiarii din celelalte regiuni. Principii
transilvãneni aleºi de dietã ºi confirmaþi sau respinºi de cãtre sultanul otoman,
în schimbul plãþii anuale a tributului cãtre turci, au pãstrat autonomia
instituþionalã internã a þãrii. Au dus o politicã de echilibru între Imperiul
Otoman ºi Imperiul Habsburgic, în multe momente reuºind sã devinã un
factor hotãrâtor în conflictul dintre cele douã mari puteri. Cei mai importanþi
principi în timpul cãrora principatul cunoaºte o înflorire deosebitã au fost
ªtefan Báthory (István), Gabriel Bethlen (Gábor), Gheorghe Rákóczi (György)
I ºi al II-lea.

În 1690, Transilvania este încorporatã Imperiului Habsburgic ºi, în urma
Diplomei Leopoldine (1691), împãratul a devenit principe al Transilvaniei, iar,
din 1765, mare principe. Principatul a fost condus de o instituþie centralã numitã
Guberniu, în frunte cu un guvernator numit de Curtea imperialã, care guverna
în numele împãratului. La început a avut reºedinþa la Sibiu, iar dupã 1790 la
Cluj. Politica autoritarã de la sfârºitul secolului al XVII-lea, numeroasele dãri ºi
impozite impuse populaþiei au dus la rãscoala antihabsburgicã condusã de
Rákóczi Ferenc al II-lea (1703–1711), care s-a încheiat cu victoria austriecilor
însã, prin pacea de la Satu-Mare, nobilimea transilvanã ºi-a consolidat
privilegiile ºi posibilitatea de a-ºi menþine puterea în instituþiile locale.

Secolul al XVIII-lea s-a caracterizat printr-o guvernare absolutistã din
partea Habsburgilor, Transilvania fiind condusã prin decrete imperiale emise
de Cancelaria Aulicã de la Viena. Reformele introduse de monarhii luminaþi,
ca Maria Tereza ºi Iosif al II-lea, au contribuit la dezvoltarea economicã ºi
culturalã a principatului, dar totodatã la coagularea conºtiinþei naþionale a
popoarelor din Transilvania.

Prima jumãtate a secolului al XIX-lea a fost o perioada în care s-au
accentuat tendinþele de reformã iniþiate de nobilimea liberalã ºi de societãþile
culturale, care au contribuit la consolidarea spiritului naþional ºi la pregãtirea
revoluþiei de la 1848-1849. Revoluþia de la 1848, deºi a fost înfrântã, a deschis
calea dezvoltãrii unei societãþi capitaliste bazate pe principiile libertãþilor
democratice europene. Deºi în timpul revoluþiei, datoritã politicii de învrãjbire
a Imperiului Habsburgic, românii ºi saºii din Transilvania au luptat împotriva
revoluþiei maghiare, pânã la urmã idealurile revoluþionare ºi naþionale
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similare au apropiat taberele aflate în luptã ºi Kossuth Lajos ºi Avram Iancu
au încheiat Proiectul de pacificare, care a fost un moment important al
evoluþiei raporturilor dintre cele douã naþiuni din Transilvania. Imperiul
austriac, dupã înfrângerea revoluþiei, a introdus un regim de teroare,
executând 13 generali ai armatei revoluþionare maghiare (6 octombrie 1849,
Arad), mulþi dintre ei nefiind nici mãcar maghiari ci de alte naþionalitãþi,
însã martiriul lor a devenit un simbol al luptei pentru libertate ºi fapta lor
eroicã este comemoratã în fiecare an de maghiari. Dupã o scurtã perioadã
neoabsolutistã ºi centralizatoare, împãratul Francisc Iosif I de Habsburg a
fost nevoit sã treacã la o politicã liberalã, iar, dupã înfrângerile suferite în
faþa Franþei (1859) ºi Prusiei (1866), a fost nevoit sã recurgã la reconciliere
cu clasa politicã maghiarã, punând bazele, în 1867, a unui stat dualist,
Monarhia Austro-Ungarã, Transilvania fiind parte din aceastã monarhie.  Statul
dualist austro-ungar a fost organizat pe baza principiilor democratice
burgheze ºi a asigurat cadrul dezvoltãri rapide a economiei capitaliste, a
modernizãrii întregii societãþi, prin dezvoltarea culturii ºi a învãþãmântului.
Deºi naþiunile din dubla monarhie nu au primit drepturi colective, totuºi au
avut asigurate drepturi ºi libertãþi personale, ceea ce le-a permis o consolidare
a conºtiinþei naþionale ºi o înflorire a culturii proprii. Regimul dualist a permis
organizarea politicã a naþiunilor din monarhie, favorizând în felul acesta
formarea unei clase politice conºtiente ºi capabilã sã conducã lupta naþionalã
pânã la desprinderea din imperiu. Astfel se explicã succesul luptei naþionale
a naþiunilor de la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial, când, prin constituirea
statelor independente, au contribuit la destrãmarea Imperiului Austro-Ungar,
românii din Transilvania hotãrând unirea cu România.

Crearea statului naþional unitar român a însemnat pentru maghiari un
nou cadru economic, politic ºi juridic de dezvoltare. Constituþia românã din
1923 asigura drepturi ºi libertãþi democratice generale, însã de multe ori
aceste drepturi erau încãlcate prin diferite mãsuri adoptate de guvernele de
la putere, mai ales în domeniul învãþãmântului ºi presei. Mulþi maghiari au
pãrãsit România, mai ales reprezentanþii clasei politice ºi a aristocraþiei.
Reforma agrarã a avut urmãri benefice pentru o parte a populaþiei maghiare
lipsitã de pãmânt, însã a avut urmãri negative asupra bisericilor, ºcolilor ºi
marilor proprietari, care din veniturile acestor pãmânturi întreþineau ºcoli,
orfelinate, instituþii de culturã.

Noile condiþii au impus regândirea strategiei clasei politice maghiare
ºi adaptarea politicii la noul cadru politic ºi juridic al statului român. Kós
Károly, printr-un manifest lansat în 1921 (Kiáltó szó), a îndemnat maghiarii
sã se mobilizeze la noile condiþii, sã construiascã, sã se organizeze ºi sã
munceascã, fiindcã de acele lucruri se vor bucura, urmând sã le realizeze
prin forþele proprii. Maghiarii din România au înfiinþat în 1921 un partid propriu
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(Partidul Popular Maghiar), care, mai târziu, prin fuziunea cu alte formaþiuni
politice, a dat naºtere la Partidul Maghiar, care a participat la alegerile
parlamentare uneori singur, uneori în coaliþie cu partidele româneºti sau cu
Partidul Germanilor din România, reuºind sã aibã reprezentanþi în parlament.
În 1934, elementele de stânga din Partidul Maghiar au înfiinþat Uniunea
Oamenilor Muncii Maghiari (Magyar Dolgozók Szövetsége – MADOSZ), aceste
partide au fost desfiinþate în timpul dictaturii regale. Dintre personalitãþile
politice maghiare ale perioadei interbelice se remarcã Gyárfás Elemér,
Sándor József, Bernády György, Jakabffy Elemér, Kós Károly etc., care prin
activitatea lor au încercat sã organizeze viaþa politicã a maghiarilor în cadrul
instituþional existent, contribuind astfel la integrarea comunitãþii maghiare
în societatea româneascã.

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, minoritatea maghiarã din România a
pornit cu speranþe noi privind statutul ei în cadrul statului român. Între anii
1945-1947 au loc schimbãri care pãreau cã vor oferi un nou cadru de dezvoltare
minoritãþilor din România. Se înfiinþeazã Ministerul Minoritãþilor, în 1945 apare
Statutul minoritãþilor ºi în acelaºi an se înfiinþeazã Universitatea Bolyai cu limba
de predare maghiarã. Se înfiinþeazã organismul politic propriu, Uniunea
Popularã Maghiarã, care participã la alegeri ºi la întreaga viaþã publicã, în
interesul minoritãþii maghiare. Consolidarea regimului comunist sub presiune
sovieticã a avut urmãri negative ºi asupra minoritãþii maghiare. În 1947, în
fruntea Uniunii Populare Maghiare ajung conducãtori aserviþi comuniºtilor ºi
activitatea ei devine treptat formalã, prin mutarea instituþiilor Uniunii la
Bucureºti, întrerupând astfel legãtura cu majoritatea maghiarilor din Ardeal.
Crearea dupã model sovietic a Regiunii Autonome Maghiare nu a asigurat
acelei pãrþi a maghiarilor, care locuiau acolo, decât o autonomie aparentã
fãrã conþinut juridic. Naþionalizarea, colectivizarea ºi industrializarea forþatã
au afectat negativ ºi minoritatea maghiarã, mulþi oameni înstãriþi au ajuns sã
fie deportaþi pe motiv cã sunt chiaburi sau elemente neloiale regimului
comunist.

Revoluþia maghiarã din 1956, deºi nu a avut ecou decât în câteva oraºe
universitare unde au avut loc mici miºcãri, a fost un prilej pentru a aresta
numeroºi intelectuali ºi tineri maghiari care apoi au fost condamnaþi la mulþi
ani de închisoare.

Regimul lui Nicolae Ceauºescu a cãutat sã îngrãdeascã ºi mai mult
posibilitatea de pãstrare a identitãþii naþionale. Totuºi în 1968 (în urma înrãutãþirii
relaþiilor cu Uniunea Sovieticã), Ceauºescu a fost nevoit sã facã anumite concesii.
În urma întâlnirii cu reprezentanþii minoritãþii maghiare care au cerut adoptarea
unui nou „statut” al minoritãþii maghiare, precum ºi unele concesii în privinþa
învãþãmântului în limba maghiarã, Ceauºescu a refuzat sã accepte aceste cereri,
însã ulterior a pledat pentru extinderea drepturilor lingvistice ale minoritãþilor în
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educaþie ºi în mai multe domenii ale vieþii culturale. Astfel se decide înfiinþarea
Consiliului Oamenilor Muncii de Naþionalitate Maghiarã din România, iar în 1970
sunt înfiinþate unele organe mass-media de mare impact asupra vieþii culturale
a minoritãþii maghiare, precum Editura Kriterion, redacþia maghiarã a TVR,
sãptãmânalul cultural A Hét.

Dupã 1972, programul naþionalismului comunist promovat de
Ceauºescu a urmãrit crearea unui stat omogen din punct de vedere etnic,
printr-o politicã de asimilare forþatã, pe de o parte, ºi printr-un acord tacit,
pe de altã parte, privind înlesnirea emigrãrii în Ungaria, în cazurile de
„reunificare a familiei”. Desfiinþarea treptatã a ceea ce a mai rãmas din
reþeaua de învãþãmânt cu predare în limba maghiarã, blocarea sau limitarea
accesului maghiarilor la anumite profesii, omogenizarea etnicã a oraºelor
cu specific maghiar din Transilvania, planul de sistematizare a localitãþilor
au fost elemente importante ale acestui program. În partid, armatã ºi
Securitate, procentul minoritarilor maghiari s-a redus drastic, limitându-se
la câteva cadre de încredere ale lui Ceauºescu.19

Evenimentele din decembrie 1989 au adus schimbãri profunde în viaþa
comunitãþii maghiare din România. În 25 decembrie 1989, se lanseazã apelul
de organizare a Uniunii Democratice Maghiare din România (Romániai Magyar
Demokratikus Szövetség), care ºi-a propus de la început apãrarea intereselor
ºi drepturilor maghiarilor din România. Schimbãrile democratice permit
afirmarea politicã, economicã ºi culturalã a minoritãþii maghiare. De la început
UDMR participã la viaþa politicã parlamentarã, iar din 1996 participã la
guvernare sau sprijinã unele guverne. În instituþiile administrative centrale,
judeþene ºi mai ales locale sunt prezenþi aleºii comunitãþii maghiare. Maghiarii
în ultimele douã decenii au reuºit sã se integreze în societatea democraticã
româneascã ºi sã ºi creeze instituþii de culturã, învãþãmânt, ºtiinþifice, iar
instituþiile bisericeºti au libertate de afirmare. S-a realizat reþeaua de învãþãmânt
în limba maghiarã, s-a extins învãþãmântul superior, ºi-au reluat activitatea
societãþile culturale ºi ºtiinþifice (Societatea Muzeului Ardelean, Societatea
Culturalã Maghiarã din Ardeal) ºi s-au înfiinþat asociaþii ºi societãþi culturale ºi
civile noi. S-au înfiinþat numeroase organe de presã, mass-media ºi sunt
sãrbãtorite liber sãrbãtorile naþionale ale maghiarilor. Relaþiile cu statul ºi
instituþiile de culturã maghiare sunt foarte bune, statul maghiar sprijinind moral
ºi material integrarea minoritãþii maghiare în societatea româneascã ºi în
comunitatea europeanã.

19 Raportul Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România,
http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf, p. 527-528.
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EVREII

Numãrul evreilor creºte pe tot parcursul secolului al XIX-lea, în special
dupã Pacea de la Adrianopole (1829), când în þãrile române pãtrunde
capitalul apusean. Domnitorul Mihail Sturdza duce o politicã de atragere a
evreilor în Moldova. Astfel, dacã la recensãmântul din 1803 în Moldova erau
aproximativ 12 000 de evrei, în 1859 erau în jur de 130 000, reprezentând 3%
din ansamblul populaþiei. În Muntenia, între 1838 ºi 1859, numãrul evreilor
creºte de la 1 960 la peste 17 000. În aceeaºi perioadã evreii cunosc un proces
de integrare social-economicã ºi forme de aculturaþie specifice devenirii
moderne a evreimii din Diasporã.

Exegeþii importanþei capitalului strãin pentru modernizarea României
subliniazã aportul constructiv al evreimii în acest context istoric. Aºa, spre
exemplu, economistul Virgil Madgearu leagã începuturile apariþiei
capitalismului în România de venirea primilor bancheri evrei: Michael Daniel
Halfon (1830), fraþii Elias (1837), Hillel Manoach ºi Iacob Marmorosch (1848).
De altfel, conducãtorii Revoluþiei din 1848, tocmai pe temeiul recunoaºterii
rolului evreimii cer, în Dorinþele Partidei Naþionale în Moldova, emanciparea
treptatã a israeliþilor, iar în Proclamaþia de la Islaz, la punctul 21,
„Emanciparea israeliþilor ºi drepturi politice pentru toþi compatrioþii de altã
credinþã”. Aceastã revendicare îºi capãtã aplicare practicã imediatã prin
numirea bancherului evreu Hillel Manoach în Consiliul Municipal din
Bucureºti. În acelaºi timp, numeroºi intelectuali evrei s-au alãturat Revoluþiei
din 1848: printre ei, pictorii Barbu Iscovescu ºi Daniel Rosenthal, cel din
urmã fiind autorul renumitului tablou „România revoluþionarã”. Unii bancheri
evrei, precum Hillel Manoach ºi Davicion Bally, au acordat importante sume
pentru sprijinirea revoluþiei.

Înfrângerea revoluþiei a împiedicat procesul de emancipare a evreilor
din þãrile române. Totuºi, evreii au beneficiat dupã revoluþie de unele drepturi
civile. Dupã Unirea Principatelor (1859) domnitorul Al. I. Cuza, care i-a numit
„români de cult mozaic”, a depus toate eforturile pentru a grãbi emanciparea
israeliþilor.

Dar înlãturarea lui Al. I. Cuza de la domnie a însemnat pentru evrei un
recul civico-politic; cãci prima Constituþie modernã, adoptatã în 1866, în loc
sã fi consfinþit dreptul la cetãþenie pentru locuitorii evrei consideraþi
pãmânteni ºi hrisoveliþi, i-a transformat, prin articolul 7, în apatrizi.

În anii Rãzboiului pentru Independenþa României, populaþia evreiascã
a contribuit la eforturile tuturor locuitorilor þãrii pentru cauza dobândirii
independenþei de stat.



ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE DIN ROMÂNIA

120

În anul 1878, dupã Rãzboiul de Independenþã, sub presiunea
Congresului de Pace de la Berlin, s-a modificat articolul 7 al Constituþiei din
1866. Conform noului articol, ºi locuitorii necreºtini au putut dobândi
cetãþenia românã, dar în mod individual.

Înrãutãþirea situaþiei economice a populatiei evreieºti la sfârºitul
secolului al XIX-lea a determinat un puternic val de emigrare a zeci de mii
de evrei, în special din rândul meseriaºilor. Astfel, conform recensãmântului
din 1899, în România se aflau 299 632 de locuitori evrei, la recensãmântul
din 1912 au fost înregistrate 239 967 de suflete, procentul în ansamblul
populaþiei scãzând de la 4,5% la 3,4%.

Dar un anumit trend etnocentrist de reducere a numãrului locuitorilor
evrei din þarã a fost de multe ori contracarat de nevoile obiective ale
dezvoltãrii social-economice; þara nu s-a putut lipsi de capitalul evreiesc, de
experienþa profesionalã a evreilor în domeniul organizãrii ºi administrãrii
activitãþii industriale ºi comerciale, al reþelei bancare º.a. Statisticile care
indicã ponderea locuitorilor evrei în anul 1913, în diferite ramuri ale
economiei: 12,2% din totalul salariaþilor din industrie erau evrei, iar dintre
proprietarii de întreprinderi 14,2%, cam de peste trei ori ponderea evreilor
din populaþia þãrii; procentul în activitãþile comerciale ºi de transport a fost
de 31,3%, aproape de ºapte ori mai mare decât ponderea populaþiei evreieºti
din totalul populaþiei; în domeniul bãncilor ºi al asigurãrilor sociale, a fost
de 70%, iar în domeniul profesiunilor liberale, ponderea a fost de 5,3 ori mai
mare decât cea din ansamblul populaþiei.

Evreii s-au considerat evrei-români, ºi-au însuºit limba ºi cultura
româneascã, realizând de multe ori o originalã simbiozã între tradiþia ºi
cultura lor iudaicã, experienþa lor de Diasporã, pe de o parte, ºi spiritualitatea
româneascã, pe de altã parte. Evreii ºi-au asumat destinul istoric al poporului
român, implicându-se ºi participând activ la marile evenimente economice,
culturale etc. ale acestei þãri.

Deºi în majoritate nu erau cetãþeni români, totuºi, au participat ºi la
Primul Rãzboi Mondial. Un numãr de aproximativ 23 000 de evrei au fost
înrolaþi în armata românã, aproape 10% din totalul populaþiei evreieºti.
Conform unor date publicate în Monitorul Oficial, au fost înregistraþi 882 de
morþi cãzuþi pe câmpul de luptã, 449 de prizonieri ºi 3 043 de dispãruþi. Pentru
faptele de arme pe front, au fost decoraþi 825 de soldaþi ºi ofiþeri evrei.

Evreii ºi-au dat adeziunea la Marea Unire din 1918, susþinând ºi în
plan internaþional dreptul poporului român asupra provinciilor integrate
României în 1918.

Unirea din 1918 a dus la creºterea populaþiei României, în general,
triplându-se ºi numãrul locuitorilor evrei. Conform cifrelor oficiale, la
începutul secolului al XX-lea, în Basarabia trãiau 267 000 de evrei, în Bucovina
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89 000, iar în Transilvania 181 340. Aºadar, la cei circa 750 000 de evrei, câþi
au fost înregistraþi la recensãmântul din anul 1930, s-a ajuns prin înfãptuirea
Unirii din 1918.

Creºterea ponderii populaþiei evreieºti în ansamblul populaþiei din
România interbelicã ºi încetãþenirea colectivã a evreilor nãscuþi în România
ºi fãrã supuºenie strãinã, printr-o legislaþie special adoptatã în anul 1919,
consfinþitã prin noua Constituþie din 1923, au favorizat ºi amplificat contribuþia
evreilor la procesul de modernizare a societãþii evreieºti.

Potrivit datelor publicate în Enciclopedia României, în România
interbelicã evreii deþineau 31,14% din totalul întreprinderilor industriale ºi
comerciale. În acelaºi timp, mulþi evrei continuau sã fie meseriaºi ºi
muncitori, în unele zone ca Maramureº ºi Basarabia au fost ºi agricultori ºi
crescãtori de animale, în primul rând oieri. Se remarcã o orientare tot mai
accentuatã ºi spre profesiuni intelectuale: în ajunul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, din cei peste 8 000 de medici existenþi în România, 2 000 erau
evrei, peste 2 000 de ingineri au fost înregistraþi în Asociaþia Inginerilor
Români, în jur de 3 000 de avocaþi în Baroul Avocaþilor º.a.

În epoca interbelicã, evreii au participat la viaþa politicã a þãrii, au
contribuit la consolidarea statului naþional unitar român, la dezvoltarea
democraþiei ºi pluralismului politic. Ei s-au raliat forþelor politice de orientare
democraticã, repudiind extremismul de dreapta, în frunte cu legionarii ºi
cuziºtii, care promovau o politicã agresiv-antisemitã de calomniere ºi de
culpabilizare a populaþiei evreieºti, trecând de multe ori la acþiuni de violenþã
ºi bãtãi, în special în instituþiile de învãþãmânt superior.

Evreii s-au afirmat în viaþa politicã interbelicã, atât prin aderarea la
diferite partide burghezo-democratice ºi socialiste, cât ºi prin organizaþii ºi
partide proprii, cum au fost: „Uniunea Evreilor Români” ( înfiinþatã în 1909,
cu titulatura „Uniunea Evreilor Pãmânteni”; – schimbatã în UER în 1923),
Clubul Parlamentar Evreiesc (1928), Partidul Evreiesc, (1930), numeroase
organizaþii sioniste ºi Uniunea Comunitãþii Evreieºti din Vechiul Regat (1928),
ca ºi alte Uniuni regionale transformate, în 1937, în Federaþia Uniunilor
Comunitãþilor Evreieºti din România.

În alegerile parlamentare din 1926, 1928, 1931 ºi 1932, au fost aleºi
de fiecare datã între 4–5 evrei, ca reprezentanþi ai organizaþiilor evreieºti.
Jacob Niemerower, în calitate de ªef Rabin al cultului mozaic din Vechiul
Regat, a fost senator de drept pânã în anul 1939, când a decedat; locul sãu a
fost preluat de ªef Rabinul Alexandru Safran.

Istoria evreilor nu a fost doar o istorie politicã sau o istorie de integrare
social-economicã în mediul românesc, dar a fost ºi o istorie cultual-comunitarã
ºi cultural-spiritualã. S-au ridicat zeci ºi sute de sinagogi în Bucureºti ºi oraºele
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de provincie, s-au creat sute de instituþii culturale, de asistenþã ºi de învãþãmânt;
au apãrut sute de ziare ºi reviste evreieºti în limbile românã, francezã, germanã,
maghiarã, idiº ºi ebraicã; au fost editate cãrþi de iudaisticã, care, toate, reflectã
varietatea curentelor ºi ideologiilor specifice vieþii evreieºti – de la hasidism
(curent mistic cabalist) ºi ortodoxie la luminism ºi integraþionism, de la
asimilism ºi socialism la autonomism cultural.

Dar acest „trend”, rezultat al convieþuirii, a fost brutal întrerupt în anii
prigoanei antievreieºti din timpul ultimului Rãzboi Mondial, care a dus la
diminuarea acestei populaþii de circa 800 000 de persoane recenzate în anii
30, la cu puþin peste 400 000 în 1946. Fenomenul s-a datorat ciuntirii þãrii în
anii rãzboiului ºi a pierderii unor teritorii dupã 1944. Se estimeazã numãrul
evreilor pieriþi datoritã prigoanei de pe teritoriile administrate de regimul
Antonescu – Basarabia, Bucovina, Transnistria etc. – la circa 100 000 de
victime. În Ardealul de Nord, administrat de Ungaria în acei ani, au pierit în
jur de 125 000 de evrei.

Evreii, care în toþi anii comunismului din România (1948-1989), s-au
decis sã emigreze, suportând mari privaþiuni – dupã voia stãpânirii, procesul
a fost eºalonat „în valuri” (1950–1951, 1959–1962, 1970) – s-au transmutat în
majoritate (circa 300 000) în Statul Israel, iar circa 80 000 în Occident, S.U.A.
etc. Pe cale de consecinþã, ºi-au afirmat identitatea în funcþie de noile lor
condiþii de viaþã. Niciunde, ei nu ºi-au uitat originile lor, pãstrând limba ºi
cultura þãrii în care s-au nãscut, au învãþat ºi ºi-au exercitat profesiunea un
numãr însemnat de ani. Nostalgia lor pentru þara de baºtinã se exprimã în
vizitele dese fãcute în România, în scrierile unor creatori în limba românã,
în revenirea unora ca investitori, publiciºti, specialiºti în diferite domenii.

Evreii rãmaºi în þarã, într-o proporþie descrescândã, atingând nivelul
actual de circa 5 000 din întreaga populaþie a þãrii, dupã ce la finele veacului
al XIX-lea era numeric a doua naþionalitate din Vechiul Regat, iar în interbelic
a patra din România Mare, evreimea de dupã anii conflagraþiei a optat pentru
emigrarea în masã, datoritã, pe de o parte celor pãtimite în anii Holocaus-
tului*, iar pe de altã parte, ca populaþie „mic-burghezã” cu îndeletniciri mic-
patronale în comerþ, meºteºuguri º.a., resimþea în contextul comunist al þãrii
o incapacitate funciarã de adaptare. Statul Israel, creat în 1948, s-a dovedit
locul cel mai potrivit în care sã se readune atât evreii cu sentimente naþional-
sioniste, cât ºi cei motivaþi economic, politic sau cultural.
* Încã din 1938, guvernul Goga-Cuza introduce legea de revizuire a cetãþeniei tuturor
locuitorilor evrei din þarã. În mod abuziv s-a retras cetãþenia românã la peste 220 000
de evrei care ºi-au pierdut o seamã de drepturi la muncã ºi proprietate. În 1940,
aproape toþi evreii din þarã au fost transformaþi în cetãþeni de mâna a doua, eliminaþi
din armatã, cu restricþii în practicarea unor profesiuni ºi în exercitarea drepturilor
asupra proprietãþilor rurale. Au loc pogromuri la Dorohoi (iunie 1940), iar dupã
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Evreii din România, care nu au emigrat sau care pânã la plecare au
rãmas încã mulþi ani în þarã, s-au strãduit sã gãseascã un modus vivendi,
profesionalizându-se acut ºi, cu excepþiile cunoscute, þinându-se departe
de politicã ºi de administraþia regimului totalitar. De altfel, însãºi atitudinea
regimului (mai ales în etapa Ceauºescu) de marginalizare a originarilor evrei
a constituit un factor favorabil întru o marginalizare „pozitivã”, atât prin
neparticiparea la viaþa politicã, cât ºi revenirea la o matcã etnicã, care
începuse a fi pãrãsitã printr-un acut proces de asimilism. Prin revenirea la
tradiþie ºi viaþã comunitarã, nu puþini evrei ºi-au gãsit echilibrul necesar unei
munci creative, folositoare progresului þãrii. Se ranforsa astfel o identitate
marcatã de o viaþã comunionalã ºi comunitarã, care depãºea cadrele unei
religiozitãþi consumate doar în sinagogi, rugãciuni, obiceiuri de viaþã cotidianã
ºi sãrbãtori. În pofida diminuãrii numerice, sau tocmai pentru aceasta, a
sporit gradul de coeziune, de interes al tuturor categoriilor de vârstã pentru
binele colectiv. Se acordã o atenþie deosebitã instruirii iudaice. Tineretul
îmbinã formele moderne de sociabilitate cu efortul de iudaizare.

La rândul lor, marile sãrbãtori au devenit momente de bilanþ ºi
comuniune sufleteascã, la care iau parte rabinii ºi laicii evrei, împreunã cu
mulþi prieteni neevrei dornici sã-ºi afirme conºtiinþa lor anti-atee alãturi de
semenii mozaici.

În anii comunismului, evreii rãmaºi în România au cunoscut un acut
proces de intelectualizare (peste 70% cu studii medii ºi superioare), opþiunea
lor fiind în principal pentru profesiuni tehnice, inginereºti, medicale º.a. Ei
s-au integrat în societatea româneascã, afirmându-ºi loialitatea faþã de þarã,
prin munca lor constructivã în cele mai diferite domenii de activitate.
Evreimea rãmasã sub comunism – deºi confruntatã cu tendinþele oficiale ºi

instaurarea statului naþional-legionar (septembrie 1940) au continuat: elaborarea ºi
aplicarea unei legislaþii antievreieºti; eliminarea brutalã a evreilor din viaþa economicã,
socialã, politicã ºi culturalã româneascã. Între 21-23 ianuarie 1941, are loc rebeliunea
legionarã, în cursul cãreia au fost uciºi în Bucureºti ºi 120 de evrei. Dupã intrarea
României în rãzboi (22 iunie 1941), are loc pogromul din Iaºi (iunie-iulie 1941) cu
peste 10 000 de victime evreieºti. Urmeazã un lung proces de deportare ºi distrugere
etnicã, în primul rând a evreilor din Basarabia, Bucovina, Transnistria ºi parþial din
Moldova. Pânã la finele lui 1942, din cei 300 000 de evrei deportaþi din aceste zone în
Transnistria, circa 100 000 au pierit de foame, frig, boli, asasinate. În ultimii doi ani ai
rãzboiului, mareºalul Antonescu, pierzându-ºi încrederea în victoria Germaniei
naziste, a consimþit sã „cureþe” þara de evrei prin acceptarea unei emigrãri treptate
în Palestina. Dar aceastã emigrare implica atunci riscuri mari, cãci Marea Britanie a
interzis imigrarea evreilor în Palestina, iar Germania Nazistã se opunea emigrãrii
evreilor din România. Douã vase cu emigranþi au fost scufundate în apele Mãrii Negre,
pierind astfel mai mulþi dintre ei (circa 3000), decât toþi cei ajunºi la destinaþie cu alte
vase în acel timp.
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oficioase de estompare a caracterului etniei – a continuat sã ducã o viaþã
comunitar-culturalã „normalã”.

E drept cã în iunie 1949 se legifereazã statutul Federaþiei Comunitãþilor
Evreieºti din România (FCER) ºi al cultului mozaic. În primii ani de comunism,
total dependenþi de Moscova ºi conducerea comunitãþilor, Federaþia a afiºat
un conformism evident, a consimþit la reducerea vieþii evreieºti efervescente
de altãdatã, la momente ºi manifestãri minore, independente de orice idee
naþionalã, sionistã º.a.m.d.

Ulterior, însã, o seamã de lideri evrei, în frunte cu ªef Rabinul dr. Moses
Rosen, izbutesc implementarea unei puternice reþele de asistenþã socialã ºi
medicalã pentru cei în nevoie, realizeazã o oarecare revigorare cultural-
cultualã iudaicã – prin iniþierea, în 1956, a „Revistei Cultului Mozaic”, prin
reanimarea sinagogilor, mai ales la marile sãrbãtori, prin stimularea unor
forme de învãþãmânt confesional (heradim, Talmud-Tora), coruri etc., cu
un oarecare impact în rândul tineretului. În deceniul ultim al comunismului
românesc, nu lipsit ºi de accente antisemite ºi strãbãtut de furia demolatoare
împotriva oricãror lãcaºe de cult, inclusiv mozaice, s-a izbutit, totuºi, ctitorirea
unui Muzeu, a unui Centru de Studiu al Istoriei Evreilor din România º.a.

Dupã 1989, se produce un reviriment: cresc conºtiinþa ºi coeziunea de
grup etnic ale evreilor din România; sporesc manifestãrile de solidaritate
intra-etnicã ºi de ajutor comunitar; se diversificã manifestãrile vieþii cultural-
iudaice.

În sfera de atribuþii ale Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România
(F.C.E.R.) – unicul for al etniei, coordonator al întregi activitãþi comunitare
centrale ºi locale – intrã astãzi:

– o asistenþã socialã (cu sprijinul ,,Joint”-ului) amplã ºi diversificatã;
– o asistenþã medicalã modernã ºi bine organizatã;
– o activitate culturalã, finalizatã în tipãrituri, publicate de Editura

„Hasefer” ºi de revista „Realitatea Evreiascã”, ca ºi manifestãri iudaice de
prestigiu;

– o activitate cultualã, desfãºuratã sub supravegherea a doi rabini de
prestigiu ºi autoritate în rândul enoriaºilor. Ei sunt ajutaþi în activitatea lor de
un numãr de deservenþi de cult, care oficiazã zilnic, în cele peste douãzeci
de temple, sinagogi ºi case de rugãciuni în funcþiune la ora actualã, dintre
cele 124 existente în þarã.

– o reprezentare parlamentarã, preºedintele F.C.E.R. fiind în acelaºi
timp ºi deputat.

Încã din 1948, funcþionau douã teatre evreieºti de stat, la Iaºi pânã în
1968, iar la Bucureºti pânã la zi, subvenþionate chiar de oficialitãþi, dar nu de
dragul menþineri etniei culturale a evreilor, cât pentru ilustrarea sloganului
ideologic, cã în comunism cultura este naþionalã în formã ºi socialã în
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conþinut. Exista, de asemenea, o editurã care publica cãrþi în limbile
minoritãþilor, inclusiv în limba idiº, iar pentru salvarea aparenþelor erau
admise tacit activitãþile cultural-iudaice ale F.C.E.R., ca ºi manifestãrile
cultuale ºi culturale curente sau marile comemorãri ale Holocaustului
general ºi local.

RROMII

Sclavia
Începuturile statelor medievale româneºti coincid cu sosirea rromilor

ºi activarea sclaviei etnice la scarã statalã.
Sclavia este o instituþie dinamicã, ea evolueazã ºi se transformã pe

mãsurã ce se insereazã în dezvoltarea schimburilor economice, înscriind
pentru prima datã aceastã marfã abstractã, care este munca în procesul de
circulaþie a mãrfurilor. Existenþa sclaviei ºi a sclavilor în Evul Mediu este bogat
atestatã în lumea musulmanã ºi creºtinã, în mediul laic ºi ecleziastic fãrã
deosebire. Justificãrile sunt de ordin religios (pãgâni, necredincioºi sau
schismatici), însã nici câºtigul financiar nu trebuie trecut cu vederea.

La venirea lor în nordul Dunãrii rromii erau liberi dar, încetul cu încetul,
clasa dominantã i-a înrobit cu forþa. Vechimea sclaviei rromilor în Þãrile
Române coboarã documentar pânã la momentul atestãrii lor în Þara
Româneascã ºi în Moldova, documentul din 1385 al domnului muntean Dan I
ºi cel din 1428 al domnului moldovean Alexandru cel Bun, amintindu-i în
postura de supuºi ai domnului þãrii, urmare a daniei, ei devenind sclavi ai
mãnãstirilor.

În Þara Româneascã ºi în Moldova, sclavia a atribuit nerromilor dreptul
de proprietate asupra rromilor, dublat de un ansamblu de practici ce puneau
la dispoziþia stãpânului lucrul ºi persoana celui ce lucra. Exploatarea muncii
sclavilor rromi s-a fãcut diferit, în funcþie de specificul acestora. În dreptul
nomazilor, a fost vorba despre o dependenþã ºi un control mai curând
indirect, exprimate în principal printr-o dare anualã cãtre stãpân, ocazie în
care se treceau în registre decedaþii ºi nou-nãscuþii din grup. În restul timpului,
nomazii circulau pe diverse trasee ce se schimbau, doar în funcþie de
modificãrile economice sau declanºarea vreunui rãzboi. Nomazii sunt numiþi
în documentele epocii drept lãieºi, dar apar ºi diferenþiaþi sub numele de
cãldãrari, ursari, spoitori etc. Sclavii sedentari cunosc impuneri lucrative
diferite, superioare cantitativ ºi însoþite de un control crescut al vieþii de
familie ºi comunitar.

Domnul þãrii este principalul actor în piaþa internã de sclavi, el împãrþind
familii ºi indivizi celorlalþi doi mari proprietari, biserica ºi boierii. Începând
cu secolul al XVI-lea, acumulãrile masive de sclavi realizate de cãtre boieri,
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în urma înzestrãrilor domneºti ºi a achiziþiilor de pe piaþã, le permit acestora
danii importante cãtre bisericã, în ideea obþinerii graþiei divine.

Statutul juridic al sclavilor
Rromii, pe parcursul întregii perioade de sclavie, nu au beneficiat de

un statut juridic care sã le ofere drepturi minime ºi sã-i apere în judecãþi.
„Sclavul nu este subiect de drepturi”, el fiind asimilat proprietãþilor stãpânului.
Sclavul nu este rãspunzãtor pentru actele sale, acestea privindu-l pe stãpân,
dar în cazuri mai grave (furt de cai, ucidere etc.) stãpânul poate renunþa la
sclav ºi nu mai acordã despãgubiri sau nu mai plãteºte deºegubina, sclavului
urmând a-i fi aplicatã pedeapsa care poate fi ºi cea capitalã.

Sclavul era parte din averea stãpânului ºi nu conta ca individ. Ei erau
deosebit de valoroºi pentru stãpâni, fapt ce reiese din interesul acestora din
urmã pentru a nu-i pierde. Când un sclav fugea de pe moºie în „Þara
Ungureascã” sau în principatul românesc vecin, erau depuse toate eforturile
pentru a-l aduce înapoi. Urmarea actului lor era întãrirea supravegherii ºi
înãsprirea modului de viaþã. O altã destinaþie pentru fugari o reprezenta
Imperiul Otoman unde, odatã ajunºi, se întâmpla uneori sã se turceascã ºi
astfel nu mai puteau fi fãcuþi sclavi. Importanþa economicã a sclavilor reiese
din numeroasele documente care atestã vânzãri-cumpãrãri ale acestora,
donaþii, litigii pentru stabilirea apartenenþei lor la un stãpân sau altul.

Consideratã drept celulã de bazã a societãþii româneºti, familia este
tratatã sensibil diferit în dreptul sclavilor. Datoritã lipsei de orice valoare
atribuitã de cãtre ceilalþi actori sociali, cãsãtoria ºi, implicit, familia sclavilor
nu ajung sã constituie un element solid în relaþiile stãpân – sclav ºi determinã
o instabilitate crescutã în interiorul þigãniei ºi în relaþiile dintre acestea. În
urma exceselor ºi a îngrãdirilor de tot felul manifestate de cãtre proprietari,
cazurile de cãsãtorie nelegitime erau frecvent întâlnite. Acestea implicau
sclavi ai aceluiaºi stãpân sau a doi stãpâni diferiþi. Tot atât de frecvente vor fi
ºi despãrþirile forþate, fiecare încercând sã-ºi recupereze sclavul. Astfel,
cãsãtoria ºi familia sunt vãzute ca mijloace de creºtere a numãrului de sclavi,
ºi implicit a avuþiei proprietarului. Eliberarea din sclavie se produce în puþine
cazuri, documentele consemnînd cel mai adesea testamente cu astfel de
dispoziþii, dar exista ºi procedeul rãscumpãrãrii.

Abolirea sclaviei
Schimbãrile ce se fac simþite în Europa întreagã ºi miºcãrile

aboliþioniste din Statele Unite ale Americii ºi din colonii vor atinge spaþiul
românesc prin intermediul tinerilor boieri ce aveau relaþii strânse cu
Occidentul.
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Prima lege care a desfiinþat dependenþa unei categorii de sclavi a fost
adoptatã în Þara Româneascã, la 22 martie 1843. Câþiva ani mai târziu, la 11
februarie 1847, la propunerea domnitorului Gheorghe Bibescu, se voteazã
o lege prin care sunt eliberaþi toþi sclavii mitropoliei, ai episcopiilor, ai
mãnãstirilor ºi metocurilor, ai bisericilor ºi ai oricãrui alt aºezãmânt public.
Legea nu prevede nici o despãgubire. Impozitul pe care statul urma sã îl
încaseze de la persoanele eliberate urma sã serveascã la rãscumpãrarea
sclavilor pe care boierii îi vor vinde.

În Moldova, la 31 ianuarie 1844, la propunerea domnitorului Mihail
Sturza, a fost adoptatã legea care îi elibera pe sclavii aparþinând bisericii ºi
mãnãstirilor. Impozitele adunate de la ei formau un fond special destinat
rãscumpãrãrii sclavilor pe care particularii îi scoteau la vânzare. La 14
februarie 1844, a fost votatã legea prin care sclavii statului, atât cei aºezaþi în
localitãþi, cât ºi cei nomazi, deveneau liberi, dobândind aceleaºi drepturi ca
ºi ceilalþi locuitori ai þãrii.

Revoluþia de la 1848 a vrut ducerea la capãt a reformei, prin eliberarea
sclavilor particulari, dar rezistenþa internã acerbã dublatã de intervenþia
otomanã vor amâna desfiinþarea completã a ceea ce era numitã în epocã
drept „plagã a societãþii”.

Împotrivirea boierilor a putut fi înfrântã abia la 20 februarie 1856, în
Þara Româneascã ºi la 22 decembrie 1855 în Moldova. „Abolirea sclãviei”,
definitivã de aceastã datã, va marca pentru restul istoriei rromilor ºi al istoriei
României un punct de cotiturã unic prin amploarea ºi prin semnificaþia sa.

„Emancipaþii” au învãþat însã repede cã libertatea poate fi ciuntitã de
interpretãri felurite ale legilor, dupã interesul celor puternici. Lipsiþi de
pãmânt, daþi afarã din case ºi din locurile unde munceau, obligaþi de autoritãþi
sã se stabileascã în localitãþi cel mai adesea neprimitoare, rromii sunt nevoiþi
sã gãseascã soluþii rapide ºi de multe ori disperate pentru a supravieþui. O
mare parte a nomazilor se gãsesc, odatã ieºiþi din þarã, în imposibilitatea de
a reveni, datoritã lipsei paºapoartelor individuale sau a sumei minime cerute
de autoritãþi. Neputînd dovedi cetãþenia românã pentru a putea trece
frontiera, nomazii vor schimba rutele de circulaþie, ajungând pânã în Europa
de Vest ºi chiar dincolo de Atlantic. Cei rãmaºi în þarã vor încerca pe cât
posibil ca, aidoma celor stabiliþi în sate ºi oraºe, sã încerce trecerea în
invizibilitate, pentru a scãpa de expulzãrile succesive ce nu fãceau altceva
decât sã amâne momentul aºezãrii lor definitive în vreo localitate.

În concluzie, cele cinci secole de sclavie a rromilor au implicat
degradarea instituþionalizatã a unor fiinþe umane ºi o eliberare tardivã, lipsitã
de mãsuri reparatorii ºi care nu a însemnat modificarea considerabilã a
percepþiei generale cu privire la noii cetãþeni ai României.
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Rromii în perioada interbelicã
Anul 1918 marca sfârºitul Primului Rãzboi Mondial cu victoria Antantei.

Prãbuºirea Imperiilor multinaþionale (Austro-Ungaria ºi Rusia) a favorizat ºi
procesul de formare a statelor naþionale. Provinciile istorice româneºti –
Basarabia, Bucovina ºi Transilvania (cu Banatul, Criºana, ºi Maramureºul)
se uneau cu România.

Inevitabil, a crescut simþitor ºi numãrul populaþiilor minoritare. Astfel,
la recensãmântul din 193020, românii reprezentau 71,9% (12 981 324) din
totalul populaþiei, în timp ce maghiarii formau 7,2% (1 415 507), iar celelalte
minoritãþi (germani, evrei, ucraineni, rromi) restul procentual. La acest
recensãmânt s-au declarat rromi 262 501 de persoane, adicã 1,5% din totalul
populaþiei, fãrã însã ca acest recensãmânt, la fel ca ºi celelalte care i-au
urmat, sã reflecte o situaþie realã a numãrului de rromi. Procentul stabilit în
1930 era inferior celui de la sfârºitul secolului al XIX-lea, ori într-un interval
de timp atât de scurt nu putem vorbi de asimilare, ci mai degrabã de o
problemã pe care din pãcate o întâlnim ºi astãzi, asumarea identitãþii.
Identitatea rromilor s-a structurat pe baza unei istorii de excludere socialã ºi
rasism, cosecinþele fiind vizibile ºi astãzi în mentalul colectiv majoritar, dar
ºi minoritar. Ion Chelcea, în lucrarea sa Þiganii din România. Monografie
etnicã – cap. „Câþi þigani sunt în România?”, aprecia numãrul rromilor din
România ca fiind de aproximativ 525 00021.

În urma ratificãrii actelor unirii, în 1918, toþi locuitorii României
beneficiau de aceleaºi drepturi ºi responsabilitãþi ca ºi restul populaþiei
majoritare. De altfel, ºi în documentele unirii se stipula acest fapt. Acesta a
fost ºi motivul pentru care guvernul român condus de I.I.C. Brãtianu s-a opus
semnãrii, în 1919, a unui Tratat al minoritãþilor dorit de Marile Puteri,
considerat un act prin care se încãlca suveranitatea naþionalã.

De remarcat cã rromii s-au încadrat în spiritul acelei perioade, fiind
solidari cu actul Unirii. La 27 aprilie 1919, o Adunare a reprezentanþilor
þiganilor din România, întrunitã la Târnãveni, saluta decizia Marii Adunãri
Naþionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 de unire a Transilvaniei cu
România. Rromii îºi exprimau angajamentul faþã de noua patrie ºi speranþa
egalitãþii în drepturi cu ceilalþi cetãþeni ai României.

Perioada interbelicã a reprezentat pentru populaþia de rromi o epocã
de transformãri importante. Reforma agrarã înfãptuitã dupã Primul Rãzboi
Mondial, a transformat în mici proprietari agricoli ºi o micã parte din rromii

20 Tabloul populaþiei de þigani în aceastã epocã, capitolul „Câþi þigani sunt în
România”, 1930, p. 63-88.
21 Recensãmântul general al populaþiei României (neam, limbã maternã, religie),
Bucureºti, 1938, p. 32-56.
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care locuiau în mediul rural. Locul rromilor, în economia þãrii, rãmâne unul
periferic, marginal. În lumea satului românesc nu se poate vorbi despre
agriculturã, fãrã a analiza rolul economic pe care îl aveau rromii. Repararea
utilajului agricol, fierãria ºi alte meºteºuguri continuau a fi practicate exclusiv
de cãtre rromi.

Ca o caracteristicã generalã, rãmâne aceea cã rromii reprezentau o
categorie socialã sãracã ºi o forþã de muncã ieftinã. Se poate vorbi de o
clasã socialã aparte, reprezentatã de rromi. Migraþia de la sat la oraº se
accentueazã, apãrând probleme în gãsirea unui loc de muncã. În viaþa
urbanã, rromii acoperã niºe economice care reflectã de fapt situaþia de
marginalizaþi social ºi economic. Rromii care rãmân în afara acestor influenþe
social-economice rãmân nomazii, care se deplasau sezonier pentru a-ºi
practica meºteºugurile. Erau vãzuþi ca o rãmãºiþã a unor vremuri de mult
apuse, care nu se raporta la realitãþile timpului. Statul s-a implicat prea puþin
în aceastã chestiune, lãsatã în grija autoritãþilor locale. În aceastã perioadã,
organizaþiile rromilor cereau ca acestor semeni statul sã le punã la dispoziþie
locuri de casã ºi pãmânt.

Perioada interbelicã se remarcã prin direcþia modernizãrii pe care o
cunoaºte populaþia rromã din regat. Apare o elitã rromã formatã din
intelectuali, artiºti, publiciºti, comercianþi, lãutari, care nu-ºi trãdeazã originea
ºi care încep miºcarea de emancipare a poporului rrom.

Dupã modelul celorlalte populaþii din regat, rromii înfiinþeazã organizaþii
cu caracter social, profesional, cultural ºi chiar politic. Lãutarii pun bazele
unor societãþi cu caracter profesional, în mai multe localitãþi ale þãrii.

La Bucureºti funcþiona „Junimea Muzicalã”, unul dintre fruntaºii sãi
fiind Grigoraº Dinicu, cunoscut ºi ca militant pentru emanciparea culturalã
a rromilor. În anul 1926, la Calbor, în judeþul Fãgãraº, lua fiinþã „Înfrãþirea
Neorusticã”, din iniþiativa lui Lazãr Naftanailã. Obiectivul principal al acestei
asociaþii era ridicarea nivelului economic ºi cultural al rromilor. Asociaþia a
reuºit sã publice revista „Neamul þigãnesc”.

Interesant este cã asistãm la apariþia unei tendinþe de centralizare a
miºcãrii rromilor într-o organizaþie unicã ºi reprezentativã. Promotor a fost
Calinic I. Popp-ªerboianu, licenþiat în teologie, care a pus bazele Asociaþiei
Generale a Þiganilor din România, în martie 1933. Programul acestei
organizaþii denotã o preocupare deosebitã pentru problematica rromã din
acea perioadã. Astfel, se aveau în vedere: alfabetizarea, publicarea de cãrþi
privind istoria rromilor, înfiinþarea unei universitãþi a rromilor, a unui muzeu
„þigãnesc”, înfiinþarea de ateliere potrivit „firii neamului nostru”, organizarea
în bresle a rromilor care practicã un anumit meºteºug, înfiinþarea de „sfaturi
judeþene” ºi a unui „sfat al bãtrânilor”, pentru rezolvarea litigiilor dintre rromi,
ca mijloc de raportare a societãþii la specificul cultural rrom, premisã
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favorabilã în procesul de integrare a rromilor. Obiectivele programului
reflectã dezideratul de a realiza reconstrucþia identitãþii rrome pe baze
moderne, de a promova integrarea socialã ºi educaþionalã a rromilor ºi de a
îmbunãtãþi imaginea etniei rrome în societatea româneascã.

Tot în anul 1933 apare o altã organizaþie reprezentativã a rromilor,
Uniunea Generalã a Rromilor din România. La Congresul naþional care s-a
desfãºurat în luna octombrie 1933, a fost ales un comitet de conducere care îl
avea ca preºedinte pe G.A. Lãzãreanu Lãzuricã, scriitor ºi gazetar rrom.
Preºedinte onorific a fost numit Grigoraº Dinicu. În cadrul acestei organizaþii
apar fricþiuni, în urma cãrora Lãzuricã este înlãturat, preºedinte devenind
Gheorghe Niculescu, negustor de flori. Sub conducerea sa, Uniunea a obþinut
statut juridic ºi s-a dovedit cea mai importantã organizaþie a rromilor, singura
care activa la nivel naþional. Activã în relaþiile cu autoritãþile, a avut ºi organe
de presã proprii: „O Rom”, la Craiova ºi „Glasul Romilor”, la Bucureºti (RR3 –
Ziarul „Glasul Romilor”, 1934). Organizaþia avea 40 de filiale în toatã þara ºi
784 793 de membri. Programul organizaþiei relua, de fapt, ideile asociaþiei
anterioare, scopul principal fiind de a acþiona „pentru ca soarta neamului
nostru rrom sã se îmbunãtãþeascã, ca sã putem sta alãturi de conaþionalii
noºtri fãrã sã ne fie ruºine”.

Semnificativã pentru procesul de emancipare a rromilor este ºi apariþia
unor miºcãri regionale. În Oltenia, un grup de intelectuali rromi au pus bazele
unei miºcãri deosebit de active. Menþionãm pe Aurel Manolescu-Dolj, ziarist,
Marin Simion, poet, N.St. Ionescu, avocat, C.ª. Nicolãescu-Plopºor, profesor,
care a ºi publicat douã cãrþi de folclor rrom: „Cântece þigãneºti” ºi „Poveºti
þigãneºti”.

Cei care, în perioada interbelicã, ºi-au asumat rolul de lideri ai poporului
rrom, au militat pentru formarea conºtiinþei identitãþii etnice a rromilor.
Procesul nu a fost specific doar rromilor din România,  fiind întâlnit în toatã
Europa. Semnificativ este cã, în anul 1933, la Bucureºti se organiza prima
reuniune internaþionalã a rromilor, în cadrul cãreia s-a pus în discuþie
consolidarea identitãþii etnice mondiale a rromilor.

Dacã de-a lungul istoriei lor tragice, în spaþiul românesc, rromii au fost
supuºi unui proces de marginalizare ºi periferializare, ba chiar de totalã
excludere, în perioada interbelicã asistãm la apariþia unui interes deosebit din
partea ºtiinþei faþã de rromi. România nu avea sã fie strãinã de ideologia rasistã,
care are la bazã teoria determinismului biologic. Secolul al XX-lea a debutat ºi
în România cu ideologia conform cãreia „statul modern, în loc sã acorde
protecþie celor slabi, ar face mai bine sã îºi îndrepte atenþia spre încurajarea
elementelor biologice valoroase, utilitatea socialã sau însuºirile biologice ale
individului devenind astfel unitatea de mãsurã a valorii sociale a acestuia”22.

22 apud Angus Fraser, Þiganii. Originile, migraþia ºi prezenþa lor în Europa, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1995, p. 247.
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Ascensiunea Germaniei naziste, dupã anul 1933, cu doctrina ei despre
puritatea raselor, foarte clar exprimatã în lucrarea lui Adolf Hitler, „Mein
Kampf”, a determinat apariþia unui curent de gândire autohton care susþinea
necesitatea pãstrãrii puritãþii rasiale a poporului român.

În perioada interbelicã, se dezvoltã ºi în România un naþionalism specific,
la început însã strãin de atitudini antirrome exprimate public. Exemplul îl
constituie ºi activitatea organizaþiei, care se afla la extrema dreaptã a vieþii
politice româneºti – Legiunea Arhanghelul Mihail (Garda de Fier mai târziu),
care se rezuma iniþial la antisemitism, apoi punând problema adoptãrii unei
politici rasiste faþã de rromi. Cu toate acestea, activitatea guvernului Goga-
Cuza, perioada guvernãrii autoritare a lui Carol al II-lea (1938-1940) nu i-au
vizat pe rromi. De fapt, pânã la regimul condus de Ion Antonescu, preocupãrile
unor reprezentanþi ai biopoliticii nu au fost transpuse în practicã.

Biopolitica are ca fondator, în România, pe prof. Iuliu Moldovan de la
Cluj. În deceniul patru, apar concepte noi ca: puritate etnicã, etnii inferioare,
primejdie bioetnicã, minoritãþi balast. Se poate constata influenþa ideilor lui
Robert Ritter, psihologul ºi psihiatrul care conducea Centrul de Cercetare
pentru Igiena Rasialã ºi Biologia Populaþiei din Germania ºi care avea între
scopurile principale combaterea „flagelului þigãnesc”.

Sub pretextul modului de viaþã nomad, rromii încep sã fie consideraþi
ca o „plagã” a societãþii. Ioan Gheorghe Fãcãoaru, teoretician al cercetãrilor
rasiale, considera cã asimilarea anumitor grupuri etnice, ar putea determina
„înstrãinarea ºi pauperizarea însuºirilor noastre etnice”23. Asimilarea rromilor
era consideratã un mare pericol pentru integritatea rasei româneºti. „Marea
problemã rasialã a românilor este problema þiganilor. Ei constituie cel mai
numeros grup etnic, dupã români. ªi în acelaºi timp ei sunt elementul de
promiscuitate ºi disgenie din þara noastrã. Nu s-a fãcut nimic pentru
rezolvarea problemei þigãneºti”24, susþinea Sabin Manuilã, directorul
Institutului Central de Statisticã.

Schimbãrile politice survenite în România, în anul 1940, anularea
regimului democratic consacrat de Constituþia din 1923, în urma preluãrii
puterii politice de cãtre legionari, apoi de cãtre generalul Antonescu, aveau
sã determine adoptarea „soluþiei finale” – exterminarea rromilor.

Holocaustul/O Samudaripen
În perioada celui de-al doilea rãzboi mondial, pe fondul escaladãrii

rasismului ºi nazismului în Europa, atitudinile faþã de romii din România
evolueazã cãtre extremism, în special la nivelul elitelor româneºti. Astfel,

23 Ioan Gheorghe Fãcãoaru, Amestecul rasial ºi etnic în România, p. 276-286.
24 Arhivele Statului Bucureºti, Fondul Sabin Manuilã, XIII, 209.
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Gheorghe Ioan Fãcãoaru, exponent al ºcolii de eugenie rasialã, nota: „Þiganii
nomazi ºi seminomazi sã fie internaþi în lagãrele de muncã forþatã. Acolo sã
li se schimbe hainele, sã fie raºi, tunºi ºi sterilizaþi [...]. Cu prima generaþie
am scãpa de ei [...]. Cei stabili vor fi sterilizaþi la domiciliu, pentru ca în
cursul unei generaþii sã fie curãþit locul ºi de ei”25. În acelaºi an, Sabin Manuilã,
directorul general al Institutului Central de Statisticã, prezenta generalului
Ion Antonescu un proiect de omogenizare etnicã ce propunea, pentru evrei
ºi romi, „transferul unilateral” de populaþie, deportarea în Transnistria8.

Astfel, într-un context european ºi naþional favorabil, autoritãþile româ-
ne – Jandarmeria ºi Poliþia – au efectuat, la 25 mai 1942, un recensãmânt al
romilor nomazi ºi al romilor sedentari „problemã” (care suferiserã
condamnãri sau fãrã mijloace de existenþã). Din rândurile celor recenzaþi s-
au fãcut, mai târziu, deportãrile27.

Dupã recensãmânt, la 1 iunie 1942, mareºalul Ion Antonescu a dat
personal ordinul de deportare din þarã a tuturor ºatrelor de nomazi. Au urmat
apoi, în toamna anului 1942, deportãrile romilor sedentari, pentru ca, dupã
ultimele deportãri (decembrie 1943) în Transnistria, sã se identifice
aproximativ 25 000 de deportaþi romi28.

Pe lângã deportarea în Transnistria a romilor nomazi, fãrã mijloace de
existenþã sau care suferiserã condamnãri, autoritãþile care s-au ocupat de
aceastã operaþiune au procedat la numeroase abuzuri, deportând ºi romi
care nu se aflau pe listele de deportare, mobilizabili, familiile unor romi
aflaþi pe front, precum ºi romi cu proprietãþi sau, cazuri mai rare, chiar etnici
români, turci ºi maghiari29 confundaþi cu romii. Puþine dintre petiþiile acestora
au fost corect soluþionate prin repatriere.

Unii dintre romi, înºelaþi de propaganda care le promitea împroprie-
tãrirea, au plecat benevol în Transnistria.

Pentru situaþia romilor deportaþi în Transnistria, poate cea mai expresivã
sursã documentarã o reprezintã nota informativã din 5 decembrie 1942, a
unui agent al Siguranþei:

„[..] Din cauza proastei alimentãri, unii þigani – aceasta o formeazã
majoritatea – au slãbit într-atât cã au ajuns niºte schelete. Zilnic mureau,

25 Gheorghe Ioan Fãcãoaru, Câteva date în jurul familiei ºi statului biopolitic,
Bucureºti, 1941, p. 17–18.
26 Achim Viorel, Þiganii în istoria României, Bucureºti, 1998, p. 137.
27 Raportul final al Comisiei pentru studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”,
cap. 8, p. 269.
28 Raportul final al Comisiei pentru studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”,
cap. 8, p. 274.
29 Raportul final al Comisiei pentru studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel”,
cap. 8, p. 272.
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mai ales în ultimul timp – câte 10-15 þigani. Vizita medicalã nu li se fãcea
deloc, iar medicamente nu aveau. Sunt goi, fãrã haine pe ei [...]”30

De asemenea, deportaþii au fost supusi unui regimul de muncã forþatã.
De exemplu, în judeþul Golta, rapoartele Legiunii locale de Jandarmi, precum
ºi petiþiile liderilor romilor descriu regimul de muncã al romilor ºi evreilor,
în condiþii de înfometare ºi boli, în special tifos exantematic.

Din cauza condiþiilor grele de viaþã din Transnistria – foame, frig, boli,
mizerie – mai mult de 11 000 dintre deportaþii romi au murit. Dintre cei întorºi
în România, cei mai mulþi nu ºi-au mai regãsit casele ºi proprietãþile, acestea
fiind confiscate de Centrul Naþional de Românizare sau ocupate de alþi
particulari.

Din alt punct de vedere, consecinþele deportãrilor se regãsesc ºi în
perioada comunistã. Astfel, la 7 mai 1952, un document al Departamentului
pentru Problemele Naþionalitãþilor Conlocuitoare din cadrul Consiliului de
Miniºtri înregistreazã reticenþa populaþiei de etnie romã la colaborarea cu
autoritãþile administrative, în special faþã de recensãminte31.

Rromii în timpul regimului comunist (1945–1989)
În lupta pentru putere politicã, Partidul Comunist a atras în rândurile

sale ºi rromi. „Originea sãnãtoasã” îi recomanda «în aparatul de partid, în
miliþie, armatã ºi organele de securitate»32, puteau însã urca în ierarhie numai
pânã într-un anumit punct, fãrã a-l depãºi vreodatã, indiferent de competenþe
ºi performanþe. Deosebitã atenþie li s-a acordat în campania electoralã din
1946, când Blocul Partidelor Democratice (BPD), din care fãcea parte ºi PCR,
a adresat rromilor manifeste cu apelativul „Fraþi romi ºi surori  romiþe”33.
Ulterior, documentele PCR nu mai pomenesc de rromi, trecându-i la alte
minoritãþi. Ba împotriva rromilor au fost ºi represalii pentru a se confisca
aurul, pe care o parte dintre aceºtia îl deþineau de veacuri sau pentru a-i
forþa sã renunþe la modul de viaþã specific, uneori nomad, în vederea
încadrãrii lor marginale în sistemul economiei socialiste. „Economic,
profesional ºi social, romii au primit în acest regim ºansa de a se integra în
modul de viaþã modern, chiar dacã adesea în mod forþat”.34

30 Documente privind deportarea þiganilor în Transnistria. Culegere întocmitã, cu
studiu introductiv de Viorel Achim, Bucureºti, 2004, vol. 2, doc 249, p. 27 –28.
31 Raportul Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România,
p. 574 (http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf).
32 Achim Viorel, Þiganii în istoria României, Ed. Enciclopedicã, Bucureºti, 1998, p. 154.
33 Lucian Cherata, Istoria Þiganilor, Ed. Z, Bucureºti, 1993, p. 48.
34 Zamfir Elena, Zamfir Cãtãlin, Þiganii între ignorare ºi îngrijorare, Ed. Alternative,
Bucureºti, 1993, p.157.
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Politica comunistã faþã de minoritãþi era una asimilaþionistã35, menitã
sã asigure formarea „poporului unic comunist”. Aceasta, în ceea ce i-a privit
pe rromi, a însemnat:

1. sedentarizarea forþatã a neamurilor nomade, în perioada 1958-1965,
când „toþi au fost fixaþi în aºezãri ºi case”36 „neacordându-li-se însã ºi dreptul
de a reprezenta o minoritate etnicã, liberã sã-ºi promoveze propriile tradiþii
culturale.”37

2. politica educaþionalã: „familiile rrome fiind obligate sã-ºi trimitã copiii
la ºcoalã”38. Acestã politicã a oferit copiilor rromi ºanse asemãnãtoare celorlalþi
copii, dar dacã pentru unii a însemnat acces la ºcoli profesionale ºi tehnice,
licee, facultãþi, pentru alþii, oportuniºti, a însemnat negarea apartenenþei etnice
pentru obþinerea unor poziþii destinate, în mod discriminatoriu, majoritarilor.
S-au gãsit registre matricole, în unele ºcoli, în care, în dreptul elevilor rromi,
era înscrisã etnia – þigan. Mulþi elevi, datoritã activitãþilor sezoniere în care
erau prinºi pãrinþii, la mari distanþe de casã, abandonau ºcoala pentru a-i urma
ºi ajuta pe pãrinþi, abandon nerecunoscut de autoritãþi.

Rromii care nu au putut lucra în agricultura de stat sau cooperatistã
«ca urmare a dezvoltãrii industriei, au nãvãlit în oraºe; unii s-au calificat pe
baza cerinþelor de atunci, din lãutari au devenit muncitori, alþii au aglomerat
oraºele»39 în sectorul salubritãþii sau al resurselor refolosibile. Bunii
meºteºugari au fost recrutaþi în cooperativele meºteºugãreºti din rural sau
urban. «Socialismul a distrus în mare mãsurã profesiile tradiþionale ale
romilor ºi prin aceasta multe dintre componentele vieþii lor tradiþionale».40

De asemenea «comerþul ambulant a fost practicat de anumite categorii de
þigani, fie în baza unor autorizaþii, fie ilicit»41.

Pentru a învinge tradiþionalismul rromilor, a existat ºi un PROGRAM DE
INTEGRARE SOCIALÃ A RROMILOR, care a funcþionat în perioada 1977–1983,
fãrã însã a da rezultate spectaculoase, datoritã crizei sociale ºi economice în
care România se adâncea cu fiecare zi. Programul de integrare socialã avea
la bazã „încercarea de încadrare în muncã a romilor-problemã”, adicã a celor
care îºi pãrãseau locurile de muncã prost plãtite ºi datoritã inadaptãrii, uneori
lipsei calificãrii, dar ºi din cauza atitudinii ostile a autoritãþilor ºi chiar a

35 Zamfir Elena, Zamfir Cãtãlin, Þiganii între ignorare ºi îngrijorare, Ed. Alternative,
Bucureºti, 1993, p.157.
36Achim Viorel, op. cit, p. 157.
37 Zamfir Elena, Zamfir Cãtãlin, op.cit., p. 157.
38 Zamfir Elena, Zamfir Cãtãlin, op.cit., p. 157.
39 Merfea Mihai, Culturã ºi Civilizaþie romani, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
Bucureºti, 1998, p. 187.
40 Zamfir Elena, Zamfir Cãtãlin, op. cit, p. 157.
41 Achim Viorel, op. cit, p. 157.
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populaþiei. Conform Raportului «întocmit în anul 1983 de Secþia de Propagandã
a CC al PCR, acest program  cuprindea o „Platformã de mãsuri cu privire la
încadrarea în muncã ºi integrarea socialã a þiganilor” ºi era derulat prin
Ministerul Afacerilor Interne”42. Raportul din 1983, singurul publicat în legãturã
cu acest program, aratã cã „mãsurile de integrare a þiganilor nu au dat
rezultatele scontate. În 1977, 32,7% din populaþia þigãneascã aptã de muncã
nu era angajatã; în cazul femeilor procentul era de 48%. În 1983, datoritã
restructurãrilor din unitãþile falimentare, situaþia era ºi mai gravã43, în condiþiile
în care un raport al Ministerului Afacerilor Interne apreciazã cã, în 1977, în
România trãiau 540 000 de rromi.44 Concluziile raportului au fost cã romii nu
sunt integraþi social, au mentalitãþi retrograde, au atitudine negativã faþã de
muncã ºi faþã de viaþa socialã45.

Datoritã faptului cã, la mijlocul anilor ’80, situaþia economicã ºi socialã
a României friza dezastrul, s-a renunþat la programul a cãrui aplicare nu
adusese mari schimbãri, deoarece autoritãþile, depãºite de criza social-
economicã, trebuiau sã-ºi concentreze atenþia spre problemele grave ale
naþiunii majoritare.

Politica de sistematizare din anii ’70-’80 a însemnat desfiinþarea
„þigãniilor” tradiþionale, a neamurilor de rromi ºi aºezarea multor rromi în
blocuri de locuinþe46, unde se adaptau greu noilor condiþii de viaþã, în
apartamentele neîncãpãtoare. Forþat aºadar, rromii au fost integraþi modului
de viaþã românesc, fiind siliþi sã-ºi abandoneze propriul mod de viaþã,
comportamentul social, comunitatea. Consecinþa a fost pierderea limbii ºi
culturii rromani, spre a nu fi „percepuþi ca elemente strãine ce trebuiau
integrate în noua societate româneascã”47.

În aceste condiþii, doi sociologi din grupul celor 6-7 persoane rrome48

care se strãduiau sã organizeze dizidenþa rromã, încã din anul 1976 (Nicolae

42 http://www.romanothan.ro/romana/istorie/breviar.htm.
43  Achim Viorel, op. cit, p. 159.
44 Fostul ministru de interne, generalul Mihai Chiþac, în 1990, a fãcut public faptul
cã, în 1977, fuseserã „recenzaþi” 1 800 000 de rromi (între care 65 000 de nomazi:
5 600 cu ocupaþii utile, 900 – calificaþi), iar în 1983, 2 300 000,
http://www.romanothan.ro/romana/istorie/breviar.htm.
45 Achim Viorel, op. cit, p. 160.
46 Achim Viorel, op. cit, p. 156.
47 Emmanuelle Pons, Þiganii din România, o minoritate în tranziþie, Ed. Compania,
1999,  p. 29.
48 Sociologul rrom Nicolae Gheorghe ºi bulibaºul Ion Cioabã, fondatorii grupului în
1975–1976, sociologul rrom Vasile Burtea s-a alãturat în 1977, profesoara rromã Ina
Radu ºi muncitorul rrom Valericã Stãnescu au fost cooptaþi în 1978, cãldãrarul Mihai
Ilie (Gogu Guºatu) s-a alãturat în 1980 ºi, de la Timiºoara, instructorul rrom de dans
Ion Mirescu.
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Gheorghe ºi Vasile Burtea), pe lângã demersurile de atenþionare cãtre autoritãþi,
au procedat, sub pseudonim (Alexandru Danciu ºi Cosmina Cosmin), la
sensibilizarea opiniei publice ºi instituþiilor vestice (prin intermediul postului
de radio Europa Liberã ºi publicaþiile pariziene L’Alternative ºi Le Matin49) faþã
de situaþia tot mai degradatã a rromilor din România.

În rãspunsul de solidarizare cu Alexandru Danciu, Cosmina Cosmin,
la 16 mai 1982, aprecia cã „mai târziu, când „partidul maselor populare ºi al
dreptãþii” s-a vãzut înzestrat cu proprietãþile ºi funcþiile râvnite, a constatat
cã nu mai avea nevoie de þiganii pe care-i împinsese spre tot felul de potlogãrii
revoluþionare, ºi trebuia sã se descotoroseascã de ei, trimiþându-i în închisori
pentru excese sau excluzându-i din partid, pentru a nu strica imaginea
partidului imaculat. Odatã cu rãspândirea naþionalismului promovat de
partid ºi cu extinderea rolului sãu conducãtor, o întreagã serie de oameni
capabili ºi bine pregãtiþi au fost rând pe rând scoºi din funcþii pentru simplul
motiv cã erau þigani.”50

Rromii în perioada postdecembristã
Revoluþia românã din 1989 a reprezentat un moment deosebit ºi pentru

etnia rromã. Nu numai prin participarea semnificativã a membrilor etniei
rrome la revoluþie, de pildã cunoscutul Dumitru Dincã, revoluþionarul de la
Piaþa Universitãþii, (eveniment de la care nu au fost absenþi nici dizidenþii
rromi din timpul socialismului: Nicolae GHEORGHE a fost coparticipant la
evenimente din sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român,
iar Vasile BURTEA a fost unul dintre cei patru conducãtori ai Revoluþiei
române din Braºov), dar ºi prin consecinþele acesteia.

În primul rând, militantismul etnic al rromilor a ieºit din ilegalitate.
Aceasta a însemnat posibilitatea organizãrii legale a etnicilor rromi. Din
pãcate, „oferta” guvernului provizoriu de atunci, potrivit cãreia cine prezenta
un tabel cu cel puþin 250 semnãturi, pe lângã faptul cã putea sã legalizeze
un partid, mai era subvenþionat ºi cu un million de lei (raportul oficial de
schimb era de 1$ = 16 lei) a fãrâmiþat etnia rromã. În perioada 1990–1993,
au apãrut cel puþin 67 de O.N.G.-uri ºi mic partide rrome care, pentru a
primi subvenþia sau finanþarea de proiecte, nu s-au alãturat recent înfiinþatei
(februarie 1990) Uniuni Democratice a Rromilor din România – structurã ce
s-a dorit reprezentativã pentru etnie, dupã exemplul celorlalte minoritãþi,
având ºi primul parlamentar rrom. Pe lângã mirajul milionului de la stat, la
fãrâmiþarea miºcãrii rrome a contribuit ºi lipsa conºtiinþei unui interes naþional

49 Roumanie: crise et répression, în L’Alternative nr. 20, ianuarie 1983, p. 7.
50 Emmanuelle Pons, Þiganii din România, o minoritate în tranziþie, Ed. Compania,
1999, p. 26-27.
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sau etnic rrom; ºi asta datoritã neconvieþuirii rromilor pe un acelaºi teritoriu,
acelaºi areal, formator51, ca ºi datoritã nepotolitei sete de putere a unor
oameni þinuþi, de secole, la marginea societãþii52.

Apoi, în toate comunitãþile rrome s-a trezit speranþa reînvierii
meseriilor tradiþionale ºi a împroprietãririi sperate de veacuri. Pregãtirea ºi
apariþia Legii nr. 18/1991 a fondului funciar a întreþinut aceste speranþe53.

În al treilea rând, consemnãm ºiruri de deziluzii ºi noi suferinþe
pricinuite de discriminãrile din legea mai sus menþionatã, de modul abuziv
ºi discriminatoriu al aplicãrii sale (ca ºi a Legii nr. 67/1995 a ajutorului social54,
de altfel), de disponibilizãrile masive de forþã de muncã rromã (rromii au
fost primii ºomeri ai fostelor întreprinderi ºi unitãþi de producþie socialiste,
urmaþi îndeaproape de femei), de apariþia Hotãrârii Guvernului nr. 125/199655,
care anula, de fapt, prevederi ale Legii nr. 67/199556, de emigraþia ilegalã
urmatã de brutale returnãri forþate din þãri europene ca Germania, Franþa,
Belgia, Italia etc., de conflictele interetnice soldate cu morþi, rãniþi ºi case
incendiate sau devastate (Hodoreni, Mihail Kogãlniceanu, Bolintin etc.)57,
de abuzurile poliþiei în comunitãþi de rromi (razii ilegale, intimidãri, violenþe),
de numeroasele evacuãri forþate, de acþiunile concentrate de eliminare sau
limitare drasticã a accesului acestei etnii la resursele societãþii.

Salutarã rãmâne, totuºi, obþinerea locurilor speciale pentru absolvenþii
rromi în licee, ºcoli vocaþionale ºi universitãþi. Acestea au devenit creuzetele
în care s-a format noua intelectualitate rromã ºi noii activiºti rromi, cu o
considerabilã zestre poliglotã, cu o conºtinþã etnicã declaratã, cu asumarea
neechivocã a etnicitãþii, în comparaþie cu vechea intelectualitate rromã, ce
îºi masca etnicitatea ºi legãturile cu etnia.

Introducerea, în anul 1992, a limbii rromani sub cupola învãþãmântului
academic (în cadrul Facultãþii de Limbi ºi Literaturi Strãine a Universitãþii din
Bucureºti, sub forma unui curs opþional susþinut de prof. Gheorghe Sarãu),
alãturi de creºterea interesului pentru dezbaterea ºi prezentarea problemelor

51 Burtea, Vasile, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact, Lumina
Lex, Bucureºti, pag. 125-162.
52 Burtea, Vasile, op. cit, pag. 125-162.
53 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, în Monitorul Oficial cu numãrul 37/20.02.1991.
54 Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, în Monitorul Oficial nr. 131/29.06.1995.
55 Hotãrârea nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor mãsuri în legãturã cu acordarea
ajutorului social, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Normelor
metodologice pentru aplicarea dispoziþiilor Legii nr. 67/1995, în Monitorul Oficial
nr. 55/15.03.1996.
56 Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, în Monitorul Oficial nr. 131/29.06.1995.
57 Burtea, Vasile, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact, Lumina
Lex, Bucureºti, pag. 162-166.
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cu care se confruntã rromii (chiar ºi de pe poziþii extrem de ostile) au constituit
imbolduri de formare a unor autentici autori rromi ºi de creºtere exponenþialã
a cercetãrilor ºi materialelor efectuate, scrise ºi publicate de rromi sau despre
rromi. Bibliografia de la finalul cãrþii, precum ºi aceea, mult mai amplã, anexatã
pe DVD (RR4 – Bibliografie), sunt grãitoare în susþinerea afirmaþiei.

ALBANEZII

Stabiliþi cu prioritate în localitãþi din sudul României ºi preponderent
în oraºe, albanezii au avut cele mai bune relaþii cu celelalte comunitãþi etnice.
Oraºele în care s-au naturalizat – Bucureºti, Brãila, Giurgiu, Turnu Severin,
Constanþa, Tulcea, Craiova, Slatina etc. – au avut o compoziþie etnicã
eterogenã, ceea ce a facilitat adaptarea rapidã a noilor-veniþi. Cel mai bun
exemplu este oraºul Brãila, în care, la mijlocul secolului al XIX-lea, populaþiile
alogene erau mai numeroase decât localnicii. Aceasta a fãcut ca, în deceniul
al patrulea al secolului al XIX-lea, un membru al familiei albaneze Vechilargi
(Veqilharxhi, în limba albanezã) sã fie ales primar al urbei. În al doilea rând,
prin meseriile pe care le-au practicat, etnicii albanezi erau stimulaþi sã
întreþinã relaþii de bunã vecinãtate cu populaþia majoritarã ºi celelalte etnii.
În istoria acestor relaþii nu se cunosc cazuri de conflicte interetnice la care
sã participe minoritarii albanezi.

La sfârºitul secolului al XIX-lea, în teritoriile balcanice populate de
albanezi, începe o puternicã miºcare de Renaºtere naþionalã (Rilindja),
curent sprijinit politic ºi financiar de comunitatea de albanezi din România.
Este perioada în care au luat naºtere societãþile culturale ºi patriotice ale
albanezilor din România. Una dintre ele, „Societatea scrierii albaneze”, a
fost înfiinþatã în 1881, ca filialã a celei din Istanbul. În aceeaºi perioadã a luat
naºtere societatea „Drita” (Lumina), formatã în 1884, cu filiale în mai multe
oraºe din România. Sub egida ei a funcþionat o ºcoalã normalã pentru
învãþãtori, care erau trimiºi apoi la ºcolile albaneze din þara natalã. Alte
societãþi culturale ºi patriotice care au funcþionat în România au fost „Dituria”
(ªtiinþa), „Shpresa” (Speranþa) ºi „Bashkimi” (Unirea).

Scopul declarat al „Societãþii scrierii albaneze” a fost tipãrirea de cãrþi
în limba albanezã. Societatea „Drita” avea în componenþã tineri comercianþi
ºi intelectuali albanezi proveniþi din sudul Albaniei, care au luat în propria
mânã iniþiativa luptei de eliberare ºi pentru progres naþional. Preºedinte al
societãþii „Drita” a fost ales A. Avramidhi, vicepreºedinte K. Eftimiu, iar
preºedinte de onoare K. Zappa, un mare om de afaceri ºi filantrop. În statutul
ei era prevãzutã „înfiinþarea unei societãþi culturale cu sediul la Bucureºti,
având ca unic scop cultivarea limbii albaneze ºi dezvoltarea ºcolii albaneze
în limba maternã”.
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În anul 1887 a fost întemeiatã la Bucureºti a doua societate, „Dituria”,
de fapt o facþiune desprinsã din „Drita”. Acest fapt nu a dus la diminuarea
activitãþii patrioþilor albanezi, ci, din contrã, la intensificarea ei. Noua
conducere a „Dritei” avea sã înfiinþeze filiale în numeroase oraºe ale
României – Constanþa, Brãila, Cãlãraºi, Focºani, Ploieºti –, iar în anul 1887
avea sã aparã prima publicaþie albanezã în România, „Albanezul”, cu
subvenþie acordatã de Guvernul de la Bucureºti.

Un pas înainte în organizarea albanezilor din România a fost unificarea,
în anul 1906, a societãþilor „Drita”, „Dituria” ºi „Shpresa”. La ºedinþa din 29
noiembrie 1906, când s-a realizat acest vechi deziderat, s-a luat decizia ca
noua societate sã se numeascã „Tomori”, iar pe 7 decembrie 1906, societatea
a primit denumirea definitivã de „Bashkimi” (Unirea). Tot atunci a fost
aprobat ºi statutul, unde se sublinia cã scopul ei este promovarea culturii ºi
limbii albaneze, deschiderea ºcolii albaneze de la Bucureºti, editarea de
cãrþi ºi reviste în limba albanezã, înfiinþarea de ºcoli albaneze în þara de
origine º.a. Toate manualele ºi cãrþile editate de „Bashkimi” urmau a fi trimise
gratuit în Albania. Liderul incontestabil al comunitãþii ºi al acestor societãþi a
fost Nikolla Naço (Nacio, în alb., 1843–1913).

Legat de organizarea ºi funcþionarea acestor societãþi, mai trebuie spus
cã monarhia ºi statul român au sprijinit necondiþionat activitatea lor, fapt
recunoscut în repetate rânduri de liderii istorici ai comunitãþii. De altfel,
România a fost primul stat care a recunoscut guvernul prinþului Wilhelm de
Wied (1914), primul guvern instaurat în Albania dupã Independenþã, cu acordul
puterilor europene. ªi încã ceva: datoritã relaþiilor speciale ºi afinitãþilor dintre
români ºi albanezi, Albania a recunoscut în România „sora mai mare”, statul
prieten, dispus întotdeauna sã-i întindã o mânã în caz de nevoie.

Dupã declararea independenþei Albaniei (28 noiembrie 1912),
activitatea acestor societãþi a continuat, având acum cu totul alte prioritãþi.
Ele au funcþionat pânã dupã al Doilea Rãzboi Mondial, când toate organizaþiile
comunitãþilor etnice au fost desfiinþate de regimul comunist (1953).

Dupã 1990, o parte a comunitãþii albaneze s-a grupat în jurul Uniunii
Culturale al Albanezilor din România (UCAR), înfiinþatã la 24 mai 1990 ºi
având ca preºedinte pe istoricul Gelku Maksutovici. UCAR a militat pentru
revitalizarea comunitãþii pe plan cultural, prin tipãrirea de cãrþi ºi reviste. Ea
a editat ziarul „Albanezul” ºi a publicat anuarul cu acelaºi nume. UCAR a
organizat seminarii ºi simpozioane dedicate istoriei ºi culturii comunitãþii
albaneze din România, relaþiilor cu patria mamã. Anul 1996 a însemnat ºi
intrarea în Parlamentul României a deputatului minoritãþii albaneze, prof.
Oana Manolescu. În 1999 s-a înfiinþat Asociaþia Liga Albanezilor din România
(ALAR), organizaþie care, începând din anul 2001, a primit sprijinul financiar
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al Guvernului României pentru activitãþi de promovare a culturii ºi tradiþiilor
comunitãþii albaneze. ALAR a editat, la editura proprie, „Privirea”, volume
de traduceri, reportaje ºi interviuri, prozã ºi poezie ale reprezentanþilor
comunitãþii ºi ale autorilor albanezi, precum ºi revista lunarã „Prietenul
Albanezului”. Ansamblul vocal-instrumental „Serenada” a promovat în
România muzica albanezã, mai cu seamã cea din zona Korcea (din sud-
estul Albaniei), iar formaþia de dansuri a adus în faþa publicului românesc
dansurile specifice zonelor folclorice din patria de origine.

SLOVACII

Din momentul aºezãrii pe teritoriul pe care îl locuiesc azi  în România,
slovacii au cunoscut autoritatea statalã a Imperiului Habsburgic, dualismul
austro – ungar, ca apoi , dupã 1918 sã trãiascã în cadrul statului  român.

De la bun început coloniºtii slovaci veneau în contact cu alte etnii. La
Mocrea,  în judeþul Arad ei s-au aºezat alãturi de maghiari. La Nãdlac sunt
aºezaþi alãturi de români ºi sârbi. Aºezarea în Banat  a slovacilor se face
alãturi de ºvabi. Zona Bihorului ºi Sãlajului cunoaºte zone extinse locuite
doar de slovaci, localitãþile pe care le ridicã aceºtia învecinându-se doar cu
hotarele unor localitãþi populate de români sau maghiari.

În zona Bucovinei ei au trãit alãturi de români ºi polonezi.
Pãstrarea limbii, religiei, obiceiurilor ºi tradiþiilor a fost posibilã doar

prin conjugarea eforturilor la nivelul acestor comunitãþi a familiei, bisericii
ºi ºcolii. Comunitãþile veneau cu graiul slovac din zona lor de baºtinã,
aduceau cu ei pe lângã inventarul minim de unelte, precum ºi obiceiurile
specifice legate de principalele momente ale vieþii, de ciclurile anotimpurilor
ºi de sãrbãtorile religioase.

Conºtienþi de necesitatea unei educaþii ºcolare în limba maternã,
slovacii au ridicat, paralel cu clãdirile bisericilor, ºi edificii ale ºcolilor
confesionale. În zona Banatului ºi a Aradului s-au aºezat slovacii de religie
luteranã. În localitãþile lor procesul de construire a ºcolilor confesionale
luterane a reprezentat de  la bun început o prioritate. Un bun exemplu  în
acest sens îl reprezintã Nãdlacul. Aici populaþia slovacã aºezatã la 1803 vine
de la bun început cu un învãþãtor, iar învãþãmântul primar  începe într-o
casã închiriatã încã din anul colonizãrii.

Creºterea rapidã a populaþiei slovace din Nãdlac, datoratã sporului
natural ridicat, precum ºi noilor valuri de slovaci veniþi din Stamora, unde
convieþuirea lor  alãturi de  ºvabii luterani degenereazã în conflict interetnic
la 1806, migrarea spre Nãdlac a coloniºtilor slovaci din alte localitãþi de pe
teritoriul Ungariei ºi cel al Slovaciei, a determinat pe parcursul unui secol de
vieþuire a slovacilor nãdlãcani ridicarea a zece localuri de ºcoalã. Aceste
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clãdiri erau ridicate sub patronatul comunitãþii slovace luterane. Clãdirile
erau prevãzute ºi cu locuinþã pentru învãþãtor.

Evoluþia istoricã a slovacilor din perioada dualistã a cunoscut progrese
economice,  procesul de aculturaþie, dar ºi tendinþe de deznaþionalizare prin
maghiarizare. Astfel, efortul de maghiarizare s-a manifestat începând cu
învãþãmântul preºcolar. Acest proces i-a unit pe slovacii nãdlãcani cu românii
din localitate ºi din zonã, în demersurile lor politice de apãrare a drepturilor
naþionale.

Colaborarea pe plan politic se materializeazã, la începutul secolului
al XX-lea, prin sprijinirea candidaturilor reprezetanþilor P.N. R. de cãtre slovacii
nãdlãcani.

Rezultatele aculturaþiei s-au manifestat plenar deja la  cumpãna
secolelor XIX–XX.  Ele s-au manifestat, atât prin consolidarea economicã ºi
socialã a localitãþilor cu populaþia slovacã mai numeroasã (Nãdlac, Þipar,
Peregu Mare, Vucova, Brestovãþ), cãt ºi prin revigorarea manifestãrilor lor
culturale. În acest sens Nãdlacul începe sã aibe un caracter de aºezare
urbanã, sub aspectul vieþii sociale, politice ºi culturale, devenind treptat
centrul spiritual ºi cultural al slovacilor din România.

Primul Rãzboi Mondial a întrerupt evoluþia paºnicã  a vieþii locuitorilor
Imperiului dualist. Trimiºi pe front sã lupte contra propriilor interese naþionale,
slovacii din Transilvania, Banat ºi Bucovina au sângerat alãturi de alte
naþionalitãþi, oprimate pe frontul rus ºi cel italian.

Încheierea rãzboiului a fãcut posibilã schimbarea situaþiei geo-politice.
Dupã 1 decembrie 1918, slovacii din Banat, Sãlaj, Bihor ºi Satu Mare,

precum ºi cei din Bucovina se vor regãsi într-un nou cadru statal. Ei devin
cetãþeni ai României Mari. Integrarea lor în teritoriul României va fi întârziatã
de revoluþia ungarã, care pentru o scurtã perioadã aduce Nãdlacul sub
ocupaþie ungarã. Aceastã situaþie a dus la prigonirea fruntaºului miºcãrii
slovace din Nãdlac, a preotului luteran slovac Ludovít Boor, de cãtre noile
autoritãþi. Boor ºi familia lui este expulzat din Nãdlac, fiind nevoit sã se
refugieze la sud de Mureº, în Banatul controlat de armata sârbã.

Intervenþia armatei române în Ungaria readuce zona sub administraþia
româneascã. Delimitarea frontierei de stat a României din 1920 a  fost un
nou prilej pentru slovacii din Nãdlac de a-ºi manifesta voinþa de convieþuire
cu românii. Comisia militarã trimisã sã delimiteze în teren graniþa de vest a
României a fost întâmpinatã la Nãdlac de cãtre fruntaºii slovacilor, preoþii
L. Boor ºi Ivan Bujna. Aceºtia au solicitat comisiei, în numele propriu ºi al
populaþiei locale slovace, alipirea Nãdlacului la România.

Meritele preotului L. Boor au fost recunoscute de cãtre autoritãþile
statului român, printr-o scrisoare de mulþumire adresatã acestuia de cãtre
prefectul Aradului D. Mãrcuº.
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Pentru perioada 1803–1912 beneficiem de izvoare istorice scrise,  de
monografiile elaborate de preoþii luterani Daniel Zajac ºi Ludovít Haan, autorii
ce acoperã primii 50 de ani de istorie a slovacilor nãdlãcani. În scrierea lor
ei analizeazã componenþa etnicã ºi religioasã a populaþie, subliniind buna
înþelegere dintre slovaci ºi români. Afirmã cã aceste douã comunitãþi
convieþuiau paºnic, interacþionau, ba mai mult, unii dintre români ºi-au însuºit
limba slovacã, fiind în mãsurã sã comunice cu slovacii. Ei consemneazã ºi
faptul cã nu lipsesc adresãrile unora cãtre ceilalþi prin cuvintele româneºti
vecine ºi frate.

Aceeaºi sursã ne face cunoscut faptul cã la 1806 slovacii colonizaþi la
Stamora pãrãsesc localitatea, din cauza neînþelegerilor apãrute între ei ºi
coreligionarii  lor ºvabi.

 Relaþii paºnice existau ºi între slovacii din Mocrea ºi mai vechii locuitori
de  etnie maghiarã.

Monografia din 1912, scrisã de preotul Ivan Bujna, face o analizã ºi
mai profundã a relaþiilor devenite deja tradiþionale dintre comunitatea slovacã
ºi cea românã din Nãdlac. Sunt redate  în textul ei obiceiurile de nuntã la
românii localnici.

Elementele luptei comune a slovacilor ºi românilor nãdlãcani sunt redate
ºi de cãtre scriitorul slovac Jozef Gregor Tajovský. Acesta consemneazã o foarte
bunã înþelegere dintre fruntaºii politici ai comunitãþii slovace ºi preotul ortodox
român Marcovici, persecutat de autoritãþile locale pentru activitatea sa legatã
de Memorandum.

Acelaºi scriitor cosemneazã colaborarea comunitãþii slovace cu sârbii
localnici. Înstãritul Isa Mudrici sprijinã financiar constituirea Societãþii
muzeografice slovace. Participã alãturi de slovacii nãdlãcani la vizitarea
Slovaciei. Cunoaºte astfel personalitãþile miºcãrii naþionale slovace. Limba
de comunicare dintre Mudrici ºi prietenii sãi slovaci era cea maghiarã.

Pentru activitatea desfãºuratã în sensul unirii spaþiului locuit de slovaci
cu România, preotul L. Boor va deveni senator al primului parlament
constituit dupã 1918.

În perioada interbelicã slovacii din România au beneficiat de cadrul
democratic asigurat de  prevederile Constituþiei din 1923. Bunele relaþii dintre
Româniaa ºi Cehoslovacia au dus la adoptarea Convenþiei culturale româno-
cehoslovace din 1936. Pe baza acesteia ºi cu sprijinul financiar al
Cehoslovaciei au fost construite 13 ºcoli în localitãþile cu populaþie slovacã
din Bihor  ºi Sãlaj. În localitãþile Borod-ªerani, Borumlaca, Chiuvag, Huta-
Voivozi, ªinteu,  Valea Cerului, Fãgetu, Fãgetu II, Sacalasãu Nou, ºi Zãuani-
Bãi au fost trimiºi din Cehoslovacia învãþãtori slovaci calificaþi. Acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi în Bucovina, la Poiana Micului. Aceste schimbãri au
determinat unele acþiuni ostile în localitãþile cu populaþie mixtã, din punct



Istoria minoritãþilor naþionale din România ºi evoluþia relaþiilor cu celelalte comunitãþi

143

de vedere etnic. Astfel de atitudini întâlnim la Nãdlac din partea românilor,
la Poiana Micului, din partea polonezilor ºi la Brestovãþ, din partea ºvabilor.
Noile ºcoli ale comunitãþilor slovace absorbeau elevi, care pânã atunci
frecventaserã cursurile la ºcolile comunitãþilor etnice respective.

Dezvoltarea culturalã a comunitãþii slovace în perioada interbelicã
poate fi urmãritã în presa acesteia. Slovenský týzdenník (Sãptãmânalul
slovac) apãrea la Nãdlac în perioada 1929–1932.

Naše snahy národné, kultúrne a hospodárske. Èasopis Slovákov a
Èechov v Rumunsku (Strãdaniile noastre naþionale, culturale ºi economice.
Revista slovacilor ºi cehilor din România) apãrea în perioada 1936–1941.
Ambele au contribuit la o mai bunã cunoaºtere reciprocã a slovacilor din
România, a problemelor generale ºi specifice a fiecãrei comunitãþi în parte.
Constituirea relaþiilor de colaborare dintre comunitãþile slovacilor cu cele
ale cehilor din România a reprezentat o altã consecinþã a presei.

Dictatul de la Viena va duce la limitarea relaþiilor dintre aceste
comunitãþi. Localitãþile slovace din Bihor, Sãlaj ºi  Satu Mare vor ajunge sub
ocupaþia hortistã. De suferit vor avea, atât ºcolile acestora, precum ºi unele
familii din Ip ºi Ceruºa.

Dupã 1945 se va reveni penru o scurtã perioadã la democratizare, ca
din 1948 sã fie desfiinþate toate organizaþiile culturale ale slovacilor din
România.

Menþinerea reþelei ºcolare cu limba de predare slovacã, activitatea
preoþilor, legãturile cu þara de origine, teatrul de amatori, ansamblurile
folclorice i-au ajutat pe slovacii din România sã-ºi pãstreze limba, cultura ºi
obiceiurile în perioada comunismului. Cenaclul literar Ivan Krasko, înfiinþat
la 1976, a contribuit la dezvoltarea literaturii slovace din România, la
cercetarea istoriei ºi a tradiþiilor comunitãþii, precum ºi la publicarea unor
traduceri din literatura  românã.

Dupã 1989, noul cadru democratic a permis dezvoltarea culturalã a
comunitãþii slovace.

CEHII

Încã de la aºezarea lor în Banatul de sud, coloniºtii cehi au fost cuprinºi
în douã regimente grãnicereºti austriece: satele Sfânta Elena, Gîrnic ºi Bigãr
au fost incluse în Regimentul 14 sârbo-bãnãþean cu sediul la Biserica Albã,
iar Ravensca, ªumiþa, Eibenthal ºi Ogradena Nouã (lângã Orºova), în
Regimentul 13 româno-bãnãþean, cu sediul la Caransebeº. Zona „acoperitã”
de regimentele grãnicereºti purta numele de „confiniu militar” ºi era, de
fapt, un cordon de pazã al graniþei de la Dunãre, faþã de atacurile turceºti.
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Toþi bãrbaþii de la 20 la 50 de ani, inclusiv preoþii ºi învãþãtorii aveau obligaþia
efectuãrii serviciului militar la graniþã. Regimentele grãnicereºti s-au menþinut
pânã în anul 1872, când graniþa dunãreanã a fost demilitarizatã din ordinul
împãratului Francisc Iosif I. Din anul 1880, satele cehe au fost cuprinse în
nou înfiinþatul comitat Caraº-Severin cu reºedinþa la Lugoj. Dupã Marea Unire
din 1918, Eibenthal, ªumiþa ºi Ogradena Nouã au fost incluse în judeþul
Severin, iar Ravensca, Bigãr, Sfânta Elena ºi Gîrnic în judeþul Caraº, toate
satele având primãrii proprii. Între anii 1950–1968 satele cehe au fãcut parte
din regiunea Banat, iar dupã 1968 din judeþele Caraº-Severin ºi Mehedinþi
(doar Eibenthal, cãci Ogradena Nouã s-a desfiinþat odatã cu construirea
barajului de la Porþile de Fier I).

În perioada Primului Rãzboi Mondial, circa 1 000 de cehi bãnãþeni au
fost mobilizaþi în armatele austro-ungare, cum au fost: Václav Pek, Václav
Eliáš, Václav Klepáèek din Sfânta Elena, J. Pelnaø, F. Mleziva, F. Roch din
Bigãr, František Fikl, Josef Fikl, Martin Seidl din Eibenthal, Augustín Kalina,
Štìpán Velich ºi Josef Draxel din ªumiþa, învãþãtorul František Pallát, František
Šubert, František Pìnkava din Ravesca, Josef Kapic, Josef Nedvìd ºi Emanuel
Nedvìd  din Gîrnic.

Nici al Doilea Rãzboi Mondial nu a cruþat satele cehe, circa 300 de
bãrbaþi fiind mobilizaþi, unii luptând în sângeroasele bãtãlii din Crimeea ºi
de la Stalingrad, iar alþii au participat ºi la campania antifascistã din vest,
primind decoraþii ºi medalii pentru faptele lor de curaj. Asemenea combatanþi
au fost: František Schweiner ºi Jan Houska din Gîrnic, Rudofl Keller ºi Petr
Mocek din Sfânta Elena, Štìpán Urban, Josef Fikl din Eibenthal, Josef
Procházka, Josef Fiala din Ravenska, Štìpán Pelna  ºi Albert Lissi din Bigãr,
Frantíšek Sýkora ºi Josef Kalina  din ªumiþa.

Dupã instaurarea regimurilor comuniste în Europa rãsãriteanã, în urma
unui tratat româno-cehoslovac din 10 iulie 1946 a demarat acþiunea de
reemigrare în Cehoslovacia, a cehilor din Banat. Între anii 1947–1049 au plecat
31 de transporturi cuprinzând circa 2 500 de persoane. Reemigranþii au fost
aºezaþi la Cheb, alþii în zone miniere ºi agricole din Boemia de Sud ºi treptat,
prin muncã ºi perseverenþã ºi-au fãcut o situaþie materialã bunã. Tot în primii
ani ai comunismului, în unele din satele cehe au luat fiinþã întovãrãºiri agricole
numite „6 Martie”, care însã nu au funcþionat decât 2–3 ani, nefiind rentabile.

Comunitatea cehã din sudul Banatului a cãzut victimã ºi „gulagului”
comunist, adicã deportãrii în Bãrãgan, provocatã de tensionarea relaþiilor
cu Iugoslavia lui Tito. Astfel, din Gîrnic au fost deportate trei familii (Cizler,
Neme ek, Bradá ) numãrând 15 persoane, din Sfânta Elena douã familii
(Klepá ek ºi Ková ík) numãrând unsprezece persoane, iar din Eibenthal
20 de persoane din familiile Urban, Fikl, Jágr, Nedved, Kobau, Havlí ek.
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Unii au murit în deportare, alþii, din 1952, s-au mutat ºi au primit domiciliu
forþat la Comãneºti ºi Petroºani. De abia în anul 1956, supraviþuitorilor li s-a
permis sã revinã acasã.

Dupã Revoluþia din 1989 din România, statul ceh prin ambasada sa de

la Bucureºti ºi prin fundaþia „Clov

e

k v tísni“ (Omul la strâmtoare) a încercat
sã îmbunãtãþeascã  condiþiile de trai ale cehilor din Banatul de sud,
implicându-se în diferite acþiuni ºi proiecte edilitar-gospodãreºti, precum
introducerea curentului electric, a televiziunii, a telefoniei fixe ºi mobile,
repararea ºi chiar asfaltarea unor drumuri de acces, construirea de ºcoli,
încurajarea agroturismului, etc. Dar, ca urmare a restructurãrii unitãþilor
economice, minele de cupru, cãrbune ºi azbest din zonã s-au închis ºi
tineretul ceh a început sã emigreze în numãr tot mai mare în Cehia, mai
târziu aducându-ºi dupã ei ºi familiile. Astfel, numãrul locuitorilor din satele
cehe a scãzut drastic.

Coloniºtii cehi au stabilit primele contacte cu alte etnii, încã de la
aºezarea lor în Banat. Astfel, Magyarly „patronul forestier“ al cehilor din Sfânta
Elena, era ungur, colonelul Drasenovici, de la compania de grãniceri din
Pojejena, care i-a înscris pe cehi, era croat, iar pãrintele paroh František Unzeitig
de la Gîrnic menþiona în 1855 cã deserveºte 1384 catolici, 149 evanghelici ºi
5 000 de români ºi sârbi ortodocºi (din Pojejena ºi Berzasca). De asemenea,
pentru construirea unora din bisericile cehe (exemplu ªumiþa) au donat bani
ºi românii din satele din jur. Alte contacte s-au stabilit la locurile de muncã.
Astfel, la minele de la Moldova Nouã, Cozla, Baia-Nouã, Anina munceau
români, sârbi, cehi, unguri, germani, etc. De exemplu, pe lista celor 182 de
mineri, de diferite etnii, morþi în explozia de la mina Anina, din iulie 1920, se
aflã patru cehi: Antonín Hájek, Ludvík Holeèek, Josef Hádaè ºi Václav Zajíèek.
Din rândurile cehilor s-au ridicat primari ºi viceprimari care au condus
comunitãþi mixte. De exemplu Václav Urbánek (1955) ºi Alojs Pek (1977) din
Sf. Elena au fost primar ºi respectiv viceprimar la Pescari (Coronini), iar dupã
1990, Václav P

e

ek a fost primar ºi apoi viceprimar la Gîrnic (ºi Padina Matei),
iar Václav Mleziva din Bigãr a fost viceprimar la Berzasca.

GRECII

Venind pe meleagurile Daciei din sete de aventurã, din dorinþa de a
descoperi ºi coloniza þãrmuri noi, grecii au fãcut sã pulseze aici o viaþã urbanã
plinã de rafinament (G 47, 48, 49, 50). Bãºtinaºii încep sã imite formele unor
vase greceºti, iar, de pe la mijlocul secolului al V-lea î.H., adoptã roata olarului.
Monezile greceºti circulã în tot spaþiul dacic, noile procedee din metalurgie,
ca ºi vasele greceºti, pãtrund adânc de-a lungul Dunãrii, al marilor cursuri
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de apã, rãspândindu-se în toatã þara. Bunele relaþii dintre grecii din colonii
ºi localnici au fost umbrite uneori de conflicte (G 51). Oraºele greceºti au
jucat un rol deosebit ºi în combinaþiile diplomatice din zonã. Burebista, primul
rege al celui dintâi stat dac avea ca ambasador pentru misiunile diplomatice
delicate pe grecul Acornion, numit într-un decret „cel dintâi ºi cel mai mare
prieten” al regelui (G 52).  De la început grecii au cooperat cu localnicii. ªi
unii ºi alþii au adoptat creºtinismul, ºi unii ºi alþii au avut martirii lor. Numele
unor martiri cum ar fi Kiril, Kindeas, Tasios Euprasis, ºi Zotikos, Attalos,
Kamasis ºi Filippos, ne-au rãmas scrise în limba greacã (G 53).

Foarte active au fost relaþiile spaþiului românesc cu Bizanþul (G 54, 55,
56), iar dupã 1453,  acest spaþiu a devenit ceea ce N. Iorga numea „Bizanþul
dupã Bizanþ”. Limba greacã a fost limba comerþului, a ortodoxiei, a culturii.
Negustorii greci încep sã vinã în numãr mare: „Bun e tot pãmântul, dar mai
bunã-i Valahia! Doar paradisul e mai bun decât în Dacia Valahia!” scria
cronicarul grec Constantin Dapontes. Despre faimoasele caravane epirote
care fãceau transporturi în Þãrile Române ne vorbeºte ºi astãzi cântecul lui
Rovas (G 57). Negustorii greci sunt semnalaþi adesea de cãlãtorii strãini
(G 58, 59, 60, 61, 62, 63). O parte a acestor negustori a fost în trecere, mulþi
însã s-au aºezat aici pentru totdeauna, cumpãrându-ºi case, moºii, prãvãlii.
Aici legislaþia le permitea, nu numai sã aibã moºii, dar ºi sã ocupe funcþii.

Modificarea echilibrului european în favoarea Turciei la jumãtatea
secolului al XVI-lea ºi conjunctura impusã de sistemul dominaþiei otomane
a dus, inevitabil, la creºterea ponderii grecilor în viaþa economicã ºi politicã
a Þãrilor Române în secolele al XVI-lea ºi al XVII-lea. Începând cu Mircea
Ciobanul, domnii munteni ºi moldoveni se apropie tot mai mult de grecii
din Constantinopol, datoritã trecerii pe care o aveau la Poartã. De la ei
împrumutã adesea banii necesari ocupãrii tronului, oferindu-le în schimb
dregãtorii în Þãrile Române. Grecii se înmulþesc în Muntenia, la curtea lui
Petru cel Tânãr, a Chiajnei, a lui Radu Mihnea, iar, în Moldova, sub Petru
Rareº, Alexandru Lãpuºneanu, Iacob Eraclide Despot, Petru ªchiopul. Ei urcã
pe scara socialã pânã la cele mai înalte dregãtorii, unii ajungând chiar pânã
la tronul domnesc. Foarte dinamicã, mãrindu-ºi averea prin zestre ºi tot mai
influentã, boierimea greacã devine o concurentã serioasã pentru boierimea
româneascã. Cronicile vremii semnaleazã nemulþumirea boierimii autohtone
faþã de domnitorii care se înconjuraserã de greci (Alexandru Iliaº, Alexandru
Coconul, Leon Tomºa, Vasile Lupu). De pildã, Letopiseþul Cantacuzinesc
relateazã abuzurile vistierului grec Ghinea Þucala, pe care, în 1653, slujitorii
rãsculaþi din Muntenia l-au luat din palat ºi l-au împuºcat în faþa mulþimii.
Dar la fel de adevãrat este ºi faptul cã unii dintre greci, o spune chiar
cronicarul Ion Neculce (cunoscut pentru sentimentele antigreceºti), „se
puneau tare pentru þarã”. Stolnicul Cantacuzino distingea între cei care
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veneau „ca sã jefuiascã ºi sã rãpeascã” ºi aceia de la care „se vede ºi rãmâne
folos pe pãmânturile aceste”. În Þãrile Române s-au refugiat ºi mulþi clerici
greci care, alãturi de negustori, au deschis calea intelectualilor. Odatã cu ei
au pãtruns ºi primele cãrþi ºi manuscrise greceºti. Inteligenþi ºi abili, grecii
au fost adesea folosiþi de domnitorii români în misiuni diplomatice (G 64).
Unele biserici româneºti au fost zugrãvite de pictori greci (G 65, 66, 67).
Reînvierea dreptului bizantin în Þãrile Române datoreazã mult prezenþei
învãþaþilor greci din Moldova ºi Þara Româneascã în secolul al XVII-lea. Dar
fluxul emigraþiei greceºti a crescut mai ales în secolul al XVIII-lea. Ponderea
grecilor crescuse ºi în Imperiul Otoman, unde Coranul interzicea turcilor
învãþarea limbilor „pãgâne”, iar grecii, din simpli interpreþi, au ajuns adevãraþi
intermediari ai politicii otomane, ajungând sã dobândeascã tronurile Þãrilor
Române. 31 de domnitori din 11 familii fanariote (Calimachi, Caragea, Ghica,
Hangerli, Ipsilanti, Mavrocordat, Moruzzi, Mavrogheni, Racoviþã, Ruset, Suþu)
au urcat de peste 70 de ori pe tronul Moldovei ºi Þãrii Româneºti (G 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77). De multe ori în istoriografie calitãþile le-au fost
ignorate, iar defectele exagerate. În ultima vreme, istoricii au demonstrat cã
venirea grecilor la cârma Principatelor nu a fost o catastrofã în istoria
românilor ºi cã domnii fanarioþi au aplicat în Principate ideile iluministe, au
fãcut reforme, au modernizat dreptul, au încurajat dezvoltarea învãþãmân-
tului ºi culturii ºi nu de puþine ori s-au identificat cu interesele româneºti. În
aceastã perioadã ºi-au desfãºurat activitatea în spaþiul românesc o mulþime
de tipografi, librari ºi editori greci, traducãtori, profesori la Academiile
Domneºti din Iaºi ºi Bucureºti, foarte mulþi profesori particulari ºi medici
greci. Mulþi intelectuali români traduc ºi scriu în greceºte, cu sentimentul cã
astfel le creºte prestigiul, nicidecum cã s-ar înstrãina de spiritul românesc.
Legãturile dintre intelectualii greci ºi români ies în evidenþã ºi prin traducerea
în româneºte a scrierilor greceºti. Fostele manuale din Academiile Domneºti
vor fi traduse ºi folosite în ºcolile româneºti. Profesorii ºi elevii greci ai
Academiei Domneºti din Bucureºti au format la 1821 „batalionul sfânt”, a
cãrui luptã cu turcii îi inspirã lui Grigore Alexandrescu oda „Mormintele
Drãgãºanilor”.

Dupã destinul tragic al revoluþiei greceºti în Principate, grecii au continuat
lupta pe pãmântul patriei lor. Unii s-au întors în Grecia, dupã obþinerea
independenþei, dar mulþi vor rãmâne definitiv în Principate, remarcându-se în
societatea româneascã a vremii. Decretarea libertãþii comerþului prin Tratatul
de la Adrianopol, în septembrie 1829, a avut ca rezultat creºterea numãrului
de emigranþi greci din porturile româneºti ºi din fostele raiale. Tratatul de la
Paris, din martie 1856, încuraja de asemenea creºterea imigraþiei greceºti ºi a
activitãþii comerciale a grecilor în porturile dunãrene (art. 16). Regulamentele
Organice, intrate în vigoare în 1831–1832, ofereau posibilitatea naturalizãrii
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strãinilor ºi dobândirii drepturilor de pãmântean (art. 379). Dupã formarea
statului român (1859), în anul 1860, comunitãþile greceºti au fost recunoscute
oficial de principele Al. Ioan Cuza. Ele se vor dezvolta de acum pe baza
acordurilor semnate de România ºi Grecia, în 1869, 1900, 1932, având dreptul
la biserici, ºcoli ºi publicaþii în limba greacã.  Grecii s-au integrat activ în viaþa
societãþii româneºti. În familiile lor copiii au fost educaþi sã slujeascã noii lor
þãri (G 78). Totodatã ceilalþi locuitori ai þãrii s-au implicat în viaþa comunitãþilor
greceºti. În ziarele româneºti apar adesea anunþuri în limba greacã. I. Heliade
Rãdulescu ºi fraþii Christidis publicã în tipografia lor, deopotrivã cãrþi româneºti
ºi greceºti. Când ia naºtere Societatea Tipograficã Greceascã din Bucureºti
(1861), prin strãdaniile lui Antonios Tabakopoulos, catalogul abonaþilor
cuprinde ºi greci ºi români. Ziarele greceºti din România sunt citite cu interes
ºi în Grecia, Turcia, Bulgaria, datoritã elementelor comune cu istoria ºi cultura
sud-est europeanã. Scriind Oda închinatã Greciei (G 79), C. Aricescu se va
bucura de manifestãrile de simpatie ale comunitãþilor greceºti. Acþiunile
antiotomane din 1866, din Creta, Thesalia ºi Epir sunt sprijinite nu numai de
greci. C.A.Rosetti publicã în ziarul „Românul” pagini pline de entuziasm la
adresa grecilor, pentru care Epaminonda Frangoudis îl omagiazã în Cuvântarea
sa dedicatã luptãtorilor cãzuþi în Creta. În timpul rãzboiului de reîntregire,
grecii sunt prezenþi alãturi de camarazii români în luptele de la Mãrãºeºti,
Mãrãºti ºi Oituz (G80). Din cei 150 de membri ai Sfatului Þãrii la Adunarea de
la Chiºinãu care hotãra unirea Basarabiei cu România la  27 martie 1918,  45
aparþineau minoritãþilor naþionale (ucraineni, evrei, ruºi, germani, bulgari,
gãgãuzi, armeni, polonezi, greci). Rezoluþia de unire de la Alba Iulia (1 dec.
1918) ºi apoi Constituþia din 1923 prevedeau largi drepturi pentru minoritãþile
naþionale din România (G 81, 82).

Odatã cu instaurarea regimului comunist, bunurile comunitãþilor au fost
confiscate. Mulþi greci au emigrat în aceastã perioadã în Grecia, unde formeazã
Asociaþia refugiaþilor greci din România ºi publicã ziarul „Vocea libertãþii”
(G 83). Un nou val de emigranþi greci ajunge în România în timpul rãzboiului
civil din Grecia (1946–1949), când s-au refugiat aici numeroºi luptãtori din
Armata Democraticã Greacã, mii de soldaþi rãniþi ºi câteva mii de copii
(G 84). România a fost un loc de exil ospitalier pentru mulþi scriitori greci
angajaþi în frontul de stânga, care au gãsit aici o a doua patrie, unde au scris ºi
editat o mare parte a operei lor. Dupã prãbuºirea juntei militare aflate la putere
în Grecia în 1974 ºi revenirea la un regim civil, mulþi greci din România s-au
întors în Grecia sau au plecat în alte þãri pentru a-ºi întregi familiile.

Dupã evenimentele din decembrie 1989, care au marcat revenirea
României la un regim democratic, Grecia a ajutat imediat România ºi a rãmas
aproape de ea în dificila tranziþie, fiind unul din principalii ei susþinãtori în
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organismele europene ºi euro-atlantice. Ca ºi celelalte minoritãþi, grecii
ºi-au constituit propria organizaþie, Uniunea Elenã din România. Ea s-a
bucurat de sprjinul statului român, dispunând de un sediu, de publicaþii
proprii (G85, 86, 87) ºi fonduri de la buget ºi totodatã, ea are sprijinul statului
elen, mai ales a Ministerului de Externe, prin Secretariatul general al grecilor
de peste hotare ºi prin Ambasada Republicii Elene la Bucureºti. Viaþa
comunitãþilor greceºti din România a început sã pulseze din nou, în cadrul
Uniunii. Primii dascãli voluntari din cadrul comunitãþilor au organizat cursuri
de limba elenã. S-au format cluburi, grupuri ºi ansambluri culturale (G88,
89, 90, 91, 92). S-au dezvoltat legãturile dintre comunitãþile din þarã ºi cu
locurile de origine. Comunitãþile elene adunã azi în jurul lor numeroºi
simpatizanþi. Filoelenismul din societatea româneascã face ca la activitãþile
comunitãþilor sã fie prezenþi numeroºi prieteni interesaþi de elenism din afara
lor, care participã la diferite spectacole, concursuri de culturã ºi civilizaþie
greacã ºi chiar la Olimpiada de limba neoelenã (G93, 94, 95, 96). La fel ca ºi
în trecut, întreaga viaþã culturalã a comunitãþilor elene se desfãºoarã în
strânsã legãturã cu cea a majoritãþii româneºti ºi a celorlalte comunitãþi.

POLONEZII

Istoria polonezilor din România se suprapune, în linii generale, cu istoria
polonezilor din sudul Bucovinei (judeþul Suceava), singurul loc unde formeazã
comunitãþi etnice distincte. Polonezii au fost o prezenþã activã în viaþa politicã
ºi economicã a Bucovinei, încã din perioada administraþiei austriece (1775–
1918). Din punct de vedere politic ei aveau un club propriu în Dieta Bucovinei,
prezidat multã vreme de Christof cavaler de Abramowicz, urmat apoi de
Kajetan cavaler de Stefanowicz. În primul deceniu al secolului al XX-lea s-a
manifestat o înviorare vizibilã a vieþii politice a comunitãþii polone din Bucovina.
În anul 1907 s-a introdus în Imperiul Austro-Ungar legea sufragiului universal,
direct ºi secret. În urma alegerilor desfãºurate pe baza acestei legi, potrivit
cãreia se bucurau de dreptul de vot toþi cetãþenii bãrbaþi care împliniserã vârsta
de 24 ani, polonezii bucovineni au reuºit sã trimitã un deputat în Parlamentul
de la Viena. În Dieta Bucovinei, la alegerile din anul 1911, au fost aleºi 23
deputaþi români, 17 deputaþi ucraineni, 10 deputaþi evrei, 7 deputaþi nemþi, ºi
6 deputaþi poloni. Funcþia de mareºal al Bucovinei a fost deþinutã pentru multã
vreme de polonezul Anton, baron Kochanowski.

Din punct de vedere al ocupaþiilor lucrative, polonezii bucovineni erau
agricultori, meseriaºi, intelectuali ºi funcþionari. Menþionãm cã în Bucovina
a emigrat ºi un grup restrâns de nobili poloni, care au dobândit, fie funcþii în
aparatul administrativ, fie proprietãþi funciare. Astfel, în jurul anului 1880,
existau în Bucovina circa 190 mari proprietãþi funciare. Dintre acestea, circa
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40–45% aparþineau atunci unor polonezi. Evoluþia promiþãtoare a comunitãþii
polone din Bucovina a fost întreruptã brusc de izbucnirea Primului Rãzboi
Mondial.

Prãbuºirea statului austro-ungar în 1918 ºi unirea Bucovinei cu România
a marcat începutul unei noi etape în viaþa etniilor bucovinene, inclusiv a
celei polone. Comunitatea polonã din Bucovina ºi-a avut reprezentantul sãu
(Stanis »aw Kwiatkoski) în delegaþia ce a prezentat regelui Ferdinand la Iaºi
hotãrârea Congresului din 28 noiembrie 1918, de unire a Bucovinei cu
România (PL, CAP. III, SURSA XI, TEXT). Acesta a deþinut ºi funcþia de deputat
în primul parlament al României Mari. Dupã stabilizarea situaþiei, polonii
bucovineni s-au integrat din punct de vedere socio-economic ºi cultural în
noua entitate politicã, având o atitudine deosebit de loialã faþã de statul
român. Comunitãþile polonilor bucovineni din România interbelicã s-au
manifestat mai ales în plan cultural.

Viaþa culturalã a comunitãþii polone din Bucovina interbelicã s-a
concentrat cu precãdere în jurul Caselor polone (Dom Polski), din Cernãuþi
ºi Suceava. La aceste citadele ale culturii polone din Bucovina se organizau
baluri, reprezentaþii teatrale sau alte forme de divertisment la care participau
ºi etnicii polonezi din satele aflate în apropierea celor douã mari oraºe
bucovinene. La „Dom Polski” din Suceava se învãþa limba polonã cu ajutorul
unor cadre didactice sosite din Polonia. Sala mare a acestei instituþii era cea
mai potrivitã salã din oraº pentru organizarea balurilor, seratelor dansante
ºi chiar a proiecþiilor cinematografice. De aceea, era închiriatã periodic de
tinerii români, evrei, germani. Mai cu seamã sãrbãtorile religioase legate de
Naºterea ºi Învierea Mântuitorului erau un prilej de adunare a membrilor
comunitãþii polone la „Dom Polski”, din Suceava sau Cernãuþi.

Activitatea culturalã a polonilor bucovineni din perioada interbelicã a
fost marcatã de existenþa unor numeroase societãþi culturale. Pe lângã Casele
Polone (Dom Polski) din Suceava ºi Cernãuþi, îºi desfãºurau activitatea în
Cernãuþi Asociaþia Tinerimii Polone, Asociaþia Doamnelor Polone, societatea
Polska Maciecza w Scolny w Rumunji, Societatea învãþãtorilor poloni etc.
Cabinete de lecturã polone existau, mai cu seamã în nordul Bucovinei
(actualmente regiunea Cernãuþi, Ucraina) la Storojineþ Vijniþa, Cozmeni,
Zastavna. La Bãnila pe Ceremuº a existat o Casã polonã de lecturã, iar la
Vãºcãuþi, pe Ceremuº, douã societãþi culturale polone. Studenþii poloni de
la Universitatea din Cernãuþi creaserã societãþile „Ognisko” (1875–1938) ºi
„Lechia” (1910–1938). Aceastã activitate culturalã a fost sprijinitã ºi de
existenþa unei prese active. În acest context menþionãm ziarele „Bukowinska
Gazeta Polska” (Cernãuþi, 1919–1922), „Gazeta Polska” (Cernãuþi, 1922–1924),
„Kurjer Polski w Rumunji” (sãptãmânal din Cernãuþi). Pe 18 ianuarie 1931
apãrea la Cernãuþi ziarul „Polak w Rumunji” (Polonul în România).
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Dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, o parte însemnatã a populaþiei
poloneze din Bucovina a emigrat în Polonia, aºezându-se în regiunile vestice
(aºa-numitele „teritorii dobândite”), preluate de la Germania. În zilele
noastre, „foºtii bucovineni ºi urmaºii lor locuiesc în regiunile Zielona Góra
(numitã chiar „România”), Jelenia Góra, Pi³a, Wa³brzych, Wroc³aw, în oraºele
ºi împrejurimile unor localitãþi ca Nowa Sól, Nowogród Bobrzañski, ¯ary,
Jastrowie, ¯agañ, Boles³awiec, Dzier¿oniów º.a.” Acestã emigrare a fost
efectuatã în urma Convenþiei de Repatriere încheiatã între România ºi Polonia
la 15 ianuarie 1947, fiind repatriaþi ulterior peste 5 000 de etnici polonezi.

În Basarabia din perioada interbelicã existau comunitãþi compacte de
polonezi la Chiºinãu, Hotin, Soroca, Bãlþi, Tighina ºi Cetatea Albã. La  Chiºinãu
funcþiona cu succes organizaþia Jan Sobieski. În acea perioadã, la nivelul
întregii Românii, polonezii din Basarabia erau cei mai numeroºi dupã cei
din Bucovina. În perioada interbelicã numãrul polonezilor din România este
consemnat de cãtre recensãmântul general efectuat în 1930. Conform acestui
recensãmânt, în România acelui an au fost înregistraþi 48 310 polonezi la
rubrica „neam” ºi 38 265, la rubrica „limba vorbitã” (PL, CAP. I, SURSA III,
TEXT). Acest fapt se datoreazã unei aculturaþii din mediul urban (în special
în favoarea germanilor) ºi rural (în special în favoarea ucrainenilor ºi
românilor). Menþionãm cã în vechiul Regat al României, numãrul polonezilor
era ceva mai mare în Bucureºti (1 300–1 600 persoane).

Numãrul polonezilor din România a scãzut dramatic dupã cel de al
Doilea Rãzboi Mondial, atât în partea nordicã anexatã de Uniunea Sovieticã,
cît ºi în partea sudicã rãmasã României. Acest fapt s-a datorat în special
repatrierilor în Polonia, organizate de cãtre statul polon pe baza Convenþiei
de repatriere dintre România ºi Polonia (15 ianuarie 1947. Atunci au fost
repatriaþi în Polonia circa 5 000 cetãþeni români de etnie polonã.

Regimul comunist din România a influenþat în mod negativ viaþa cultural-
religioasã a polonezilor din România. Mai mult, în 1950 a fost interzisã activitatea
Uniunii Polonezilor din România, organizaþia fiind reactivatã abia în 1990.

Conform mãrturiilor unor membri ai comunitãþii polone din Suceava,
autoritãþile comuniste au impus la un moment dat restricþii severe, astfel cã
în ºcoli, în case sau în biserici era interzisã folosirea limbii polone. Cu toate
acestea, polonezii au continuat, în secret, sã vorbeascã limba lor maternã,
sã-ºi respecte religia (cea catolicã), sã-ºi trãiascã viaþa conform tradiþiilor ºi
sã sãrbãtoreascã, în conformitate cu datinile strãvechi.

Potrivit recensãmântului din 1992, în România trãiau 4 232 polonezi,
dintre care 2 778 în judeþul Suceava. Recensãmântul din 2002 indica existenþa
unui numãr de 2 609 polonezi, în judeþul Suceava (PL, CAP. I, SURSA IV, TABEL).

Sursele interne ale Uniunii Polonezilor din România considerã însã cã
în România trãiesc circa 8–10 000 etnici poloni. Discrepanþa dintre datele
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Recensãmântului din 1992 ºi aceste surse interne provine în special din faptul
cã mulþi etnici polonezi s-au declarat români întrucât nu mai cunosc limba
maternã, fac parte din familii mixte etc. Organizaþia centralã a polonezilor
din spaþiul românesc se numeºte Uniunea Polonezilor din România (Zwi zek
Polaków w Rumunii), cu sediul central la Suceava (PL, CAP. II, SURSA V,
IMAGINE). Uniunea este condusã de un preºedinte, ales o datã la patru ani.
Procesul de reactivare a acestei organizaþii a fost demarat în 1990, odatã cu
reînfiinþarea filialei polonezilor din Bucureºti. În anul urmãtor a fost
reînfiinþatã filiala din Suceava, condusã de cãtre Wilhelm Iachimovschi,
personalitate marcantã a comunitãþilor polonezilor bucovineni. Dupã 1990,
Uniunea Polonezilor din România a fost condusã succesiv de Antoni
Rojowski, Johann Peter Babiaº ºi Ghervazen Longher.

Minoritatea polonã din România are un reprezentant în Camera
Deputaþilor. În perioada 1990 – prezent, polonezii din România au fost
reprezentaþi în Parlament de trei deputaþi: Antoni Linzmeier (Ploieºti), Johann
Peter Babiaº (Vicºani) ºi Ghervazen Longher (Soloneþu Nou), actualul
preºedinte al Uniunii Polonezilor din România. Aceºti deputaþi reprezintã ºi
apãrã interesele specifice ale polonezilor, precum învãþarea limbii materne,
desfãºurarea unor activitãþi artistice, culturale sau sportive, menþinerea
legãturilor cu Polonia, prin aniversarea Zilei Constituþiei Poloniei (3 mai), a
Zilei Independenþei Poloniei (11 noiembrie) etc. Uniunea Polonezilor din
România are 15 filiale-asociaþii, din care 11 pe teritoriul judeþului Suceava
(Cacica, Gura Humorului, Moara, Pãltinoasa, Pleºa, Poianu Micului, Rãdãuþi,
Siret, Soloneþu Nou, Suceava, Vicºani) ºi patru, în diverse oraºe din România
(Bucureºti, Constanþa, Iaºi, Craiova). (PL, CAP. II, SURSA VI, TABEL ªI IMAGINI)

Uniunea Polonezilor din România este o organizaþie apoliticã a
cetãþenilor români de naþionalitate polonezã. Scopul acesteia este pãstrarea
identitãþii culturale, lingvistice ºi religioase. Aceastã organizaþie îºi
îndeplineºte misiunea de pãstrare a identitãþii culturale, lingvistice ºi
religioase a comunitãþii polonezilor din România, prin organizarea unor
activitãþi culturale, colaborarea cu autoritãþile locale, cooperarea cu diverse
organizaþii culturale (sau guvernamentale) din Polonia, participarea la
numeroase manifestãri ºtiinþifice sau culturale din þarã sau din strãinãtate.

CROAÞII

Din momentul venirii ºi aºezãrii lor pe actuala vatrã de locuire, croaþii
s-au supus de-a lungul timpului deciziilor politice ale puterilor sub autoritatea
cãrora se aflau aceste teritorii: regalitatea maghiarã, Imperiul otoman,
Imperiul Habsburgic ºi, din 1867, austro-ungar .
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Edificatoare în acest sens sunt consemnãrile izvoarelor din lucrãrile
referitoare la destinaþia hotarelor localitãþilor croate. Astfel, în Monografia
Banatului din 1935, a lui Ioan Lotreanu se menþioneazã cã „în 1392 regele
maghiar Sigismund doneazã cetatea (s.n. – e vorba de localitatea Caraºova
care avea cetate de apãrare) lui Nicolae Pereny”, iar în 1597 principele
Sigismund Bathory „doneazã lui Andrei Barcian, cãpitan al  Caransebeºului
apud Crasso (s.n. – Caraºova), care acum pentru prima datã a fost eliberatã
de sub turci”, iar  în perioada austro-ungarã era parte a STEG-ului. În aceeaºi
lucrare se menþioneazã cã hotarul localitãþii Lupac „în 1885 trece în
posesiunea cãilor ferate austro-ungare”.

Din cele menþionate, se desprinde concluzia cã localitãþile croate din
zona Caraºului se aflau sub administrarea directã a cancelariei regale
maghiare, respectiv a curþii imperiale de la Viena.  Starea aceasta de fapte a
determinat o situaþie socialã a locuitorilor croaþi relativ mai bunã, comparativ
cu cea a celor aflaþi pe domeniile nobiliare. Aceastã situaþie politicã explicã,
în parte, ºi tãcerea „documentelor”, referitoare la miºcãri populare cu
revendicãri de ordin social. Singurele menþiuni se referã la demersuri ale
preoþilor ºi învãþãtorilor satelor, vizând pãstrarea identitãþii naþionale, prin
menþinerea ºcolilor cu predare în limba maternã, lucru pe care l-am
menþionat în capitolul anterior.

Dupã 1918, prin unirea cu România a Transilvaniei, Banatului, Criºanei
ºi Maramureºului, urmare a actului de la 1 decembrie de la Alba Iulia, croaþii
din Banat au intrat sub administraþia româneascã.  Acest lucru s-a realizat
cu o anumitã întârziere faþã de celelalte zone, ca urmare a situaþiei politico-
militare din Banat, dupã Primul Rãzboi Mondial. Includerea în componenþa
statului român s-a petrecut în 1919, iar satul Checea din vestul Banatului de
câmpie, abia în 1924.

Condiþiile democratice oferite de Constituþia României din 1923
manifestãrii drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti au permis manifestarea
politicã ºi a minoritãþilor. În acest context s-a constituit Partidul Sârbo-Croat,
care a avut influenþã îndeosebi asupra croaþilor din Banatul de câmpie.
Activitatea obºteascã a lui Adam Miksiè, încã din perioada anterioarã, a
permis acestuia ca din partea partidului sârbo-croat sã fie ales parlamentar,
astfel încât, în perioada 1938–1939, sã reprezinte în Parlamentul de la
Bucureºti pe croaþii din România.

Statul de drept instaurat dupã 1989 a oferit al doilea moment favorabil
manifestãrii  politice a comunitãþilor etnice pentru pãstrarea, conservarea ºi
promovarea identitãþii etnice în cadrul multiculturalismului. În acest context
se înscrie ºi activitatea Uniunii Croaþilor din România, care prin deputatul
sãu în Parlamentul României, în persoana profesorului Mihai Radan, promo-
veazã interesele comunitãþii croate din þarã.
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Referindu-ne la relaþiile comunitãþii croate cu celelalte comunitãþi,
acestea sunt evidente la croaþii din localitãþile timiºene, care – aºa cum am
mai precizat – sunt populate cu locuitori aparþinând ºi etniei române, precum
ºi sârbe, germane ºi maghiare, etnii ce au convieþuit ºi convieþuiesc paºnic.
Rezultatul acestei convieþuiri este concretizat în influenþe reciproce despre
care s-a fãcut referire în capitolul anterior.

Cât priveºte croaþii din aºezãrile zonei Caraºului, cu excepþia
municipiului Reºiþa, acestea sunt aproape în totalitate locuite de etnici croaþi.
În schimb, hotarele lor  se învecineazã în toate pãrþile  cu sate româneºti.
Istoria a consemnat nu doar liniºte etnicã, ci ºi relaþii de cooperare, care au
ca rezultat interferenþe lingvistice ºi culturale româno-croate cu influenþe
reciproce. În acest sens ar fi de menþionat:

• interferenþe lingvistice reciproce, precum cuvinte de origine românã
în vocabularul croat, cum ar fi: nume de familie (Vlasici, Haþegan), nume
de munþi (Vlahobreg), termeni pãstoreºti (kurastra – primul lapte) etc., sau
cuvinte de origine croatã  în vocabularul limbii române,  precum: nume de
familie (Miloº), toponime (Reºiþa), diferite legume al cãror nume apar ca
regionalisme în Banat (paradaisã – pãtlãgeaua roºie, crumpi – cartofi etc.);

• influenþe reciproce în obiceiuri, tradiþii, despre care s-a scris în
capitolul anterior;

• respectarea sãrbãtorilor religioase  þinute de români, cu mult înaintea
atestãrii în România a calendarului gregorian. Elocventã în acest sens este
expresia „Sveti Mikola vlaški” – Sfântul Nicolae românesc, care atestã ideea
cã etnicii croaþi sãrbãtoresc ambii sfinþi, preluându-i de la români, ºi nu de
la alte etnii.

ITALIENII

Pe teritoriul actual al României, italienii au intrat în contact cu alte
grupuri de populaþii europene, încã din epoca medievalã. În noua construcþie
a Banatului începutã în secolul al XVIII-lea, un creuzet în care s-au întâlnit ºi
contopit civilizaþii ºi culturi, au fost  aduºi ºi coloniºti italieni. În Carani, sat
fondat ºi locuit iniþial numai de ei, încã din 1752, sunt aºezaþi coloniºti francezi
ºi germani din Alsacia-Lorena, astfel cã în jurul anului 1770, localitatea poate
fi consideratã una francezã. Limbile italianã, francezã ºi germanã, în care se
oficia slujba, sugereazã ºi noua componenþã etnicã a localitãþii. Treptat s-a
impus elementul german, predominant în restul Banatului. Stabiliþi, atât în
localitãþile urbane, cât ºi rurale din România, peregrinând prin natura
profesiilor peste tot, italienii sosiþi în secolele al XIX-lea ºi al XX-lea au
întreþinut ºi respectat regulile nescrise ale convieþuirii cu celealte minoritãþi.
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Relaþiile de bunã înþelegere, respect ºi solidaritate din Dobrogea multietnicã
au fost validate de trecerea timpului. În anul 1899, petiþiile adresate
Ministerului Domeniilor, prin care se reclamau neplata salariilor de cãtre
concesionari, carierele Morzu ºi Carabal, au fost semnate de lucrãtori italieni,
croaþi ºi cehi. Muncitorii români de pe ºantierul cãii ferate Simeria-Petroºani
s-au alãturat lucrãtorilor italieni când aceºtia au declanºat seria de greve
din 1868. Este cunoscutã componenþa multietnicã a populaþiei din oraºele
dunãrene Brãila, Galaþi,Tulcea, Sulina, încã din prima parte a secolului al
XIX-lea. Profesiunile practicate le-au îngãduit sã fie acceptaþi de populaþia
localã. Negustorii le dãdeau vin ºi alimente pe credit. Rromii, care învãþaserã
sã vorbeascã în dialectul italienilor din Friuli, le cereau  acestora  sã le
arbitreze disputele. La Bucureºti era frecventat Birtul Furlanilor(Ostarie dai
Furl

a

ns) din strada Manea Brutaru, þinut de albanezul Anastase Pandelly,
care vorbea foarte bine în  dialectul friulan. Când acesta a murit dupã aflarea
veºtii distrugerii casei din Albania, în timpul celui de al Doilea Rãzboi Balcanic,
prietenii lui i-au  pus pe mormânt o coroanã cu eºarfa tricolorã italianã. Unii
constructori italieni din Sinaia aveau în echipã numai maghiari. Mulþi s-au
cãsãtorit cu fete de etnie evreiascã, maghiarã sau germanã.

SÂRBII

Cel mai mare numãr de sârbi s-a aºezat pe teritoriul României de azi,
la sfârºitul secolului al XVII-lea ºi în cursul secolului al XVIII-lea. Autoritãþile
austriece i-au colonizat pe sârbi în regiunile de graniþã, mai întâi pe Valea
Mureºului (Nãdlac, Cenad, Pecica, Semlac), iar apoi, dupã  pacea de la
Passarowitz (1718) (SR34), pe Dunãre. În 1764  s-a format regimentul iliric
de pedestraºi, organizat de Arsenije Se ujac, primul general sârb în armata
austriacã. În componenþa regiunii de graniþã se gãseau localitãþi precum
Belobreºca, Divici, Zlatiþa, Naidaº, Pojejena, Socol. Regimentul iliric a fost
împãrþit în regimentul germano-bãnãþean ºi româno-iliric. În 1873 a fost
desfiinþatã graniþa bãnãþeanã.

Sârbii s-au bucurat de autonomie religioasã ºi educaþionalã, iar la
Adunarea de la Timiºoara din 1790 au solicitat ºi autonomie politicã (SR 35).
La aceastã adunare a participat ºi un numãr mic de români. Sârbii cereau sã
fie reprezentaþi proporþional cu numãrul lor în conducerea oraºelor imperiale.

La începutul secolului al XIX-lea sârbii din Banat au acordat sprijin
financiar, hranã, rãsculaþilor  din Serbia conduºi de Karadjordje (SR 36).
Autoritãþile austriece au interzis ajutorarea rãsculaþilor din Serbia, întrucât
puteau fi provocate reacþii ale turcilor.
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În anul 1848 a fost înfiinþatã Voivodina Sârbeascã ºi Banatul Timiºan,
regiune cu centrul la Timiºoara. În 1851 regiunea cuprindea urmãtoarele
districte: Lugoj, Timiºoara, Torontal, Sombor ºi Novi Sad, dar în 1860 regiunea
este desfiinþatã ºi alipitã Ungariei. Sârbii au solicitat în mai multe rânduri
autoritãþilor imperiale o autonomie politicã, existând o strânsã colaborare cu
românii bãnãþeni în lupta pentru drepturi politice. În anul 1869, la Becicherec
(astãzi Zrenjanin) (SR 37), a fost înfiinþat Partidul Naþional al Sârbilor.

În timpul Primului Rãzboi Mondial, un numãr mare de sârbi de pe
teritoriul austro-ungar a fost dus în lagãre. Sârbii bãnãþeni au fost recrutaþi ºi
trimiºi în armata austro-ungarã pe frontul din Galiþia, dar acolo dezertau ºi
se predau ruºilor. La Odessa se formeazã unitãþi de voluntari sârbi (SR 38),
care apoi au luptat pe frontul românesc din Dobrogea.

În anul 1918, sârbii din Banat s-au pronunþat pentru unirea acestei
provincii cu Serbia, în timp ce românii se pronunþau pentru unirea acesteia
cu România; la conferinþa de pace de la Paris (1919) s-a hotãrât împãrþirea
Banatului.

În anul 1934, la Timiºoara, s-a înfiinþat Partidul Naþional Þãrãnesc Sârbesc
din România condus de Mihajlo Ciriæ, organul de presã fiind „Temišvarski
vesnik”. Partidul a fost desfiinþat prin ordinul regelui Carol al II-lea.

Situaþia sârbilor a fost grea în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,
când mulþi etnici sârbi au refuzat sã participe în armata românã, în rãzboi
alãturi de Germania, ºi s-au înrolat în unitãþile de partizani din Iugoslavia
(SR 39). Pe teritoriul Banatului au funcþionat unitãþi  ale miºcãrii antifasciste.

În 1944, a fost fondat Frontul Antifascist Slav (sârbi, croaþi, cehi, slovaci,
bulgari), parte componentã a Frontului Partidelor Democratice din România.
Organul de presã al acestui partid  era ziarul „Pravda”. În 1945, FAS s-a
transformat în Uniunea asociaþilor cultural-democratice slave din România,
în fruntea cãreia a fost ales  ca preºedinte Bora Popovi .

În anii 1948–1956, populaþia sârbeascã din Banat a avut mult de suferit.
În primul rând, din cauza conflictului dintre Stalin ºi Tito (SR 40), conducerea
Uniunii a fost arestatã, iar foarte mulþi sârbi bãnãþeni au fost condamnaþi ca
„titoiºti”: de la preoþi, profesori, pânã la elevi de liceu. Din 1951 a început a
doua etapã a suferinþelor sârbeºti, deportãrile în Bãrãgan. Mii de sârbi, români
ºi membri ai altor naþionalitãþi din Banat au fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã
gospodãriile ºi sã înceapã o viaþã nouã în pustiul Bãrãganului ºi toate acestea
pentru cã au refuzat colectivizarea impusã de regimul comunist (SR 41,
SR 42).

În zilele revoluþiei din 1989, în Timiºoara lua naºtere Uniunea
Democraticã a Sârbilor (SR43). Uniunea Sârbilor din România sprijinã
activitatea ziarelor sârbeºti (SR44); este sprijinitã editarea cãrþilor, activitatea
ansamblurilor cultural-artistice, a ºcolilor cu predare în limba sârbã.
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RUªII LIPOVENI

Ruºii lipoveni au o istorie foarte bogatã, dar puþin cunoscutã publicului
românesc. Începuturile acesteia trebuie cãutate în dramaticele evenimente
ce au bulversat Rusia în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea ºi care, în final,
au dus la scindarea societãþii ruseºti, provocând o crizã religioasã ºi socialã,
ale cãrei urmãri persistã pânã în zilele noastre. Dovadã sunt comunitãþile de
ruºi staroveri rãspândite în decursul timpului, practic în toatã lumea.

Reforma cultului ºi a practicii bisericeºti inspiratã de þarul Aleksei
Mihailovici (1645–1676) ºi promovatã de patriarhul Nikon (1652–1658) a
stârnit un val de nemulþumire ºi proteste în rândul clericilor ºi credincioºilor
Bisericii Ruse, mãsurile luate de autoritãþile laice ºi ecleziastice din Rusia
fiind considerate drept o atingere inadmisibilã adusã învãþãturii ºi canoanelor
ortodoxe.

Modificarea unor elemente ale ritului rusesc, cum ar fi semnul crucii
cu douã degete, ca ºi pretinsa „îndreptare” a cãrþilor de cult, dupã modelele
greceºti de la acea vreme au condus la tulburãri interne în Bisericã ºi, mai
ales, la pierderea încrederii credincioºilor ruºi în ierarhia ecleziasticã, iar,
într-un final, la schismã (în ruseºte – raskol), produsã ca urmare a hotãrârilor
Marelui Sinod Ortodox de la Moscova din 1666-1667, prin care s-au aprobat
modificãrile liturgice ºi de ritual, introduse în vremea patriarhului Nikon, iar
adepþii vechilor rânduieli, precum ºi textele sfinte ºi ritualurile folosite de
aceºtia, au fost  anatemizate.

Dupã aceastã datã, autoritãþile statale ºi ecleziastice ruse dezvoltã o
politicã sistematicã de persecutare ºi chiar de lichidare a „raskolului” ºi a
„raskolnicilor”, cum au fost numiþi staroverii (adepþii vechii credinþe) în
textele oficiale, lucru ce i-a determinat pe aceºtia sã-ºi caute refugiul în zonele
cel mai greu accesibile ale imperiului, la graniþã sau în statele învecinate:
Polonia, Imperiul Otoman sau Þãrile Române. Astfel a început exodul în masã
al credincioºilor de rit vechi – staroveri sau staroabreadþi – primele aºezãri
întemeiate peste graniþa de atunci a Rusiei datând din a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea.

Ruºii lipoveni se disting în societatea româneascã prin ataºamentul
lor necondiþionat faþã de credinþa moºtenitã de la strãmoºi, mergând pânã
la cele mai mici detalii.

Chiar ºi ritualurile ºi obiceiurile lor populare se încadreazã profund în
învãþãtura ºi morala creºtinã, având o încãrcãturã sacralã deosebitã.

Iatã de ce marile evenimente ale istoriei lor privesc, în special, latura
spiritualã a existenþei. De aceea, cel mai important eveniment al istoriei ruºilor
lipoveni în secolul al XIX-lea, este crearea, în 1846, a Mitropoliei de Rit Vechi
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de la Fântâna Albã, (aºezare ce astãzi se gãseºte în Bucovina de Nord, la
graniþa Ucrainei cu România).

Momentul 1846 este unul de rãscruce, refacerea ierarhiei ecleziastice
a staroverilor, influenþând decisiv evoluþia ulterioarã a vieþii religioase, sociale
ºi culturale a credincioºilor de rit vechi de pretutindeni, primul mitropolit al
acestora,  Ambrozie  fiind  simbolul  renaºterii  spirituale a  comunitãþii  etno-
confesionale.

Unirea Principatelor, Rãzboiul de Independenþã ºi intrarea Dobrogei
în componenþa statului român, precum ºi Marea Unire din 1918 reprezintã
pentru ruºii lipoveni momente de referinþã în drumul spre integrarea lor
deplinã în societatea româneascã ºi deschiderea comunitãþilor lipoveneºti
spre influenþele culturale ºi de civilizaþie, oferite de lumea româneascã.

Desigur, au existat ºi perioade mai puþin plãcute ºi benefice, cum au
fost perioada guvernãrii legionare ºi cea a regimului antonescian, când
aceºtia erau consideraþi suspecþi de cãtre autoritãþi ºi li s-a aplicat, cel puþin
în parte, un regim discriminatoriu, neîntemeiat însã pe date reale ºi certe,
sau mãcar cât de cât credibile.

În perioada comunismului, ruºii lipoveni au fost supuºi, ca de altfel
toþi cetãþenii României, unui regim politic ce a lovit în însãºi bazele existenþei
lor etnice ºi religioase. Deºi Biserica Ortodoxã de Rit Vechi a fost recunoscutã
formal de statul român în 1946, posibilitãþile ei de exprimare au fost reduse
la minim, singura formã de manifestare a credinþei fiind slujbele religioase,
ºi acelea însã atent monitorizate de autoritãþi.

Propaganda atee deschisã ºi lipsirea bisericii de posibilitatea de a o
contracara au influenþat negativ coeziunea spiritualã a comunitãþilor lipoveneºti.

Din punct de vedere etnic, politica oficialã de asimilare a minoritãþilor
a dus la scãderea dramaticã a ponderii utilizãrii limbii materne ruse, deºi,
paradoxal, în ºcolile de stat, limba rusã se studia ca limbã strãinã.

Dupã evenimentele din Decembrie 1989, speranþele s-au reaprins,
odatã cu crearea Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din România, organizaþie ce
ºi-a propus sã promoveze valorile materiale ºi spirituale ale acestei etnii, cu
scopul declarat de a revitaliza limba maternã rusã, credinþa ortodoxã de rit
vechi, cultura, obiceiurile ºi tradiþiile ruºilor lipoveni din þara noastrã.

MACEDONENII

Rãscoalele ºi bãtãlii din Evul Mediu au condus la miºcarea populaþiei
macedonene necombatante cãtre zone mai sigure din Balcani, în special în
România care nu era paºalâc turcesc ºi populaþia avea dreptul la propria
religie ºi dãrile erau mai mici.



Istoria minoritãþilor naþionale din România ºi evoluþia relaþiilor cu celelalte comunitãþi

159

Prima aºezare cunoscutã a unei populaþii macedonene care ºi-a
întemeiat propriul sat este în jurul anilor 845–907, în Banat. Aceastã
comunitate macedoneanã este atestatã prima data în scris de cãtre evidenþa
papalã a dijmelor din perioada 1332–1337, sub denumirea de Machadonia.
Banatul este zonã multietnicã locuitã în decursul timpului de nenumãrate
popoare – românii, sârbii, macedonenii, bulgarii, germani, aromâni, maghiari,
cehi, slovaci etc. Deºi a fost supusã schimbului intercultural ºi influenþelor
altor popoare sau stãpânirilor diverse, comunitatea macedoneanã,
întemeiatã în secolul al X-lea, a rezistat pânã în secolul al XXI-lea sub
denumirea de satul Macedonia (judeþul Timiº).

Un alt motiv de imigrare a macedonenilor în Þãrile Române au fost
rãzboaiele împotriva turcilor. Ostaºii macedoneni participanþi în oºtirea
românã împotriva otomanilor nu s-au putut reîntoarce în þara de origine,
familiile lor fugind ºi ele cãtre Þãrile Române pentru a scãpa de persecuþia
stãpânitorilor turci. Un astfel de exemplu este în anul 1395, când regele Marcu
al Macedoniei (vasal al turcilor) a murit în bãtãlia de la Rovine, dusã între
Mircea cel Bãtrân împotriva turcilor, oºtenii macedoneni dezertând din
armata turcã,  trecând sub conducerea celei româneºti.

Urmãtorul moment de mare migraþie macedoneanã, ca rezultat direct
al unei bãtãlii, a fost în timpul domniei lui Mihai Viteazul în jurul anului 1595,
când acesta a strâns o armatã pentru a înfrunta pe otomani ºi a unifica þãrile
române. Macedonenii animaþi de dorinþa de a lupta împotriva turcilor s-au
înrolat în numãr mare în aceastã oºtire, având propriul comandant, în
persoana lui Baba Novac, haiduc macedonean, nãscut la Skopje (capitata
Republicii Macedonia de astãzi, unde a fost preot). La moartea lui Mihai
Viteazul oºtenii macedoneni nu s-au putut întoarce nici ei ºi nici familiile lor
în Macedonia ºi au rãmas în Þãrile Române unde au întemeiat sate întregi.

Tot dorinþa de a luptã împotriva otomanilor ºi regimul de asuprire asprã
a acestora a condus la rãzvrãtirea poporului macedonean. Întotdeauna o
rãzmeriþã era urmatã de o emigrare masivã cãtre þãri în care rãzbunarea
turceascã îi ajungea mai greu – Þãrile Române fiind principalul loc de
emigrare, datoritã faptului cã nu aveau statut de paºalâc ºi populaþia avea
aceiaºi religie. În perioada 1564–1565, când în Macedonia au loc primele
rãcoale þãrãneºti din regiunea Mariovo–Prilep împotriva asupririi turce,
macedonenii s-au îndreptat masiv cãtre Oltenia întemeind multe comunitãþi.

Haiducia ºi þelurile comune au fãcut ca oºtile de haiduci macedoneni
sã haiduceascã în Macedonia ºi sã se refugieze în Þara Româneascã. Petre
Karpoº, haiduc macedonean s-a refugiat în zona Olteniei de Nord de unde
a organizat, în 1689, o rãscoalã popularã antiotomanã în urma cãreia ia
naºtere un stat independent în zona Kumanovo–Kriva Palanka. Dupã
înãbuºirea în sânge a rãscoalei de cãtre otomani ºi uciderea lui Petre Karpoº,
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mulþi dintre camarazii sãi se refugiazã în Þãrile Române, creând astfel un
nou val de emigraþie.

Un element de o mare importanþã în dezvolarea istoricã a comunitãþii
macedonene stabilitã pe teritoriul României a fost ºi este organizarea
obºteascã. Organizarea obºteascã a societãþii etnicilor macedoneni s-a
dezvoltat de-a lungul câtorva etape cheie. Etnia macedoneanã din România
nu a urmat în toate cazurile arhietipurile de dezvoltare ale societãþii
macedonene obiºnuite din þara de obârºie. Datoritã faptului cã au pãrãsit
pãmântul natal, etnicii macedoneni au trebuit sã-ºi realizeze noi tipare sociale,
sã recreeze la nivel micro o societate existentã la nivel macro. Societate de tip
patriarhal, societatea macedoneanã în organizarea sa socialã a recreat la nivel
de nucleu familial ierarhiile existente ºi în Macedonia. Tatãl, aflat în fruntea
familiei, era cel de la care se aºtepta sã aducã cele trebuincioase vieþii de zi
cu zi, în timp ce mama trebuia sã se ocupe de treburile administrative ale
familiei. Acest rol a rãmas în continuare valabil datoritã factorilor geo-politico-
istorici la care familia macedoneanã a fost supusã. Rolul de patriarh al obºtei
în societatea etnicilor macedoneni în noua þarã de adopþie nu a mai fost
ocupatã pe criterii de apartenenþã la o familie, ci în funcþie de bunãstarea
materialã sau de apartenenþa la o breaslã de meserii. În noile comunitãþi
umane, care i-au adoptat pe etnicii macedoneni, aceºtia au trebuit sã facã
faþã unui dublu dezavantaj, în primul rând faptului cã erau strãini pe acele
pãmânturi ºi în al doilea rând faptului cã trebuiau sã se încadreze unei ierahii
sociale, de unde plecau de pe poziþii de outsaideri, dar ºi faptului cã liderii
obºtei nu aparþineau aceleaºi culturi ºi nu vorbeau aceiaºi limbã. În localitãþile
unde comunitatea macedoneanã era majoritarã, organizarea socialã se fãcea,
nu în funcþie de familii, ci în funcþie de apartenenþã la o breaslã sau apartenenþei
la o zonã geograficã din þara de origine. Cea de a doua etapã de dezvoltare
prin care a trecut societatea etnicilor macedoneni din România s-a constituit
odatã cu creºterea populaþiei ºi implicit cu dispersarea familiilor pe un areal
geografic întins. Aceasta a dus la dizolvarea tiparelor organizãrii obºteºti
obiºnuite ºi la formarea unor tipare noi sociale, de tip orãºenesc. Comunitatea
macedoneanã din România a trebuit sã se adapteze noilor condiþii sociale,
unor tipare mai puþin „naturale” de organizare obºteascã ºi toate acestea au
dus în unele cazuri la refuzul utilizãrii limbii din þara de origine în afara nucleului
familial. Faptul cã imigrarea macedoneanã a trecut de la imigrarea de tip agrar,
la imigrarea de tip calificare pe meserii, ºi-a spus la rândul sãu cuvântul. Odatã
ce imigrarea s-a fãcut înspre oraºe, compactitatea comunitãþilor macedonene
s-a diluat ºi familia a rãmas singura formã de organizare obºteascã a etniei.

O altã categorie importantã de emigranþi macedoneni au venit în Þãrile
Române ca meºteºugari, în special pietrari sau constructori ºi pictori de biserici.
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Dupã anul 1877 – câºtigarea independenþei României –, macedonenii
au devenit ºi mai interesaþi de venirea în România, familii ºi comunitãþi întregi
stabilindu-se în zonele rurale. Datoritã limbii, de origine slavã, românii i-au
numit ºi macedoneni ºi sârbi ºi bulgari sau pecialbari. Denumirea de sârbi
sau bulgari a fost datã de populaþia românã, în special datoritã locului prin
care aceºtia treceau graniþa în România, prin sud – Bulgaria, prin vest – Serbia.
Denumirea de pecialbari era datã acelora care plecau din Macedonia sã
munceascã câþiva ani buni prin alte þãri.

Emigraþia macedoneanã în România din perioada interbelicã începe
sã-ºi schimbe caracterul devenind din ce în ce mai mult o migraþie de tip
urban (pânã acum caracterul, migraþiei macedoneanã fiind preponderent
de tip rural). Astfel, în oraºele româneºti, în special în cele la nord de Dunãre,
încep sã soseascã brutari, patiseri ºi legumicultori macedoneni, negustori,
în special de brânzã ºi produse lactate.

Ultimul val mare de emigraþie s-a petrecut în 1948, când aproximtiv
8 500 de copii macedoneni ºi aproximtiv 4 000 de adulþi din partea egeeanã
a Macedoniei au ajuns în România. Mulþi dintre aceºtia ºi-au întemeiat familii
ºi au rãmas pe teritoriul românesc.

Macedonenii au avut întodeuna o relaþie de sprijin ºi de colaborare cu
majoritatea româneascã, influenþându-se reciproc  în timp ºi sprijinindu-se
în faþa primejdiilor, generate de în special de otomani.

În epoca contemporanã, macedonenii nu au fost recunoscuþi de statul
comunist ca fiind un popor independent, fiind asimilaþi pe rând altor popoare
balcanice.

Pentru prima datã România recunoaºte oficial Republica Macedonia
dupã 1991, anul câºtigãrii independenþei ºi minoritatea macedoneanã din
România în anul 2000, odatã cu constituirea Asociaþiei Macedonenilor din
România.
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Capitolul IV

CONTRIBUÞIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
LA PATRIMONIUL GENERAL ªI LOCAL

O abordare a istoriei minoritãþilor din România în dimensiune
interculturalã face necesar un capitol referiot la contribuþia minoritãþilor la
un patrimoniu cultural comun. Evoluþia societãþii româneºti, dar ºi a celor
învecinate, ar fi greu de conceput fãrã contribuþia numeroºilor reprezentanþi
ai intelectualilor proveniþi din rândul minoritãþilor la educaþie, artã, literaturã,
ºtiinþã, medicinã, la prezervarea identitãþii comunitãþilor din care fãceau parte
sau la gãsirea cãilor de a-i cunoaºte ºi înþelege pe „ceilalþi”, dar ºi a oamenilor
obiºnuiþi care au lucrat în folosul comunitãþii.

Contribuþia culturalã a diferitelor minoritãþi naþionale la profilul cultural
românesc, practic la structurarea identitãþii culturale a acestui spaþiu, este
organizatã pe douã mari paliere. În primul rând, aceste contribuþii culturale
creazã identitãþi regionale, ale provinciilor istorice. Ceea ce dã identitate
Banatului sau Dobrogei este tocmai profilul etnic special, combinaþia unicã de
elemente culturale. Aceste identitãþi regionale constituie identitatea spaþiului
românesc, în sensul diversitãþii ºi multiculturalitãþii. Desigur, existã ºi identitãþi
care transcend dimensiunea provincialã, mai ales în cazul acelor minoritãþi care
sunt legate de spaþii care nu sunt definite geografic – este cazul comunitãþii
armene sau a celei evreieºti, legate mai ales de orizontul urban – sau de spaþii
sociologice (statute sociale ºi ocupaþionale), aºa cum este cazul rromilor.

Dar existã ºi o altã explicaþie care þine de un context mult mai larg. Este
binecunoscutã preocuparea instituþiilor europene de a susþine cooperarea
europenã în „promovarea ºi construirea unei societãþi bazate pe dialogul
intercultural ºi respectul pentru diversitatea culturalã58, pe aducerea culturilor
mai aproape, prin dialog constructiv ºi schimburi culturale care implicã
elemente tangibile ºi intangibile ale culturii: arheologice, arhitecturale, artistice,
economice, etnice, istorice, lingvistice, religioase ºi sociale.”

58 Cel de-al treilea forum intercultural s-a desfãºurat în Romania.
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Declaraþia miniºtrilor educaþiei asupra dialogului intercultural ºi
prevenirii conflictelor (Opatja, octombrie 2003) surprinde o idee foarte
importantã ºi anume cã þãrile europene trebuie sã conºtientizeze faptul cã
„sãrãcirea” culturalã ºi marginalizarea, pe de o parte, ºi prejudecãþile ºi
ignoranþa, pe de altã parte, se numãrã printre cauzele principale ale creºterii
violenþei ºi stereotipizãrii altora, alterând astfel, natura relaþiilor paºnice ºi
constructive dintre culturile comunitãþilor.

Capitolul Contribuþia minoritãþilor naþionale la patrimoniul general
ºi local (contribuþia minoritãþii ca întreg, personalitãþi sau destine exemplare,
instituþii, exemple de colaborare între minoritãþi/între personalitãþi aparþinând
diferitelor minoritãþi) se aflã în strânsã legãturã cu cel referitor la identitate,
iar autorii textelor au fãcut efortul de a identifica „fapte” culturale exemplare,
pe care le-au grupat în câteva domenii:

a. eforturile pentru conservarea limbii materne;
b. activitãþi desfãºurate de personalitãþi ºi instituþii din domeniul

educaþiei;
c. activitãþi desfãºurate de personalitãþi ºi instituþii religioase;
d. instituþii de culturã ºi de presã;
e. interferenþe/influenþe reciproce (cooperare culturalã, preocupãri

pentru cunoaºterea „celuilalt”).
Opþiunea pentru o asemenea abordare este una dintre cele posibile ºi

a rezultat din analiza informaþiei istorice de care dispun autorii ºi comunitãþile
pe care le reprezintã. Un alt motiv are legãturã cu destinaþia acestui material:
activitãþile desfãºurate în contexte formale ºi nonformale de educaþie.

Din raþiuni didactice ºi pentru a pãstra cât mai fidel textele autorilor,
prezentarea informaþiilor se va face, acolo unde este posibil, avându-se in
vedere regiunile istorice în care locuiesc minoritãþile reprezentate. Acest
criteriu este însã greu de urmat pentru multe dintre comunitãþile ale cãror
reprezentanþi locuiesc în zone foarte diferite (ne referim aici la albanezi,
armeni, evrei, greci, italieni, rromi).

În partea finalã ne-am permis sã încercãm o integrare a fragmentelor
care se ocupã de o problemã-cheie: preocupãrile pentru cunoaºterea celorlalþi.
O considerãm semnificativã prin prisma mesajului pe care-l transmite
generaþiei actuale care trebuie sã înþeleagã cum se construieºte cunoaºterea,
care sunt þintele, instrumentele, dificultãþile ºi potenþialele beneficii.

Textele ºi sursele care le însoþesc constituie doar un punct de plecare
pentru elevi ºi profesori pentru a explora, prin acþiune directã – prin vizite,
excursii, contact direct sau mediat de noile tehnologii, literaturã, teatru ºi
artã – acest domeniu de cunoaºtere.
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BANATUL

Unul dintre primele acte de colonizare oficialã viza tocmai Banatul –
aducerea Cavalerilor Ordinului Sf. Ioan a fost un act menit sã asigure apãrarea
regiunii ºi a regatului maghiar. Dar grija pentru aceastã regiune, aflatã
constant pe „graniþa de rãzboi”, s-a materializat de-a lungul timpului ºi prin
aducerea de coloniºti care trebuiau sã dea consistenþã economicã ºi culturalã
acestei regiuni. Dincolo de serviciul militar pe frontierã, de oraºele ridicate,
coloniºtii aduceau cu sine tradiþii comunitare ºi culturale proprii, care au
contribuit la construirea unui spaþiu multicultural dinamic, cu o diversitate
deosebitã de tradiþii culturale. Ca ºi în cazul altor regiuni multiculturale, aici
întâlnim comunitãþi provenite din regiuni aflate la graniþa opusã a României
actuale (este cazul comunitãþilor bãnãþene de ucrainieni).

Croaþii
a) Statutul politico-juridic internaþional al Banatului (s.n. – zona de

locuire ºi a croaþilor din România) pânã la Unirea din decembrie 1918 (s.n.
– întâi parte a regatului maghiar, iar din 1718 inclus în componenþa Imperiului
Habsburgic) a avut, între altele, drept consecinþã racordarea locuitorilor sãi
la valorile culturii occidentale. Acest fapt a permis acestora sã beneficieze,
între altele, de legislaþia austriacã din perioada reformismului iluminat care,
pe plan interetnic, din punct de vedere juridic, a eliminat privilegii, diminuând
surse de disputã, creând condiþii de convieþuire paºnicã. În acest cadru,
fiecare comunitate etnicã a avut posibilitatea de a se afirma, contribuind
de-a lungul timpului la patrimoniul cultural comun. Punerea în valoare a
acestuia se realizeazã anual în zona Caraº-Severinului prin participarea
tuturor etniilor la Festivalul internaþional de folclor de la Bãile Herculane, ca
ºi la Festivalul folcloric al etniilor ce se organizeazã – prin rotaþie – de cãtre
fiecare etnie.

b) Limba croaþilor din zona Banatului Montan este un dialect croat
arhaic bine conservat (fiind unul dintre cele 3000 de dialecte cunoscute,
conform etnologilor croaþi de azi), dat fiind faptul cã limba croatã literarã
s-a format ulterior plecãrii lor. Mai aproape de limba literarã este dialectul
vorbit de croaþii din zona Banatului de câmpie, care, aºa cum s-a menþionat
în capitolul anterior, au plecat în perioada formãrii ºi consolidãrii acesteia.

Conservarea ºi pãstrarea acesteia de-a lungul vremii se datoreazã, în
principal, învãþãmântului care, de la începuturi ºi pânã în prezent, (s.n. –
întreruperea în perioada comunistã odatã cu legea învãþãmântului din 1948)
s-a desfãºurat ºi în limba maternã croatã.
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Din documentele publicate de Radu Petru ºi Dimitrie Onciulescu în
volumul „Contribuþii la istoria învãþãmântului din Banat pânã în 1800”, prima
ºcoalã publicã este atestatã la Caraºova în 1722. Activitatea acesteia este
legatã de numele învãþãtorului Mihai Lovinisch care era ºi preot. Pânã la
sfârºitul secolului al XVIII-lea se înfiinþeazã ºcoli în toate satele. Dacã la
început preoþii erau cei care activau ºi ca învãþãtori, pe baza recensãmântului
din 1774, realizat în Banat de autoritãþile imperiale, se consemneazã doi
învãþãtori care nu erau preoþi.

ªcolile erau confesionale, iar învãþãmântul era organizat în limba
maternã. Un impuls în aceastã direcþie l-a reprezentat Convenþia româno-
iugoslavã din 1933 în problema învãþãmântului, în baza cãreia s-a realizat
schimbul reciproc de dascãli între cele douã þãri. În acest cadru, pânã la al
Doilea Rãzboi Mondial, au funcþionat învãþãtori de la Zagreb în ºcolile croate
din România.

Dupã 1989 învãþãmântul în limba maternã s-a redeschis, mai mult chiar,
la Caraºova înfiinþându-se ºi liceul cu predare bilingvã româno-croatã.

Conservarea limbii materne a croaþilor din România se datoreazã mult
ºi unor intelectuali, îndeosebi preoþi, chiar ºi de alte etnii, care au activat în
mijlocul lor ºi s-au identificat, cu timpul, cu ei, acþionând pentru a le pãstra
specificul naþional. Elocventã în acest sens este activitatea preotului dr.
Aleksandar Berkovici, de etnie maghiarã, care între 1924 ºi 1932 a fost paroh
în satul Rafnic. Activitatea lui a fost pusã în slujba etniei, printre altele, pentru
faptul cã a introdus în serviciul divin graiul croat local ºi limba croatã, fãrã a
afecta rolul limbii latine. De asemenea, a adus, cu aprobarea autoritãþilor
române, cãrþi în limba croatã pentru uzul elevilor.

c) Croaþii au venit pe aceste meleaguri cu credinþa lor catolicã, pe care
au menþinut-o pânã în prezent. La scurt timp dupã atestarea documentarã a
primei localitãþi croate, în Caraºova funcþiona sediul protopopiatului catolic
care avea în coordonare 11 parohii, aºa cum ne relateazã Traian Simu, în
lucrarea sa din 1939 „Originea caraºovenilor” (s.n. – denumire localã pentru
etnia croatã). Viaþa religioasã intensã impulsionatã ºi de misiunile cãlugãrilor
franciscani, începând cu secolul al XVI-lea, a determinat finalizarea primei
biserici din piatrã ºi cãrãmidã la Caraºova în 1712, iar la mijlocul secolului al
XIX-lea existau biserici ºi mai impunãtoare încã în trei localitãþi. De altfel, la
recensãmântul realizat în Banat în 1774 de autoritãþile imperiale, sunt
menþionaþi patru preoþi catolici. Religiozitatea croaþilor a fost vie ºi în perioada
regimului comunist, când s-au construit trei biserici (s.n. – de mici dimensiuni),
având aprobãri pentru alte destinaþii. Tot în acest spirit ar fi de menþionat ºi
faptul cã fiecare familie are un sfânt, considerat protector, în cinstea cãruia
organizeazã, anual, un „praznic”  pentru a-i mulþumi pentru ajutor, prilej cu
care sunt invitate rudele.



ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

166

d) Integraþi în mediul cultural rural din Banat, croaþii sunt parte a tradiþiei
corale a provinciei în care se remarcã învãþãtorii satelor. În acest context, o
coordonatã a vieþii culturale o reprezintã activitatea coralã a lui Ivan Iankulov,
originar din Recaº, care este cunoscut ca primul preºedinte (din 1888) al
corului croat al „ºocaþilor” (s.n. – denumirea croaþilor din localitate). Din
1928 dirijorul corului din localitate devine învãþãtorul Stjepan Vaskovici. În
prezent, corul fiinþeazã în cadrul bisericii catolice din localitate ºi reuneºte
membrii etniilor germanã, maghiarã ºi croatã, având în repertoriu cântece
ale tuturor acestor etnii.

Deºi în rândul comunitãþii activitatea teatralã n-a depãºit nivelul de
amatori, din rândul acesteia s-a ridicat regizorul Ioan Cojar, originar din Recaº,
care a condus cu mãiestrie – în calitate de director – colectivul de actori ai
Teatrului Naþional din Bucureºti.

O altã dimensiune a vieþii culturale o reprezintã creaþiile populare. În
aceastã categorie se înscriu povestitorii populari în limba croatã. Din rândul
acestora se remarcã povestirile lui Ivan Beneduk din satul Tirol, apreciate
de specialiºti atât în ceea ce priveºte intriga povestirii, cât ºi limbajul folosit.
Povestirile lui Ðureð Filka din Caraºova (s.n. – 6 dintre ele publicate în
culegerea lui Balint Vukov „Cvjetovi me ave”), prin conþinutul lor, dovedesc
o relaþie prieteneascã faþã de celelalte etnii cu care croaþii veneau în contact.

În aceeaºi culegere se regãsesc ºi 7 povestiri ale lui Ivan Jigmul din
Nermed, creaþii ce, prin tematica lor, evocã dragostea faþã de tradiþiile
populare natale. Pleiada povestitorilor populari croaþi este întregitã de
povestitoarea Katarina Margetici din Radna (Lipova), mãnãstirea catolicã
din localitate fiind un loc de întâlnire a creatorilor populari cu ocazia hramului
acesteia de Sfânta Maria Micã.

Viaþa culturalã a etniei croate e întregitã de cea publicisticã. Elocventã
în acest sens este publicaþia „Hrvatska gran ica” (Crenguþa croatã), cu primul
numãr din noiembrie 1994. În cele aproape 50 de numere, aceasta, prin
colectivul redacþional sub coordonarea profesorului Mihai Radan, a promovat
identitatea naþionalã a comunitãþii.

e) Colaborarea etniei croate cu celelalte etnii cu care convieþuieºte
este o constantã a activitãþii reprezentanþilor acesteia de-a lungul timpului .
Elocventã în acest sens este activitatea lui Adam Miksici din satul Checea
(s.n. – aceeaºi persoanã cu cea a deputatului din 1938–1939 în parlamentul
României) care în 1928 a fost ales preºedinte al comunitãþii catolice din
comunã, funcþie în care a rãmas pânã la instaurarea comunismului, timp în
care a acþionat pentru promovarea ºi pãstrarea valorilor naþionale ale etniilor
pe care le reprezenta.

Pe aceleaºi coordonate s-a înscris ºi activitatea intelectualilor croaþi
de-a lungul vremii, care în activitatea lor cotidianã – de învãþãtor, profesor,
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profesor universitar, avocat, notar, actor etc. – în colectivitãþile în care au
activat ºi activeazã n-au ajuns în situaþii „limitã” cu colegii de alte etnii. Mai
mult chiar, acþionând pentru promovarea valorilor naþionale proprii, n-au
ezitat sã respecte valorile celor cu care au convieþuit. Elocvent în acest sens
ar fi exemplul învãþãtorului Stjepan Vaskovici care în perioada interbelicã a
predat în satul Recaº pe rând, în limba croatã, germanã ºi maghiarã.

Preocuparea pentru cunoaºterea dar mai ales înþelegerea celuilalt este
constantã ºi reprezintã punctul central al acþiunilor ºtiinþifice organizate de
filiala Reºiþa a Societãþii de ªtiinþe Filologice ºi de Uniunea Croaþilor din
România care organizeazã periodic manifestãri ºtiinþifice ce reunesc
cercetãtori de elitã din centrele universitare din România ºi Croaþia. Acestea
au abordat probleme vizând influenþele reciproce româno-croate asupra
croaþilor din România, dar ºi a istro-românilor din Croaþia.

Sârbii
Din secolul al XIII-lea pe teritoriul Banatului au fost ctitorite de cãtre

Sfântul Sava primele mânãstiri sârbeºti: Baziaº ºi Zlatiþa (judeþul Caraº-
Severin) (SR 10, SR 12). Acestea au reprezentat centre ale culturii sârbeºti
pe teritoriul Banatului.

Cultura sârbã cunoaºte un avânt în secolele XVIII–XIX, în aceastã
perioadã activând personalitãþi de seamã precum: Djordje Brankoviæ, Dositej
Obradoviæ, Sava Tekelija, Vuk Stefanoviæ Karadž iæ, Dimitrije Tirol, Jovan Sterija
Popoviæ, Branko Radièeviæ. Fiecare dintre aceste personalitãþi ale culturii
sârbe au legãturi cu spaþiul românesc de astãzi.

Diplomatul ºi istoricul sârb Djordje Brankovi  (SR 54) s-a nãscut în
1645 la Ineu (judeþul Arad). În lucrarea sa „Slavenoserbske hronike” a descris
ºi istoria Bizanþului, Þãrii Româneºti ºi Moldovei, Ungariei.

Dositej Obradoviæ (SR 55), marele iluminist sârb, s-a nãscut în 1742 la
Ciacova (judeþul Timiº) (SR 56). El a pus bazele literaturii sârbe noi,
contribuind prin lucrãrile sale la trezirea conºtiinþei naþionale moderne a
tuturor sârbilor. A fost cel dintâi ministru al educaþiei în Serbia.

Sava Tekelija (SR 57) s-a nãscut la Arad în 1761 ºi a contribuit material
ºi moral la educarea tinerilor sârbi din cadrul Imperiului Habsburgic. ªi-a
îndreptat toatã energia spre promovarea culturii sârbe.

Dimitrije Tirol (SR 59) s-a nãscut la Ciacova în 1793. A fost scriitor ºi
istoric, editor de almanahuri (SR 60) ºi calendare, întemeietor de biblioteci.

Poetul romantic Branko Radièeviæ (SR 62) a studiat din 1841 la un liceu
din Timiºoara. Dupã moartea acestui mare poet, tatãl sãu, Teodor Radièeviæ,
a publicat poeziile fiului la Timiºoara în 1862.
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Marele scriitor sârb Miloš Crnjanski (SR 63) s-a nãscut în 1893 la
Csongrad, a locuit ºi studiat din 1896 pânã în 1912 la Timiºoara, oraº pe care
l-a descris în foarte multe lucrãri ale sale. În romanul „Seobe” („Migraþiile”)
descrie Timiºoara de la jumãtatea secolului al XVIII-lea.

Un loc important îl ocupã arta bisericeascã, cei mai renumiþi iconografi
ºi arhitecþi fiind: Konstantin Danil (SR 64) (Constantin Daniel) din Lugoj,
Stefan Tenecki din Arad (SR 65), Nikola Aleksiæ (SR 66).

Una dintre cele mai importante instituþii de culturã ale sârbilor din
Imperiul Austro-Ungar a fost Matica Srpska (SR 67) (fondatã în 1826 la Pesta)
a cãrei principalã activitate era promovarea culturii sârbe. În cadrul ei
funcþionau o bibliotecã ºi un muzeu.

În secolul al XIX-lea au apãrut numeroase instituþii ºi asociaþii culturale ºi
artistice: „Societatea cititorilor din cartierul Fabric” (1851) (SR 68), „Societatea
coralã sârbeascã” (1867), „Zora” (1903), „Hora tinerilor sârbi” (1918). În satele
mai mari, cu populaþie sârbã majoritarã, din secolul al XIX-lea funcþionau
biblioteci ºi sãli de lecturã: Ciacova, Variaº, Sânmartinul Sârbesc, Diniaº.

Sârbii din România au ºi o bogatã tradiþie jurnalisticã. Cele mai
cunoscute ziare ºi reviste au fost: „Banatski almanah”, „Temišvarski
kalendar”, „Narodni Glasnik”, „Temišvarski vesnik”, „Pravda”, „Banatske
novine”, „Naša reè”, „Knjizevni zivot” (SR 69, SR 70).

Au existat grupuri cultural-artistice care promovau folclorul sârbesc.
Astfel, în 1954 a luat naºtere „Ansamblul sârbesc de stat” devenit apoi „Kolo”.
În anul 1969 a fost înfiinþat ansamblul „Mladost”, iar din 1977 existã ºi grupa
de teatru „Talija”. În prezent aproape fiecare comunitate sârbeascã are
propriul ansamblu folcloric.

Bulgarii bãnãþeni
Încã de pe parcursul traseului pe care l-au urmat – un drum nelipsit

de vicisitudini – bulgarii emigranþi din Bulgaria ºi-au întemeiat prima
organizaþie: „Corul de cântece bisericeºti”, în anul 1688 – an ce puncteazã
începutul emigrãrii din Bulgaria.

Dupã o anumitã perioadã, când deja s-au stabilit în Beºenova Veche
(1738) ºi în Vinga (1741), au înfiinþat „Corul de cântece bisericeºti” în
Beºenova Veche (1738), iar în 1742 – „Organizaþia coralã din Vinga”. În
aceastã perioadã au luat fiinþã ansamblurile de cântece populare din aceste
localitãþi.

Dupã câþiva ani au fost întemeiate organizaþii denumite: „Frãþia”,
„Asociaþia agricolã”, „Canarii” – ansamblu muzical, „Organizaþia dascãlilor”
ºi „Formaþia de pompieri voluntari” – în localitatea Vinga, iar în Beºenova
Veche au fiinþat: „Ansamblul de cântece populare” – cor bãrbãtesc, formaþia
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teatralã „ªezãtoarea”, „Fanfara” (care cuprindea interpreþi la instrumente
de suflat), „Asociaþia meºteºugarilor de pe lângã Casinoul din Beºenova
Veche”, „Asociaþia de învãþãmânt, instruire, educaþie a dascãlilor”, „Formaþia
de pompieri”, „Asociaþia de întrajutorare comercialã”, „Sport – Beºenova
Veche” – asociaþia pentru fotbal ºi popice, iar mai târziu se constituie
organizaþii, ansambluri, asociaþii, formaþii ºi în satele bulgãreºti: Breºtea,
Denta, Colonia Bulgarã (Telepa), Ivanovo, Lukinoselo, Belo Blato (Liznait)
ºi Modoº (actualmente Jaºa Tomici).

În Breºtea, sat cu populaþie aproape în exclusivitate bulgãreascã, s-au
înfiinþat: „Organizaþia bisericeascã”, „Ansamblul de cântece laice, dansuri
populare ºi teatru popular”, ansamblul muzical „Vocea din Breºtea” ºi, dupã
modelul nelipsit în celelalte sate, „Formaþia de pompieri”.

În Denta, pe lângã Primãrie, a fost înfiinþat Ansamblul „ªezãtoarea”
pentru cântece, dansuri ºi umor.

În Colonia Bulgarã (Telepa) – „Ansamblul de cântece populare”, în
frunte cu renumitul Anton Calapiº. De asemenea, s-a întemeiat „Asociaþia
mecanicilor agricoli”.

În Banatul istoric, dupã modelul existent în localitatea Beºenova Veche,
s-au creat diverse organizaþii culturale ºi cu profil economic (gospodãrii,
ferme), în localitãþile cu populaþie bulgarã din actualul Banat sârbesc, de
exemplu, în cartierul bulgãresc din Modoº – „Ansamblul coral ºi teatral”.

Bulgarii bãnãþeni, de-a lungul intervalului de timp în care au peregrinat
de la emigrarea din Bulgaria, aflatã sub jug otoman, traversând Dunãrea, de-
plasându-se prin Þara Româneascã cãtre Transilvania ºi, în final, stabilindu-se
în Banat, au parcurs un traseu nu rareori lipsit de obstrucþii, însã, în pofida
acestora, au avut tãria ºi înþelepciunea de a înfiinþa ºi consolida organizaþii de
genul celor pomenite mai sus. Este relevant faptul cã bulgarii au întemeiat pe
teritoriul actualului Banat românesc o multitudine de instituþii obºteºti, ºcoli,
biserici ºi fundaþii bisericeºti, care au avut menirea de a satisface nevoile de
ordin spiritual, material, social ale vieþii curente.

Pentru argumentarea celor expuse mai sus, s-ar putea menþiona – în
afara impozantelor biserici romano-catolice, pe care bulgarii le-au înãlþat în
localitãþile din Banat, bisericile din Alvinþ (actualmente Vinþul de Jos) ºi Deva,
construite dupã 1724, cu acceptul episcopului din Belgrad. Aceste douã
lãcaºe de cult, precum ºi alte douã biserici mai vechi, din Craiova, au fost
înãlþate graþie suportului financiar, material ºi al efortului depus de cãtre
strãbunii bulgarilor bãnãþeni. Meritã amintite familiile implicate în realizarea
acestor lãcaºe: Puenin, Kaciamagov, Petrandenov º.a.

Bulgarii bãnãþeni mai înstãriþi, ºi prin aportul întregii comunitãþi a cãrei
parte integrantã erau, au creat o pleiadã de fundaþii particulare bulgare.
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Din seria acestor fundaþii amintim:
1. Fundaþia „Margareta Tomianin” (cãsãtoritã Bibici) reprezenta cea

mai mare fundaþie a Imperiului Austro-Ungar, din acea perioadã. Aceastã
fundaþie a fost întemeiatã în anul 1774 de cãtre Margareta Bibici, nãscutã
Tomianin, vãduva judecãtorului Marku Kaciamagov, recãsãtoritã cu adjunctul
conducãtorului Comitatului Arad, consilierul imperial Iacob Bibici.

2. Fundaþia „Iacob ºi Margareta Bibici”. În anul 1750, Margareta
Bibici împreunã cu soþul ei au întemeiat o fundaþie cu capital de 15 000 de
florini, cu scopul susþinerii gimnaziului latin de 4 ani din oraºul Sântana,
care ºcolariza elevi aparþinând tuturor categoriilor sociale. În vederea
desfãºurãrii eficiente a procesului de învãþãmânt, pentru optimizarea
activitãþii didactice, au fost împuterniciþi, pe baza unui contract, preoþi din
ordinul „ªcolile filantropice”; misiunea acestora, stipulatã în contract, era
de a preda tinerilor de naþionalitate bulgarã, ilirã ºi românã, citirea ºi scrierea.
Liceul ºi-a început activitatea în anul 1750, în oraºul Sfânta Ana (azi Sântana)
ºi a funcþionat pânã la decesul Margaretei Bibici (în anul 1780). Dupã aceasta,
liceul a fost mutat în Timiºoara, unde a funcþionat pânã în anul 1950 ºi a fost
unul dintre cele mai renumite licee. În Timiºoara, clãdirea fostului liceu se
gãseºte, în centrul oraºului, în apropierea Catedralei Mitropolitane, pe locul
în care se aflã clãdirea vechii Facultãþi de Electrotehnicã a Institutului
Politehnic. Lângã aceasta se aflã biserica romano-catolicã de pe str. Piatra
Craiului. Toþi copiii ºi tinerii, din Transilvania ºi Banat, care au studiat în acest
liceu, denumit pentru o scurtã vreme Liceul Piarist, în secolul al XIX-lea ºi în
prima jumãtate a celui de-al XX-lea veac, cu sau fãrã burse din partea
fundaþiei Bibici, l-au considerat drept un loc natal (un colþiºor intim al lor, o
oazã în viaþa lor). Aici se iniþiau în tainele ºtiinþelor, de aici îºi trãgeau seva
instruirii mulþi copii din Beºenova Veche ºi din alte localitãþi bulgãreºti din
Banat. În cadrul acestui liceu, preotul din ordinul salvatorian Pater Alfons
(Velciov Rocuº) i-a iniþiat pe copiii bulgari în catehism.

3. Fundaþia „Ana” a fost înfiinþatã cu scopul ajutorãrii copiilor de
naþionalitate bulgarã. Capitalul: 1 000 de florini.

4. Fundaþia „Puenin” – înfiinþatã în anul 1712 de cãtre comerciantul
înstãrit Marku Puenin(ov). Scopul acesteia: ajutorarea copiilor defavorizaþi
material, care frecventau ºcoala bulgarã din Alvinþ (Vinþul de Jos). Capitalul
investit: 2 040 de florini.

5. Fundaþia „Ana”, întemeiatã în anul 1712, „întru veºnicã amintire”,
a avut un capital de 500 de florini.

6. Fundaþia „Mihail Prentici(ov)”, a fost înfiinþatã în anul 1712, având
un capital de 833 de florini.

7. Fundaþia „Marku Puenin”, datând din anul 1716, cu un capital de
100 de florini.



Contribuþia minoritãþilor naþionale la patrimoniul general ºi local

171

  8. Fundaþia „Gheorghe Koliverin”, a luat naºtere în anul 1717,
capitalul: 1 700 de florini.

  9. Fundaþia „Matei Terin” – creatã în anul 1717, capitalul fiind de
400 de florini.

10. Fundaþia „Luka Bibici”, creatã în anul 1720, cu scopul ajutorãrii
populaþiei bulgare. Capitalul: 1 700 de florini.

11. Fundaþia „Marku Bibici, Nicolae Petrandin ºi Matei Francov(ici)
a fost întemeiatã în anul 1721, cu un capital de 2 000 de florini.

12. Fundaþia „Familia Prentici(ov)”, înfiinþatã în anul 1731, capitalul
fiind de 400 de florini.

13. Fundaþia „Marta Lenici(ov)”, înfiinþatã în anul 1740, „întru veºnicã
amintire”, avea un capital de 9 766 de florini.

14. Fundaþia „Marku Kaciamagov, Nicolae Kaciamagov ºi Alexandru
Tomianin(ov)”, dateazã din anul 1744, cu un capital de 500 de florini.

15. Fundaþia „Francisc Prentici(ov)” a fost creatã în anul 1749, 1 000
de florini fiind capitalul acesteia.

16. Fundaþia „Maria Prentici(ov)”, întemeiatã „întru veºnicã
amintire”, în anul 1751, cu un capital de 601 florini.

17. Fundaþia „Margareta Tomianin”, creatã în 1770, cu un capital de
3 000 de florini.

Salba de fundaþii cu caracter filantropic, menþionatã mai sus, este
relevantã pentru cã marcheazã importanþa care a fost acordatã pãstrãrii ºi
dezvoltãrii conºtiinþei naþionale a bulgarilor bãnãþeni, stabiliþi pe aceste
meleaguri.

Remarcându-se ca pricepuþi agricultori, talentaþi grãdinari, înzestraþi
meºteºugari, precum ºi drept veritabili intelectuali, din pleiada personalitãþilor
bulgarilor bãnãþeni s-ar putea aminti – atât din rândul strãbunilor, din timpul
exodului, cât ºi din perioada stabilirii în Banat – urmãtorii: Bogdanov,
Stanislavici, Peiacevici, Parcevici, Gheorghe Kaciamag, Nicolae Stanislavici,
fam. Tomianin, fam. Bibici, ªtefan Duniov, familia de dascãli Topciov, dascãlii
Toma Drãgan, Iacob Roncov, Telbis, Leopold Kosilkov, poeta Sofia Hailemas,
av. Anton Lebanov, notar Anton Ciocan, academicianul Eusebius Fermendjin,
dr. în drept Karol Telbis – consilier imperial ºi primar al Timiºoarei între anii
1884–1914, dr. Lehel Raciov, cantor Ivan Fermendjin, ing. agr. Anton
Dermendjin, Francisc Stepanov, Florian Stepanov, dr. av. Petru Telbis, Pater
ªerban Anton Avreli, doctor în ºtiinþe economice Karol Telbis – profesor ºi
jurnalist, Luca Uzun, jurnalist.

O trecere în revistã a activitãþii desfãºurate de dr. în drept Karol Telbis
ar fi edificatoare pentru cele enumerate mai sus. Karol Telbis a fost un
destoinic om al vremurilor sale. S-a nãscut la 1852 în Cenad, jud. Timiº
(decedat la 1914, înmormântat în cimitirul din cartierul Cetate, Timiºoara),
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din pãrinþi bulgari, originari din Beºenova Veche. Familia sa, având un nivel
mediu social (meºteºugari), a depus eforturi pentru ca fiul sã devinã un om
demn, realizat. Karol Telbis a fost primar al oraºului Timiºoarei pe o perioadã
de 29 de ani. Bulgar de confesiune romano-catolicã, Karol Telbis a absolvit
Facultatea de drept, devenind avocat cu titlul de „doctor în ºtiinþe juridice”
însã el ºi-a ales o carierã administrativã. Conform uzanþelor acelor vremuri,
pentru a putea deveni un reprezentant de seamã al vieþii obºteºti a oraºului
Timiºoara, o persoanã trebuia sã aibã un titlu nobiliar, astfel încât Karol Telbis,
fecior de la sat a fost ridicat la rangul de aristocrat (nemeº) de cãtre Palatul
Imperial din Viena, datoritã meritelor personale De asemenea, în acea
perioadã, pentru a accede la o funcþie publicã, exista cerinþa ca persoanele,
care urmau sã îndeplineascã anumite funcþii publice sã îºi „adapteze”
numele conform cerinþelor ungureºti ale vremii. Însã, Karol Telbis nu a
consimþit sã îºi renege rãdãcinile sale (provenienþa bulgarã), adicã sã îºi
modifice numele de familie. Unicul lucru pe care l-a acceptat a fost anexarea
poreclei de „Beºenoveanul” – „Obesenyöi” lângã numele sãu, poreclã ce
denota originea sa (din Beºenova Veche), astfel, numele lui devenind
ObesenyÅ i Dr. Telbis Karol. Aceasta evidenþiazã una dintre trãsãturile sale
morale: demnitatea.

Slovacii
Pe parcursul convieþuirii de peste douã veacuri pe teritoriul de azi al

României, slovacii au contribuit din plin la pãstrarea ºi rãspândirea propriei
lor culturi materiale ºi spirituale.

Au contribuit în perioada convieþuirii lor cu alþii la dezvoltarea
patrimoniului cultural comun. În acest sens, ei ºi-au pãstrat ºi dezvoltat creaþia
popularã proprie, cântecele ºi basmele populare slovace, pe care ºi le-au
adus din vechea patrie. Printre cele care se menþin pânã în zilele noastre se
numãrã umblatul cu colinde, viflaimul ºi Dorota, obiceiuri menþinute mai
bine în zona Bihorului ºi Sãlajului. Alãturi de acestea, se transmiteau pe cale
oralã ºi diverse versuri cu conþinut umoristic, care însoþeau servitul mesei
cu ocazia nunþilor slovace.

Culegerea de cântece populare slovace din zona Nãdlacului „Teèie
voda po Maruši – Curge apa pe Mureº” demonstrezã felul în care s-a pãstrat
cîntecul popular slovac pe teritoriul României.

O altã modalitate prin care s-a menþinut interesul comunitãþii slovace
pentru limba maternã, au constituit-o spectacolele de teatru de amatori.
Aceastã preocupare are la Nãdlac o tradiþie de peste o sutã de ani. Conºtient
de apariþia fenomenului, scriitorul slovac Jozef Gregor Tajovský, contabil la
Banca popularã slovacã din Nãdlac în perioada 1904–1910, scrie piesa de
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teatru „Statky-zmätky” inspiratã din realitatea dramaticã a þãranului slovac
localnic, dornic de înavuþire, capabil sã sacrifice în acest sens pânã ºi
sentimentul iubirii. Acelaºi autor va consemna în periodicele slovace
personalitãþile locale slovace, române, sârbe ºi maghiare din zonã,
colaborarea acestora pe plan cultural, social ºi politic.

Continuator al acestei activitãþi va deveni încã din anii studenþiei preotul
Ján Kmet’ editor ºi redactor ºef al sãptãmânalului Slovenský týždenník,
publicat la Nãdlac în perioada 1929–1932. Fiind primul protopop al
protopopiatului luteran slovac din România, s-a preocupat de elaborarea
unor manuale ºi materiale auxiliare necesare ºcolilor cu limba de predare
slovacã din þarã. A sprijinit activitatea coralã ºi cea ºcolarã a enoriaºilor sãi,
dezvoltarea sportului ºi a teatrului de amatori.

Dupã afirmarea politicã ºi culturalã a preoþilor slovaci, în perioada
interbelicã se vor manifesta ºi personalitãþile laice. Peter Pavel Dovál’, jurist,
activist cultural din tinereþe, redactor la Slovenský týždenník, redactor-ºef la
Naše snahy – Strãdaniile noastre. În anul 1944 se stabileºte în Cehoslovacia.
A contribuit la acþiuni politice împotriva iredentismului hortist ºi, de asemenea,
la reemigrarea unei mari pãrþi a cehilor ºi slovacilor din România în
Cehoslovacia (1945–1949).

Peter Suchanský (1897–1979), nãscut la Nãdlac, prozator, publicist,
romancier slovac. A trãit, începând cu anul 1920 în Cehoslovacia. A publicat
prozã despre viaþa din zona locuitã de slovacii din România.

Artiºti plastici de origine slovacã au contribuit ºi ei la patrimoniul cultural
comun. Putem exemplifica prin Podlipny Gyula, care a trãit ºi creat în
perioada 1920–1991 la Timiºoara. Mai tânãr, nãscut la 1963, Koèiš Rudolf,
sculptor ºi grafician, cadru universitar.

Ondrej Ján Štefanko (1949–2008) va fi probabil una dintre cele mai
proeminente personalitãþi ale slovacilor din România. De profesie chimist,
prin vocaþie literat ºi organizator. Preºedinte al Cenaclului literar Ivan Krasko
în perioada 1976–1989, membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1981,
preºedinte al Uniunii Democratice a Cehilor ºi Slovacilor din România în
perioadele 1990–1994 ºi 2003–2007, prim-vicepreºedinte al acesteia în
perioaada 1998–2003. În 1990 deputat în parlamentul provizoriu al României,
devine preºedinte al Uniunii scriitorilor, artiºtilor ºi de culturã slovaci din
diasporã, funcþie pe care o deþine în perioada 1993–1996.

Fondator al Societãþii Culturale ºi ªtiinþifice Ivan Krasko, a fost
preºedintele acesteia din 1994 pânã în 2008. Alcãtuitor ºi coalcãtuitor al
publicaþiei Variácie – Variaþiuni (1980–1996).

A fondat ºi a fost redactor-ºef al revistelor: Naše snahy (1990–1995 ºi
2003–2007), Oglinzi paralele – Rovnobežné zrkadlá (1996–2008), Dolnozemský
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Slovák (1996–2008) ºi Naše snahy plus (2004–2008). Din 1994 a deþinut ºi funcþia
de director al Editurii Ivan Krasko. Este autor a zece volume de poezie, a
douã volume de eseuri ºi publicisticã, a unei cãrþi de poezie pentru copii,
precum ºi al unei cãrþi de povestiri pentru copii. În limba românã i-au apãrut
douã volume selective din creaþia poeticã. Este totodatã autor a 5 cãrþi de
bibliografie, 7 volume dedicate istoriei ºi culturii slovacilor din România. A
pregãtit pentru editare 19 volume din diferite domenii ale moºtenirii spirituale
a slovacilor din România.

A tradus în limba slovacã 11 volume ale scriitorilor români, iar în limba
românã 26 de volume ale autorilor slovaci ºi cehi.

Pentru opera sa literarã a fost distins cu cinci premii ale Uniunii
Scriitorilor din România, iar în anul 2000 a fost distins cu ordinul Pentru Merit
în grad de Ofiþer.

Creaþia sa a fost tradusã pe parcursul timpului în limbile românã,
englezã, germanã, maghiarã, ucraineanã ºi sârbã.

Activitatea sa literarã a declanºat aºa-zisul fenomen nãdlãcan care a
avut drept consecinþã devenirea a ºase scriitori slovaci din Nãdlac membri
ai Uniunii Scriitorilor din România.

Revistele conduse de el au popularizat cultura slovacã de pretutindeni
atât printre cititorii slovaci, cât ºi printre cei români.

Oglinzi paralele – Rovnobežné zrkadlá (1996–2008) au reprezentat o
adevãratã punte între cele douã culturi, ele publicau în traducerea slovacã
creaþia literarã românã, respectiv cea românã în traducerea slovacã.

Organizarea ansamblurilor folclorice slovace ºi cehe, a Festivalului
folcloric de cântece populare slovace pentru slovacii din România, Serbia,
Croaþia ºi Ungaria, a cercetãrilor etnografice, a reprezentat completarea scalei
largi de activitãþi prin care cel care a fost Ondrej Štefanko a contribuit la
cunoaºterea reciprocã a slovacilor ºi românilor.

Cehii
Frantíšek Unzeitig

S-a nãscut în anul 1808 la eská T ebova. Gimnaziul l-a absolvit la
Litomyšl. A continuat sã studieze filozofia la Praga, iar teologia ºi economia
la Hradec Králové. A fost hirotonisit în anul 1834, iar pânã în anul 1850 a
activat capelan la Dolní Libchovy.

În anul 1850 Frantíšek Unzeitig a fost numit paroh la parohia Gîrnic.
Era primul preot ceh venit în mijlocul credincioºilor catolici cehi din Banat.
În arhiva episcopalã din Timiºoara se aflã consemnat în limba latinã:
„Franciscus Unzeitig antea presbyter Dioecesis Reginahradecensis  in
Bohemia, in Junie 1850 Parochiam Weicenriedensem occupavit.” Era preot
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militar cu gradul de sublocotenent deservind companiile 11 ºi 12 ale
Regimentului Sârbo-Bãnãþean cu sediul la Berzasca. A fost numit
administratorul parohiei Gîrnic ºi pe lângã Bigãr ºi Ravensca a mai primit
filialele Berzasca, Drencova, Liubcova, Gornea ºi Sicheviþa. La rugãmintea
catolicilor din Sfânta Elena i-a fost alipitã ºi aceastã filialã.

Pãrintele Unzeitig a servit în zonã timp de 25 de ani ºi a fãcut mult bine
cehilor din Banat. Acestuia i se datoreazã ridicarea bisericilor în comunele
cehe ºi totodatã s-a îngrijit ºi de rezolvarea altor probleme ale comunelor
cehe din subordinea sa. Pentru meritele sale, autoritãþile austro-ungare l-au
decorat cu Crucea de aur cu coroanã. A murit la vârsta de 80 de ani.
Mormântul sãu se aflã în cimitirul satului Gîrnic.

Jindøich Schlögl
S-a nãscut în anul 1841 în localitatea Velká Øeteva din Cehia, fiind fiul

învãþãtorului din aceastã aºezare. La vârsta de 8 ani i-au murit ambii pãrinþi
de holerã ºi a fost luat în grijã de unchiul sãu Stranský, prelat în localitatea
Hradec Králové. A urmat ºcoala la secþia realã din localitate ºi apoi institutul
de învãþãtori. Pentru a-ºi putea câºtiga existenþa, în afara orelor de curs el a
predat ore de pian ºi vioarã dar ºi la alte obiecte. Unchiul lui însã a murit ºi
el, rãmânând singur în perioada tinereþii. Dupã absolvirea institutului de
învãþãtori, a fost numit ajutor de învãþãtor în localitatea Velký Jelen din Cehia.
La inspectoratele din Cehia a venit oferta pentru învãþãtori în coloniile din
Banatul de Sud. Schlögl a acceptat acest post ºi în anul 1863 s-a prezentat la
Sfânta Elena, azi în judeþul Caraº-Severin. Aici a activat neîntrerupt timp de
39 de ani, murind la vârsta de 56 de ani. În cei aproape 40 de ani de carierã
singurul lui þel a fost sã munceascã pentru binele coloniºtilor ºi al comunitãþii.
A obþinut gradul de ofiþer purtând ºi uniformã. S-a specializat în topografie ºi
a devenit hotarnicul comitatului, ocupându-se de mãsurarea pãmânturilor,
a pãdurilor, a insulelor de pe Dunãre, a morilor, lucrând neobosit zi ºi noapte.
A încercat sã convingã coloniºtii sã accepte lucrurile noi ºi practice aduse
din Cehia, precum plugurile de metal care au înlocuit pe cele din lemn. Era
foarte cunoscut ºi apreciat de toþi sãtenii, care îl numeau „reformatorul”. A
întocmit planurile pentru construirea bisericii ºi, pentru a obþine fonduri, a
cãlãtorit prin tot Banatul, în Bulgaria ºi chiar în Turcia. A adus meºteri din
Biserica Albã (Serbia) ºi a supravegheat personal construirea bisericii din
Sf. Elena, care a fost sfinþitã în anul 1879 ºi se foloseºte ºi astãzi. Manualele
ºcolare scrise de el au fost folosite mulþi ani în ºcolile cehe din Banat. Din
Cehia a adus diferite soiuri de cartofi ºi grâu pe care le-a experimentat, mai
întâi pe pãmântul sãu, dupã care sãtenii au preluat de la el soiurile respective.
Deoarece acestea au dat recolte bune, ºi românii din zonã au început sã
lucreze pãmânturile dupã metodele cehilor.
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Pentru aceastã muncã Guvernul l-a decorat cu Crucea de aur cu
coroanã, pe care însã a primit-o la câteva zile de la moartea sa. Este
înmormântat la cimitirul din satul Sf. Elena.

Václav Mašek
S-a nãscut la 29 aprilie 1941 în satul Gîrnic din judeþul Caraº-Severin,

dintr-o familie de agricultori, fiind al treilea copil din cei ºapte. A urmat ºcoala
primarã cehã la Gîrnic, dupã care clasele a V-a, a VI-a ºi a VII-a le-a frecventat
la Oraviþa ºi Moldova Nouã. Apoi clasele a VIII-a – a XI-a le-a urmat la ªcoala
catolicã de cantori de la Alba Iulia. Deoarece s-a remarcat prin rezultate
foarte bune la învãþãturã, la solicitarea conducerii ºcolii, clasele a X-a ºi a
XI-a le-a efectuat într-un singur an ºcolar, absolvindu-le cu rezultate
deosebite. În perioada 1962–1968 a urmat cursurile Institutului de Teologie
Catolicã cu grad universitar de la Alba Iulia ºi la 21 aprilie 1968 a fost hirotonisit
ca preot în prezenþa episcopului de Alba Iulia, Márton Aaron. Este unul dintre
primii cehi din Banat care a urmat studii superioare ºi s-a întors la „matca”
sa, rãmânând în slujba comunitãþii cehe pânã în prezent.

În perioada 1 noiembrie 1968 – 1 mai 1977, a activat ca preot paroh la
Moldova Nouã. În aceastã calitate el a rãspuns ºi de localitãþile Sf. Elena,
Zlatiþa ºi Eibenthal. Apoi, în perioada 1 mai 1977 – 1 noiembrie 1999, a fost
preot paroh la Gîrnic, rãspunzând ºi de localitãþile Liubcova, Berzasca,
Ravensca ºi Bigãr. De la 1 noiembrie 1999 ºi pânã în prezent este preot paroh
la Eibenthal, judeþul Mehedinþi, predând ºi cursurile de religie catolicã în
ºcoala din localitate. Peste tot pe unde a activat, preotul Mašek s-a implicat
cu trup ºi suflet în propãºirea comunitãþii cehe, la prosperitatea ei, a contribuit
la repararea aºezãmintelor bisericeºti, a drumurilor de acces ºi a altor
obiective. S-a remarcat printr-o þinutã moralã impecabilã, fiind un exemplu
pentru toþi enoriaºii. Tocmai pentru rezultatele sale deosebite, Episcopia
catolicã din Timiºoara l-a numit timp de 6 ani în funcþia de decan rãspunzând
de 26 de parohii ºi de 60 de sate din Caraº-Severin ºi Mehedinþi. Astãzi este
pensionar, dar slujeºte în continuare la parohia Eibenthal ºi are titlul de
arhidecan de onoare ºi, pe drept cuvânt, este supranumit „episcopul cehilor”.

Pentru munca sa de-a lungul anilor ºi grija pentru etnia cehã din
România, în anul 2002, a fost laureat al premiului „Jan Masaryk” Gratias
agit acordat de Ministerul de Externe al Republicii Cehia.

Anton Vorel-fiul
Deºi nu face parte din rândul coloniºtilor cehi din Banat, familia Vorel

poate fi socotitã un model de dãruire ºi abnegaþie în slujba comunitãþii
româneºti.
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Anton Vorel-fiul s-a nãscut în anul 1792 la Jahnice, lângã Praga, fiind al
doilea fiu al lui Anton Vorel, medic militar. În anul 1831 s-a stabilit la Piatra
Neamþ (Târgul Pietrii), unde a cumpãrat o spiþerie (farmacie) numitã Spiþeria
Vorel, iar fratele sãu, Karol, a deschis o farmacie la Fãlticeni. Spiþeria Vorel
s-a dovedit foarte importantã pentru urbe, mai ales în timpul celor douã
epidemii de holerã care au lovit oraºul. Faima spiþeriei a crescut ºi prin înrudirea
lui Anton Vorel cu importante familii boiereºti din Moldova precum Roseti,
Catargi, Ghica. Anton Vorel-fiul a murit la 8 martie 1860 la Hãlãuceºti (judeþul
Iaºi), dar „afacerea” sa a fost continuatã de fiul sãu, Lascãr Vorel, nãscut la 25
ianuarie 1851, care a fãcut studii de farmacie la Viena ºi Lvov (Polonia). Treptat
a devenit o personalitate importantã, obþinând titlul de furnizor al curþii regale,
membru al Societãþii ºtiinþifice ºi literare „Gh. Asachi” din Piatra Neamþ ºi
autorul compoziþiei muzicale „Olimpia”. A murit în anul 1902, însã fiul sãu
Constantin Vorel (1883–1964) a dezvoltat spiþeria transformând-o într-un adevãrat
laborator chimico-farmaceutic cu aparate ºi utilaje moderne ºi specialiºti, având
colaborãri cu 40 de firme de profil, printre care ºi firma Bayer din Germania. În
1949 regimul comunist a naþionalizat ºi Farmacia Vorel, care a devenit Fabrica
de Medicamente nr. 17 din Piatra Neamþ, care împreunã cu Laboratorul Racoviþã
din Iaºi a constituit nucleul Fabricii de Antibiotice din Iaºi.

MOLDOVA ªI BUCOVINA

Datoritã coexistenþei paºnice a numeroaselor etnii, Bucovina a fost
consideratã o „Elveþie” a estului Europei. Asemenea Banatului, Bucovina a
fost multã vreme o regiune de graniþã cu un rol deosebit în strategia puterilor
din zonã. În egalã mãsurã, însã, aceasta a permis miºcãri de populaþie care
au transformat regiunea într-o zonã cu identitate proprie. De altfel,
semnificativ este faptul cã în aceastã zonã s-au nãscut câþiva dintre creatorii
cei mai reprezentativi ai literaturii universale, cãci importanþa creaþiei lor
transcende simple atribuiri etnice.

Moldova a fost ºi ea marcatã de evoluþiile culturale care caracterizeazã
spaþiul bucovinean. Poate cã impactul diferitelor colonizãri nu a fost atât de
mare, dar aici avem mai marcatã prezenþa unor comunitãþi etnice de pe tot
cuprinsul actualei Românii.

Polonezii
Provincia Bucovina, zonã în care au trãit ºi trãiesc majoritatea polonezilor

din România, a avut un destin istoric neobiºnuit datoritã faptului cã aici au
coexistat în mod paºnic mai multe comunitãþi etnice. Din acest motiv, aici s-a
realizat o sintezã unicã a tradiþiilor etno-culturale central ºi est-europene. Astfel,
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în Bucovina istoricã (judeþul Suceava ºi regiunea Cernãuþi, Ucraina) au trãit
11 etnii – inclusiv cea polonã – ce au profesat 9 credinþe religioase. Imperiul
Austriac (Austro-Ungar din 1867) a stãpânit acest teritoriu (10 500 km2, cam a
60-a parte din suprafaþa imperiului) pânã în 1918, perioadã în care în Bucovina
s-au petrecut numeroase transformãri care au contribuit la schimbarea
fizionomiei demografice, economice, politice, etnice ºi culturale a provinciei,
conferindu-i un statut singular în comparaþie cu regiunile învecinate. În urma
acestor transformãri, Bucovina a devenit în conºtiinþa opiniei publice cultivate
o „Elveþie” a estului Europei, capitala provinciei, Cernãuþi, dobândind titlul
deosebit de mãgulitor de „Mica Vienã”.

Conservarea limbii polone în Bucovina s-a realizat pe o dublã filierã,
ºcolarã ºi religioasã. În plan ºcolar, legislaþia imperialã austriacã a favorizat
folosirea limbilor etniilor din Bucovina în învãþãmântul primar, predarea în
primele douã clase fãcându-se, peste tot, în limba maternã a elevilor
(româna, germana, polona sau ucraineana). Polonezii din Bucovina
repurtaserã în primul deceniu al secolului al XX-lea frumoase succese ºi pe
planul învãþãmântului, reuºind ca în anul 1908 sã aibã nouã ºcoli primare
pur poloneze (PL, CAP.  IV, SURSA XII, TABEL).

În perioada interbelicã, situaþia ºcolilor polone din Bucovina s-a
deteriorat treptat, deoarece statul român avea un învãþãmânt de tip
centralizat, bazat pe criteriul folosirii unei limbi unice de predare, limba
românã. Cu toate acestea, în perioada 1925–1941, în Bucovina s-au înfiinþat
11 ºcoli generale, 4 clase gimnaziale la Cernãuþi, o ºcoalã profesionalã de
trei ani, organizându-se totodatã ºi 8 cursuri de limbã polonã (PL, CAP. IV,
SURSA XIII, TABEL).

În faza stalinistã a regimului comunist din România învãþãmântul în
limba polonã a putut fi organizat, conform Legii Învãþãmântului din 1948, în
localitãþile sucevene Soloneþu Nou, Poiana Micului ºi Pleºa. În anul ºcolar
1962–1963, acest tip de învãþãmânt a fost desfiinþat. Începând cu anul 1964,
autoritãþile comuniste au permis, totuºi, predarea limbii polone ca limbã
maternã.

Dupã 1989 a fost reînfiinþat învãþãmântul în limba maternã – desfiinþat
în anii comunismului. În judeþul Suceava existã zece ºcoli în care se predã
limba polonã ca limbã maternã în localitãþile Soloneþu Nou, Poiana Micului,
Pleºa, Moara, Cacica (2 ºcoli), Gura Humorului, Pãltinoasa, Siret, Suceava ºi
trei grãdiniþe (Poiana Micului, Soloneþu Nou ºi Pleºa). În 1995, ºcoala de la
Soloneþu Nou a primit numele renumitului romancier polonez Henryk
Sienkiewicz, fiind organizat un cabinet de limba polonã cu ajutorul
materialului didactic adus din Polonia, ca ºi în cazul ºcolilor din Poiana
Micului, Pleºa, Cacica, Pãltinoasa, sau Moara/Bulaj (PL, CAP. IV, SURSA XIV,
IMAGINI). La nivelul unor ºcoli din judeþul Suceava au fost amenajate
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cabinete de limbã polonã (Colegiul Naþional „Petru Rareº” din Suceava,
ªcoala cu cls I-VIII „Petru Muºat” din Siret, ºcolile din Poiana Micului, Pleºa,
Soloneþu Nou, Cacica, Pãltinoasa, Moara/Bulaj. Începând cu anul ºcolar 2007–
2008, la Grupul ªcolar „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului s-a constituit
o clasã a IX-a formatã din elevi polonezi, care vor studia sãptãmânal, în
limba maternã, disciplina „Istoria ºi tradiþiile minoritãþii poloneze”.

Foarte mulþi tineri de etnie polonezã din judeþul Suceava au plecat în
Polonia la studii. Marea majoritate a fost dirijatã cãtre ºcoli postliceale – de
învãþãtori ºi asistenþi medicali – cu scopul de a reveni, dupã absolvire, în
locurile natale ºi de a munci în folosul comunitãþii poloneze.

Biserica romano-catolicã are o mare influenþã asupra comunitãþilor
poloneze din judeþul Suceava. Principalele lãcaºuri de cult are polonezilor
de aici sunt reprezentate de biserica din Pãltinoasa, construitã în 1911 în stil
roman, sub îndrumarea preotului Karol Morosiewicz. Hramul bisericii este
„Înãlþarea la Cer”. Biserica din Poiana Micului (Sursa DVD, imagine), realizatã
din piatrã, a fost terminatã în anul 1850, fiind incendiatã în timpul celui de-al
Doilea Rãzboi Mondial. Reconstruirea acestei biserici, cu hramul „Preasfânta
inimã a lui Iisus” s-a fãcut abia în anul 1964.

Biserica din Soloneþu Nou (Sursa DVD, PL, imagine), cu hramul
„Pogorârea Sf. Duh” a fost sfinþitã la 20 octombrie 1940, fiind restauratã dupã
1989 cu fonduri din Polonia. Biserica din Moara (Sursa DVD, PL; imagine)
are hramul „Sf. Maximilian Kolbe”, fiind sfinþitã în august 1984. Sanctuarul
Naþional din Cacica, în forma actualã, a fost construit la începutul secolului
al XX-lea, din piatrã cioplitã ºi din cãrãmidã (în 1904 a avut loc ceremonia
de sfinþire a fundaþiei clãdirii). Aici existã ºi o replicã a celebrei grote din
Lourdes, construitã, începând cu anul 1906, sub supravegherea preotului
lazarist Henric Wochowski. În semn de recunoaºtere a valorii acestei biserici
ºi a importanþei ei în viaþa spiritualã a romano-catolicilor, în anul 1996 biserica
parohialã din Cacica a fost declaratã sanctuar diecezan (PL, CAP. IV, SURSA
XV, IMAGINI).

Uniunea Polonezilor din România are o publicaþie lunarã bilingvã (în
românã ºi polonã) „Polonus” (DVD, PL, text). Primul numãr din „Polonus” a
apãrut la Bucureºti în 1991. În capitala României au apãrut în perioada
noiembrie 1991 – decembrie 1994 optsprezece numere. Începând cu luna
ianuarie 1995, redacþia acestei publicaþii s-a mutat la Suceava (str. Ion Vodã
Viteazul nr. 5), unde funcþioneazã ºi în prezent. Redactorul-ºef al acestei
impresionante publicaþii, ajunsã în luna iulie 2008 la cel de-al 153-lea numãr)
este Stanislava Iachimovschi (PL., CAP. IV, SURSA XVI, TEXT).

Tematica revistei menþine un permanent contact cu comunitãþile
polone (rubricile Cronica, Reprezentanþii noºtri, Biserici ºi hramuri) dar
insereazã ºi informaþii privind patria mamã (rubricile ªtiri din Polonia, File
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de Istorie, Polonezi ce meritã a fi cunoscuþi). În paginile revistei mai sunt
prezente cronici ale unor manifestãri organizate la nivel naþional (Zilele
Culturii Polone, Festivalul Întâlniri Bucovinene, Concursurile de Recitare din
poezia Mariei Konopnicka ºi Adam Mickiewicz), cât ºi chestiuni legate de
învãþãmânt sau religie (Învãþarea limbii polone, Destine poloneze, Locul
nostru) (PL, CAP. IV, SURSA XVII, TEXTE).

Uniunea Polonezilor din România mai are o publicaþie pentru copii ºi
tineret numitã „Ma³y Polonus” (Micul Polonus). Primul numãr al acestei
publicaþii trimestriale, realizatã integral în limba polonã, a apãrut în martie
2005. Aceastã revistã este finanþatã mai cu seamã din fondurile provenite
de la Senatul Republicii Polone ºi de la Ambasada Republicii Polone din
Bucureºti. Redactorul-ºef al acestei publicaþii, realizatã practic de copii ºi
tineri ajutaþi de profesorii de limba polonã, pãrinþi ºi bunici, este Elz. bieta
Wieruszewska (PL, CAP. IV, SURSA XVIII, TEXT ªI IMAGINI).

Personalitãþi reprezentative ale polonezilor din România
a. Personalitãþi culturale
CIPRIAN PORUMBESCU – Tatãl sãu, Iraclie Porumbescu, se numea

iniþial Go embiowski (pol. go³êb = porumbel). Soþia sa (mama lui Ciprian
Porumbescu), Emilia Klodnicki, era tot de etnie polonã.

b. Personalitãþi ºtiinþifice
EMIL BIEDRZYCKI (1890–1975) – nãscut la Suceava, istoric ºi filolog,

cu doctoratul susþinut în drept. Fost preºedinte al Ligii polono-române de la
Universitatea din Lwów, înfiinþatã în 1928. Autor al unei lucrãri fundamentale
de istorie a polonezilor bucovineni ºi de propagare a literaturii române în
Polonia (PL, CAP. IV, SURSA XIX, IMAGINE ªI TEXT).

c. Personalitãþi militare
Generalul HENRY CIHOSKI (1871–1950) – erou în Primul Rãzboi

Mondial, fost Ministru al Apãrãrii Naþionale în perioada interbelicã (PL, CAP.
IV, SURSA XX, IMAGINE ªI TEXT).

Generalul LEONARD MOCIULSKI (1889–1979) – general de brigadã în
1941, erou în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (expert în utilizarea
trupelor de vânãtori de munte). Batalionul 21 Vânãtori de Munte din Predeal
îi poartã în prezent numele (PL, CAP. IV, SURSA XXI, IMAGINE ªI TEXT).

Armenii
O altã consecinþã a emigraþiei armenilor din motive politice sau

financiare a fost un destin aparte pe care ºi l-au asumat în Transilvania. Aflaþi
sub diferite regimuri ºi interese politice, mulþi armeni au preferat sã se
converteascã la ritul catolic pentru a obþine anumite privilegii sau ranguri
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nobiliare. Aici, în Transilvania, au întemeiat oraºe cu ordinariate armeano-
catolice ºi catedrale maiestoase cum ar fi Armenopolis (Gherla de astãzi)
sau Elisabethopolis (Dumbrãveni) fondate în secolul al XVIII-lea. Interesant
este faptul cã, indiferent de religie, armenii de pe teritoriul Þãrilor Române,
inclusiv în Transilvania, au continuat sã prezerveze limba, cultura (scrisã
într-un alfabet propriu ºi unic), constituindu-se oarecum într-o comunitate
închisã pînã la începutul secolului al XX-lea. Mai multe grupuri etnice s-au
stabilit în Transilvania, contribuind la diversitatea culturalã recunoscutã.

Evenimente istorice au fost, desigur, multe în perioada modernã,
perioadã în care comunitatea armeanã, prin propriie strãduinþe, a prosperat
dincolo de limita optimismului afiºat. Au existat numeroase personalitãþi
culturale ºi oameni politici armeni, care au contribuit la dezvoltarea
economicã ºi culturalã a României Mari cum ar fi Missir, Trancu-Iaºi, Spiru
Haret, Garabet Ibrãileanu, Gheorghe Asachi sau Vasile Conta.

Cel mai tragic eveniment din istoria comunitãþii armene s-a petrecut
la 24 aprilie 1915, când Guvernul Otoman a hotãrât deportarea ºi masacrarea
tuturor armenilor. A fost primul genocid al secolului al XX-lea, organizat pe
motive politice. O mare parte dintre cei care au avut norocul sã scape au
fugit în România primind statut de refugiaþi ºi, ulterior, cetãþenia românã,
dar au contribuit astfel la dezvoltarea vieþii sociale, economice ºi, mai ales,
culturale a României. O consecinþã a acestui tragic eveniment a fost crearea,
în 1918 la Bucureºti, a Uniunii Armenilor din România ce avea drept scop
integrarea (din toate punctele de vedere) a armenilor supravieþuitori refugiaþi
în România. A fost ultimul mare val de refugiaþi armeni pe aceste meleaguri,
care, vrând-nevrând, au influenþat societatea româneascã. Ne referim aici
la câteva exemple cum ar fi medicul Ana Aslan, baritonul David Ohanesian,
filosofii Aram Frenkian ºi Arºavir Acterian, dr. Ervant Seropian, jurnalistul
Levon Kalustian, orientalistul H. Dj. Siruni, ziaristul Vartan Mestugean, pianista
Lisette Georgescu – Manissalian, criticul de artã ºi mecena Krikor
Zambaccian, pictorii Hrant Avakian, Abcar Baltazar ºi mulþi mulþi alþii, asta
ca sã nu ne mai referim la alte personalitãþi în viaþã cum ar fi: scriitorii ªtefan
Agopian, Anais Nersesian, Bedros Horasangian, pictorii Ervant Nicogosian,
Nicolae Jakobovits, pianistul Harry Tavitian, fizicianul Maricel Agop,
matematicianul Varujan Pambuccian sau actualul ministru Varujan Vosganian
(Preºedintele Uniunii Armenilor din Romania). Actualmente, Uniunea
Armenilor din România este una dintre cele 19 minoritãþi recunoscute de
statul român, având sediul central în Bucureºti, funcþioneazã dupã aceleaºi
principii de prezervare ºi rãspândire a culturii armene, având ºcoli
sãptãmânale cu predare în limba armeanã în aproape toate filialele, o editurã
proprie, Ararat, precum ºi douã ziare (finanþate de stat) Nor Ghiank – bilingv
ºi Ararat.
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Ruºii lipoveni
Primele aºezãri cunoscute ale ruºilor-lipoveni sunt cele din Bucovina.

Cele mai multe pãreri nominalizeazã satul Lipoveni sau Sokolinti (cum este
numit de cãtre localnici) din judeþul Suceava ca fiind cea dintâi localitate
înfiinþatã de ruºii lipoveni (1724). O altã localitate lipoveneascã este Climãuþi
din judeþul Suceava, atestatã în 1780, printr-un act de donaþie semnat de
egumenul mãnãstirii Putna, Ioasaf, prin care li se permitea staroverilor ruºi
aºezarea pe moºia mãnãstirii. În 1784 este înfiinþatã localitatea Fântâna Albã
(actualmente pe teritoriul Ucrainei), care va deveni ulterior un centru spiritual
deosebit de important pentru credincioºii de rit vechi (în 1846 aici se
înfiinþeazã Mitropolia Creºtinã de Rit Vechi).

Popularea cu staroveri a localitãþilor din Moldova, precum Manolea,
Lespezi, Brãteºti, Dumasca, Târgu Frumos, Iaºi este apreciatã pentru prima
jumãtate a secolului al XVIII-lea, iar pentru restul de localitãþi se indicã prima
parte ºi mijlocul secolului al XIX-lea.

TRANSILVANIA

Transilvania a fost ºi rãmâne un spaþiu multietnic prin definiþie. Nu
numai faptul cã aici diferitele colonizãri sunt cel mai bine documentate, ci
ºi faptul cã spaþiul transilvãnean este un bun exemplu al evoluþiilor politice
care au marcat un mileniu de istorie. Consideratã de unii istorici drept o
„þarã româneascã”, Transilvania a fost mai mult decât pur ºi simplu
româneascã. Þinând cont de faptul cã integrarea Ardealului în coroana
maghiarã ºi, mai apoi, în Imperiul Habsburgic a însemnat un destin mai
degrabã central-european decât estic, regiunea face parte dintr-un orizont
cultural care reprezintã, din multe puncte de vedere, un „paºaport” european
al culturii româneºti. Faptul cã limba literarã românã s-a format cu contribuþia
intelectualilor români transilvãneni ºi cã, în egalã mãsurã, o serie de
monumente culturale care conservã memoria româneascã au apãrut aici
(de la primele litografii care prezintã portul popular românesc la Bartok)
aratã cã identitatea româneascã s-a creat ºi prin contribuþia multietnicitãþii
care este o marcã a acestui spaþiu.

Maghiarii
Mediul cultural maghiar din Transilvania face parte din cultura maghiarã

în general dar, având în vedere interferenþele culturale care provin din
aºezarea geograficã, are un specific aparte. Dupã prãbuºirea regatului
medieval maghiar ºi formare Principatului autonom al Transilvaniei s-a format
un context favorabil pentru a pãtrunde diferitele confesiuni protestante
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aducând toate beneficiile purtate de acestea, astfel deschizând o cale spre
multiconfesionalism pe lângã multiculturalism.

Maghiarii au preluat religia creºtinã de rit apusean, regii maghiari au
sprijinit stabilirea în þarã a ordinelor cãlugãreºti ale benedictinilor,
cistercienilor, dominicanilor (HU 21) ºi franciscanilor (HU 22) care au jucat
un rol important în rãspândirea spiritualitãþii creºtine apusene.

Începând cu secolul al XII-lea, în documentele redactate în limba latinã
au apãrut cuvinte ºi fragmente de texte în limba maghiarã. Unul din aceste
fragmente se pãstreazã în biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Prima
traducere a Bibliei în limba maghiarã este opera a doi cãlugãri husiþi, copia
ei fiind fãcutã la mãnãstirea din Trotuºi (1466).

Biserica a jucat un rol important ºi în rãspândirea stilurilor artistice
apusene. Centrele episcopale, mãnãstirile au fost centre în care de la meºteri
apuseni, meºterii locali au preluat elementele artistice romanice ºi gotice.
Stilul romanic este reprezentat în arhitectura ecleziasticã de bisericile din
Alba Iulia (HU 3), Harina, Odorhei etc., iar cel gotic de bisericile din Cârþa,
Cluj (HU 23, HU 24, HU 25), Târgu Mureº etc.

Renaºterea a dat un nou impuls dezvoltãrii culturii. Curtea episcopului
Vitéz János din Oradea a fost un important centru umanist maghiar care a
avut legãturi strânse cu renaºterea italianã. Din acest cerc s-a ridicat poetul
umanist Janus Pannonius (HU 26, HU 27) ºi marele învãþat Nicolaus Olahus
(HU 28), autorul cronicii „Hungaria”.

Renaºterea artisticã a câºtigat teren mai ales în oraºe ºi în rândul
nobilimii prin construcþiile de castele care au imitat modelul apusean.

Pe plan artistic, secolele XVI–XVII au însemnat generalizarea stilului
renascentist în arhitectura ecleziasticã (HU 36), nobiliarã ºi orãºeneascã.
Locuinþele orãºenilor sunt împodobite cu ancadramente de uºi ºi ferestre
frumos ornamentate cu elemente stilistice renascentiste. Castelele princiare
ºi nobiliare, de asemenea, sunt construite (HU 37, HU 38) ºi mobilate dupã
gustul renascentist.

În 1568, Dieta din Turda, a declarat pentru prima datã în Europa
libertatea confesionalã ºi egalitatea celor patru religii (catolicã, calvinã,
unitarianã ºi lutheranã). Pentru ca Biblia sã fie accesibilã, ea a fost tradusã
în limba maghiarã ºi, prin intermediul tiparului, rãspânditã în numãr mare
printre credincioºi (HU 31). În a doua jumãtate a secolului al XVI-lea,
tipografiile lui Heltai Gáspár la Cluj, a Hoffhaltereºtilor la Oradea ºi Alba Iulia
au tipãrit numeroase cãrþi religioase ºi laice, punând bazele limbii literare ºi
ortografiei maghiare. În secolul al XVII-lea, un rol important au jucat tipogra-
fiile Colegiului Academic din Alba Iulia, Aiud, iar spre sfârºitul secolului,
tipografia din Cluj a lui Misztótfalusi Kiss Miklós (1650–1702), vestit gravor
de litere care învãþase tainele tiparului în Olanda.
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Reforma religioasã a deschis ºi cale dezvoltãrii învãþãmântului în limba
maternã. Au apãrut numeroase ºcoli în lumea satelor, unde ºi copii iobagilor
au putut învãþa scrisul ºi cititul. Bethlen Gábor a legiferat dreptul copiilor
iobagi la învãþãturã, ceea ce a constituit un mijloc de ascensiune socialã a
acestora. Numeroase au fost ºcolile în satele locuite de secui, în oraºe au
fost întemeiate ºcoli vestite, printre care se pot aminti ºcolile reformate din
Cluj, Alba Iulia, Aiud, Oradea, Zalãu, Odorheiul Secuiesc etc.

În ce priveºte învãþãmântul superior, în 1579, principele Báthory István
a înfiinþat la Cluj o universitate iezuitã. Bethlen Gábor în 1622 a înfiinþat la
Alba Iulia un Colegiu Academic, care ulterior s-a mutat la Aiud, ºi la care au
activat profesori aduºi din apusul Europei. Dar mulþi tineri maghiari au
continuat sã frecventeze universitãþile din apusul Europei. Numeroºi
intelectuali maghiari, reîntorºi în þarã, au adus cu ei ideile cele mai avansate
ale vremii (Medgyesi Pál, Apáczai Csere János, Enyedi Sámuel, Mártonfalvi
György), idei pe care le-au rãspândit în ºcolile în care au activat ulterior ca
profesori.

În formarea intelectualitãþii maghiare, un rol deosebit au avut
bibliotecile publice ºi particulare, înfiinþate în secolele XVI–XVII (HU 34).
Bibliotecile principilor János Zsigmond, Báthory András, Bethlen Gábor, I
Rákoczi György, Apafi Mihály au cuprins numeroase cãrþi ale autorilor antici
ºi umaniºti, care au intrat apoi în parte în colecþia unor biblioteci publice,
cum a fost Biblioteca Universitãþii Iezuite din Cluj, a Colegiului Reformat din
Alba Iulia – Aiud, respectiv Cluj.

Apáczai Csere János prin lucrarea sa „Magyar Encyclopaedia” (Enciclo-
pedia Maghiarã) (HU 32, HU 33) a pus bazele unui limbaj ºtiinþific maghiar ºi
a contribuit la rãspândirea ideilor ºtiinþifice cele mai înaintate ale vremii din
Transilvania (Descartes, Copernic, Bacon). Katona Gelei István, Medgyesi Pál
au contribuit la clarificarea scrierii ortografice maghiare, iar Köleséri Sámuel
ºi Pápai Páriz Ferenc (HU 35) au adus un aport deosebit la dezvoltarea medicinii
din Transilvania.

În secolul al XVIII-lea, maghiarii din Transilvania au fost nevoiþi sã facã
faþã ofensivei contrareformei sprijinitã de Curtea de la Viena. Procesul de
recatolicizare a avut ºi urmãri pozitive, mai ales pe tãrâm cultural. A fost
ridicat nivelul învãþãmântului mediu ºi superior, Academia Iezuitã din Cluj a
contribuit la formare a numeroºi intelectuali maghiari, români ºi saºi.
Iluminismul a avut o influenþã importantã asupra cristalizãrii culturii naþionale
maghiare. În vederea apãrãrii ºi promovãrii limbii maghiare, Aranka György
a înfiinþat, în 1793, Societatea Maghiarã de Cultivarea a limbii din Transilvania
(Erdélyi Magyar Nyelvm vel  Társaság) care a promovat cercetãrile
lingvistice ºi istorice în limba maghiarã.
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Totodatã, contrareforma a însemnat rãspândirea barocului în artã, la
început în arhitectura ecleziasticã (prima bisericã construitã în acest stil este
biserica iezuitã din Cluj – HU 39) (HU 40), iar la mijlocul secolului al XVIII-lea,
în arhitectura ºi sculptura laicã a castelelor ºi palatelor nobiliare (palatul Bánffy
din Cluj).

Secolul al XVIII-lea cunoaºte activitatea unor intelectuali de seamã.
Preotul reformat Bod Péter scrie o istorie a bisericii ºi prima enciclopedie
literarã, care este de fapt prima istorie a literaturii maghiare (HU 41).
Iluministul Benk  József scrie lucrarea istoricã „Transilvania” ºi întocmeºte
un dicþionar trilingv latin – maghiar – român despre flora Transilvaniei (Flora
Transilvanica). În 1804 îºi începe activitatea, la colegiul reformat din Târgu
Mureº, Bolyai Farkas (tatãl matematicianului Bolyai János), care contribuie
la rãspândirea cunoºtinþelor de ºtiinþe ale naturii în ºcoala în care preda.

La sfârºitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului XIX apar primele
ziare ºi reviste în limba maghiarã, Erdélyi Magyar Hirvív  (Curierul Maghiar
din Transilvania) în 1790 ºi Erdélyi Múzeum (1814).

În 1792 s-a deschis la Cluj primul teatru maghiar din Transilvania, care
continua tradiþiile teatrului amator din colegiile protestante maghiare (HU 42).

Cartea a continuat sã stea în centrul atenþiei intelectualilor vremii,
formându-se colecþii extrem de valoroase, ca cea a lui Teleki Sámuel la Târgu
Mureº, ºi a lui Batthány Ignác la Alba Iulia, care stau la baza renumitelor
biblioteci din oraºele respective.

Dezvoltarea economicã ºi socialã din epoca dualismului au creat condiþii
favorabile pentru dezvoltarea culturii. Statul burghez a creat cadrul necesar ºi
a finanþat numeroase instituþii culturale. În domeniul învãþãmântului s-au fãcut
progrese remarcabile, s-a generalizat învãþãmântul primar sprijinit de stat, iar
pe lângã colegiile cu trecut multisecular (Cluj, Târgu Mureº, Odorheiul
Secuiesc, Aiud) au luat fiinþã numeroase ºcoli medii de stat ºi ºcoli profesionale.
În 1872 s-a înfiinþat Universitatea din Cluj (HU 43), unde alãturi de facultãþile
de drept, filologie ºi medicinã a apãrut ºi studierea ºtiinþelor exacte. A fost
creatã o serie de instituþii ºtiinþifice în domeniul biologiei, zoologiei, matema-
ticii, Clujul devenind un centru cultural modern.

A apãrut o serie de societãþi culturale, dintre care cea mai importantã
fiind Societatea Muzeului Ardelean (Erdélyi Múzeum – Egyesület – EME),
înfiinþatã în 1859 de contele Mikó Imre (HU 44). Iniþiatã ca o societate
ºtiinþificã de limbã maghiarã a devenit un adevãrat centru cultural, care
dispunea de însemnate colecþii de antichitãþi, documente ºi manuscrise. Pe
lângã aceasta au funcþionat ºi alte societãþi, ca Societatea Kemény Zsigmond
(1876), Societatea literarã din Transilvania (1888), ºi Societatea Culturalã
Maghiarã din Ardeal (Erdélyi Magyar Közm vel dési Egyesület – EMKE), care
au avut drept scop propãºirea culturii maghiare din Transilvania.
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Istoriografia maghiarã din Transilvania cunoaºte activitatea unor istorici
de seamã. Kováry László, Jakab Elek, Szabó Károly sunt autori a unor
importante sinteze a istoriei Transilvaniei, precum ºi editori ai unor colecþii
de documente istorice. Orbán Balázs scrie monumentala monografie istoricã
„A Székelyföld leírasa” (Descrierea þãrii secuilor), iar Szilágyi Sándor publicã
hotãrârile Dietelor Principatului autonom în 21 de volume. Brassai Sámuel
are contribuþii importante în dezvoltarea lingvisticii ºi a botanicii (HU 45), iar
Kriza János publicã prima colecþie de balade ºi poezii populare maghiare
din Transilvania. Bolyai János pune bazele geometriei neeuclidiene fiind un
reprezentant de seamã al matematicii pe plan mondial.

În literatura maghiarã, scriitorii ardeleni ocupã un loc remarcabil prin
prozatorii Kemény Zsigmond ºi Benedek Elek, precum poeþii Arany János (HU
46), Gyulai Pál, Szász Károly ºi creatorul poeziei moderne maghiare Ady Endre
(HU 47). La începutul secolului al XX-lea, Oradea („micul Paris de pe Criº”)
(HU 48, HU 49) a devenit un adevãrat centru al literaturii moderne maghiare,
mai ales datoritã activitãþii lui Ady ºi al celor din jurul sãu.

Viaþa artisticã cunoaºte, de asemenea, o efervescenþã deosebitã.
Oraºele s-au înfrumuseþat cu clãdiri noi, construindu-se mai ales aºezãminte
noi pentru ºcoli, teatre, primãrii, gãri etc. Dintre arhitecþi s-a remarcat Kós
Károly care a valorificat elementele de arhitecturã popularã în construcþiile
proiectate de el. În domeniul picturii s-au distins Barabás Miklós, Székely
Bertalan, Szatmári Papp Károly, acesta din urmã s-a stabilit la Bucureºti
lucrând pentru curtea regalã, fiind primul fotoreporter de front care a
participat la Rãzboiul de Independenþã a României din 1877–1878. În 1896,
pictorul impresionist Hollósy Simon a înfiinþat, la Baia Mare, o academie de
picturã, în cadrul cãreia au activat pictori de seamã, ca: Thorma János, Iványi-
Grünwald Béla, Réti István, Ferenczy Károly.

În domeniul cinematografiei ºi a teatrului s-a remarcat Janovics Jeno
care a înfiinþat primul studio cinematografic la Cluj în 1912.

Monumentele statuare ale lui Matia Corvinul la Cluj (HU 50) ºi ale lui
Wesselényi Miklós la Zalãu, opere ale lui Fadrusz János, au devenit simboluri
ale oraºelor respective.

În perioada interbelicã, maghiarii din România au trebuit sã facã faþã
noilor condiþii ºi sã-ºi creeze instituþii culturale noi, care sã continue tradiþiile
culturale din trecut.

În domeniul învãþãmântului, ºcolile maghiare de stat au fost desfiinþate,
elevii maghiari, dacã doreau sã studieze în limba maternã, aveau posibilitatea
sã o facã doar în ºcolile confesionale întreþinute de diferitele confesiuni
(reformatã, unitarianã, romano-catolicã) ºi în schimbul unei taxe, fiindcã
bisericile ºi-au pierdut o mare parte din domeniile din care au susþinut pânã
atunci instituþiile de învãþãmânt. Universitatea maghiarã din Cluj a fost
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preluatã de statul român devenind universitate în limba românã, tinerii
maghiari dacã doreau sã studieze în limba maternã plecau în Ungaria ºi
mulþi nu se mai întorceau, scãzând astfel numãrul intelectualilor maghiari.

Presa maghiarã a continuat tradiþiile din epocile anterioare însã
scãzând în tiraj ºi duratã de apariþie. La Cluj au apãrut ziare ca Ellenzék,
Keleti Újság, la Braºov Brassói Lapok, la Oradea Nagyváradi Friss Újság.
Poetul Reményik Sándor a înfiinþat la Cluj revista Pásztortuz ºi tot la Cluj a
apãrut revista Korunk. Revista literarã Erdélyi Helikon, apãrutã în 1928, a
încercat sã strângã în jurul ei scriitorii maghiari din Transilvania, în paginile
ei publicând scriitori ºi poeþi ca: Áprily Lajos, Kuncz Aladár, Bánffy Miklós,
Kós Károly, Dsida Jeno, Tamási Áron, Kemény János. Poeþii ºi scriitorii amintiþi
au creat o valoroasã literaturã transilvanã care depãºeºte caracterul
provincial ºi se integreazã organic în literatura maghiarã.

Societãþile ºtiinþifice ºi culturale din perioada precedentã (Societatea
Muzeului Ardelean, Societatea Culturalã Maghiarã din Ardeal) ºi-au continuat
activitatea dar în condiþii mult mai grele deoarece a scãzut numãrul acelor
personalitãþi care, prin starea lor materialã, erau capabili sã susþinã financiar
aceste societãþi. Au apãrut ºi societãþi noi; în 1924 Erdélyi Szépmíves Céh,
care era o asociaþie ºi o editurã a scriitorilor maghiari transilvani, ºi Barabás
Miklós Céh – o asociaþie ce grupa artiºtii plastici maghiari din România (1931).
Toate aceste societãþi au contribuit la menþinerea identitãþii naþionale a
minoritãþii maghiare din România.

În perioada comunistã (1945–1989), minoritatea maghiarã a încercat
sã-ºi menþinã instituþiile sau sã creeze unele noi pentru pãstrarea identitãþii
naþionale. În domeniul învãþãmântului preuniversitar, statul preia ºcolile
maghiare confesionale (1948) ºi le pãstreazã o vreme, însã spre sfârºitul
perioadei multe ºcoli sunt desfiinþate în urma politicii de omogenizare socialã
ºi naþionalã promovate de Nicolae Ceauºescu. Învãþãmântul superior cunoaºte
o evoluþie similarã. În 1945 se înfiinþeazã, la Cluj, Universitatea Bolyai cu predare
în limba maghiarã, dar în 1959 este unificatã cu Universitatea Babeº, devenind
Universitatea Babeº-Bolyai cu predare în limbile românã ºi maghiarã, însã în
1989, la linia maghiarã nu mai funcþiona decât catedra de limbã ºi literatura
maghiarã, la celelalte facultãþi ºi secþii, studiul în limba maghiarã treptat s-a
desfiinþat ca urmare a aceleiaºi politici de omogenizare.

Societãþile culturale ºi instituþiile maghiare (Societatea Muzeului
Ardelean, Societatea Culturalã Maghiarã din Ardeal, Institutul de ªtiinþã din
Ardeal) au fost desfiinþate, imobilele, averile ºi colecþiile lor naþionalizate.
Instituþiile de culturã au fost controlate de partidul comunist ºi treptat s-a
cãutat limitarea folosirii limbii maghiare în activitatea zilnicã. Teatrele în limba
maghiarã au funcþionat însã repertoriul lor era redus ºi subordonat politicii
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de partid. Deºi la început au existat emisiuni de radio ºi televiziune în limba
maghiarã spre sfârºitul perioadei au fost desfiinþate.

În 1984 au fost oprite emisiunile în limbile minoritãþilor ale redacþiilor
teritoriale TVR, din colecþiile muzeelor au fost retrase materialele referitoare
la istoria naþionalitãþilor, iar începând cu 1988, denumirile localitãþilor nu
puteau sã aparã decât în limba românã în presã ºi toate publicaþiile minori-
tãþilor naþionale

În anii 1970 au existat câteva edituri (Kriterion, Dacia, Facla) care au
publicat numeroase cãrþi în limba maghiarã, dar, spre sfârºitul perioadei,
cenzura comunistã a permis apariþia doar a puþine cãrþi.

Presa maghiarã a fost ºi ea aservitã politicii de partid dar au existat
câteva periodice în care mai apãreau articole de culturã ºi literaturã, cum
au fost Korunk, A Hét, Utunk, Igaz Szó; aceste publicaþii au contribuit într-un
fel la pãstrarea identitãþii naþionale.

Dintre personalitãþile care s-au remarcat în aceastã perioadã amintim
pe scriitorul ºi dramaturgul Süto András ºi pe poetul Kányádi Sándor care,
prin operele lor, au contribuit la îmbogãþirea patrimoniului culturii maghiare
în general.

MUNTENIA ªI DOBROGEA

Muntenia ºi Dobrogea reprezintã, dintr-un anumit punct de vedere, un
caz sau cazuri particulare. În primul rând fiindcã, în Muntenia, prezenþa
capitalei statului modern a avut ca rezultat prezenþa mai mult sau mai puþin
marcatã a tuturor comunitãþilor etnice. Importanþa economicã ºi politicã a
Bucureºtiului, faptul cã reprezenta o poartã spre multe din statele care
reprezentau diferitele comunitãþi în spaþiul diplomatic, ca ºi spre fluxurile
economice internaþionale ºi spre evoluþiile culturale europene, a fãcut ca
aici sã întâlnim, poate în numãr foarte mic, dar prin destine exemplare, toate
minoritãþile. Aceasta nu înseamnã cã doar capitala a fost spaþiul special al
joncþiunii comunitãþilor etnice. Bulgarii ºi grecii, de pildã, au avut ºi au o
contribuþie specialã la peisajul etnic al Munteniei.

Dobrogea este cu atât mai mult un spaþiu multietnic. Aflatã la cealaltã
extremitate geograficã a României faþã de Banat, Bucovina ºi Transilvania,
Dobrogea a cunoscut cea mai veche colonizare (cea greacã anticã) ºi cea
mai îndelungatã prezenþã romanã din istoria României. Totodatã, Dobrogea
este ºi o regiune în care a avut loc cea mai târzie colonizare (cea a germanilor
din zona Cogealac, de pildã) ºi, dupã ºtiinþa noastrã, singurul loc în care au
avut loc schimburi de populaþie (cu regatul Bulgariei). Cu toate acestea,
Dobrogea a urmat acelaºi model de coexistenþã ºi întrepãtrundere care dau
o identitate aparte, multiculturalã acestui spaþiu.
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Grecii
S-a vorbit adesea despre originile greceºti ale culturii europene. Instituþiile

Europei democratice de astãzi îºi au originea în vechea Eladã. Cuvintele
greceºti s-au strecurat în toate limbile europene, încãrcate de simbolurile
mitologiei greceºti. Pentru români, elenismul înseamnã ºi mai mult. El
reprezintã una din dimensiunile majore ale istoriei ºi spiritualitãþii româneºti.
Românii datoreazã grecilor primele ºtiri scrise despre strãmoºii lor. Pe lângã
cunoscuta sa menþiune despre „cei mai viteji ºi mai drepþi dintre traci”, Herodot
oferã ºi alte informaþii culese de la greci sau preluate din scrieri greceºti
anterioare (G 98). Apoi, primele mãrturii privind scrierea dacilor sunt legate
de utilizarea alfabetului elen (G 99). Cetãþile grecilor din Antichitate, prin relaþiile
cu lumea greacã peninsularã ºi asiaticã, au constituit adevãrate focare de
civilizaþie elenã în lumea geto-dacicã (G 100), influenþa lor regãsindu-se în
domeniul metalurgiei fierului, ceramicii, monedei, vestimentaþiei ºi arhitecturii.
În epoca stãpânirii romane, cei mai mulþi istorici romani care au consemnat
evenimentele timpului au fost de origine greacã: Statilius Crito, Dion
Hrysostomos, Appianos, Flavius Arrianus, Dio Cassius. Cele douã poduri
construite pentru a face legãtura Daciei cu Imperiul Roman au fost concepute
de arhitecþi greci: Apolodor din Damasc ºi Theofilos. Mai târziu, cãrturarii greci,
veniþi în Principate, vor face sã renascã aici Bizanþul. Apoi, secolul fanariot, cu
toate paradoxurile lui, a avut totuºi un bilanþ pozitiv, cu rezultate evidente în
sfera culturii, învãþãmântului, justiþiei. Grecii, veniþi dupã 1829 ºi mai ales dupã
1856, îºi pun amprenta asupra modernizãrii statului român (G 101). Ei dominã
navigaþia pe Dunãre, deþin case de comerþ prospere, sunt acþionari la primele
societãþi de asigurãri, reprezintã interesele unor companii strãine, deschid
primele bãnci, se remarcã în arendarea monopolurilor statului. Pe mãsurã ce
acumuleazã venituri, fac donaþii importante þinuturilor natale, pentru
construirea ºi întreþinerea de ºcoli, biserici, spitale. Totodatã, sunt generoºi ºi
cu noua lor patrie. De pildã, mitropolitul Dositei Filitti, înzestrat cu un deosebit
spirit de toleranþã, ºi-a împãrþit averea fãrã a þine seama de naþionalitatea
legatarilor ºi nici de confesiunea lor. Preocupat de trimiterea bursierilor în
strãinãtate, a lãsat 11 000 de galbeni pentru cumpãrarea unei moºii ale cãrei
venituri au fost utilizate pentru întreþinerea ºcolilor din locurile natale, dar ºi
pentru trimiterea tinerilor la studii în Occident. Greci ºi români, ortodocºi ºi
catolici, au profitat deopotrivã de moºtenirea lui (G 102). Evanghelie Zappa îºi
manifestã generozitatea nu doar când vrea sã lase averea statului grec, ci ºi
când ajutã sinistraþii din Bucureºti în urma unor incendii, când aprovizioneazã
gratuit cu grâu capitala sau când lasã o sumã considerabilã Eforiei filologice
pentru editarea unui dicþionar ºi a unei gramatici a limbii române (G 103).
Doctorul Dimitrie Zitseos ºi-a împãrþit averea între rudele din Epir ºi Spitalul
Militar din Bucureºti, negustorul Gh. Pavlis o împarte ªcolii din Iannina ºi
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familiilor sãrace din Craiova. Vasile Adamachi lasã valoroasa sa bibliotecã
Universitãþii din Iaºi, iar pe baza testamentului sãu s-a constituit „fondul
Adamachi” destinat Academiei Române, pentru burse în strãinãtate, acordarea
de premii ºi publicarea de lucrãri. De-a lungul istoriei, „nici un alt popor, mai
apropiat sau mai îndepãrtat de hotarele noastre, nu se poate mãsura cu grecii
în privinþa influenþei exercitate asupra românilor ºi în privinþa foloaselor
dobândite dintr-o convieþuire inauguratã în epoca elenisticã ºi extinsã azi la
societãþile transnaþionale”59.

Conservarea limbii
O preocupare prioritarã a grecilor din România a fost conservarea limbii

ºi literaturii greceºti. Pe lângã familie, un rol important îl au ºcolile greceºti,
fie fondate ºi întreþinute de comunitãþi ori de diferite asociaþii, fie private.
Cele mai renumite au fiinþat la Bucureºti, Galaþi ºi Brãila. Editând autori clasici
ºi manuale de limba greacã, profesorii greci au adus o contribuþie beneficã
învãþãmântului grecesc, dar ºi celui românesc.

Instituþii religioase
Puternic ataºaþi de credinþa ortodoxã ºi de noua lor þarã, grecii au ctitorit

numeroase schituri, biserici ºi mãnãstiri (G 104). Mulþi artiºti de origine greacã
au pictat biserici ºi mãnãstiri, unii dintre ei veniþi la cererea domnilor români
(G 105, vezi ºi cap. III, G 65, 66, 67). În secolul al XVIII-lea, grecii din Transilvania
(stabiliþi aici în urma hotãrârii Mariei Tereza de a li se acorda cetãþenie
austriacã), au ridicat bisericile greceºti de la Braºov (G 106) ºi Sibiu (G 107).
Dupã recunoaºterea oficialã a comunitãþilor elene de cãtre Al. Ioan Cuza
(1860), vor apãrea noi biserici greceºti la Constanþa, Galaþi, Sulina, Giurgiu,
Calafat ºi Bucureºti (G 108, 109, 110, vezi ºi capitol II, G 29–35).

Instituþii de culturã ºi de presã
În 1810, mai mulþi intelectuali greci ºi români, înfiinþeazã Societatea

literarã greco-românã din Bucureºti (G 111). În 1819, ultimul domn fanariot,
Alexandru Suþu, pune bazele primei Eforii teatrale româneºti (G 112). Mai târziu,
apar în cadrul comunitãþilor elene diferite asociaþii cultural-educative ºi
filantropice, ca de pildã: Asociaþia Elenã a Filomuzei, Asociaþia Filantropicã
„Hermes”, Asociaþia de caritate „Unirea” (toate din Brãila), Societatea Culturalã
„Elpis” din Constanþa. Tiparul grec, inaugurat în secolul al XVII-lea, foarte activ
în secolul al XVIII-lea, nu ºi-a încetat activitatea dupã 1821. Au apãrut, între
1830 ºi 1900, peste 130 de cãrþi în limba greacã în tipografiile din Brãila, Galaþi,
Tulcea ºi Iaºi, iar la Bucureºti, au apãrut, în aceeaºi perioadã, 72 cãrþi, 6 atlase
59 G. Filitti, Cuvânt înainte la P. Scalcãu, Grecii din România, Ed. Omonia, Bucureºti,
2005, p. 5.
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ºi hãrþi greceºti. Un rol important îl are presa de limbã greacã (31 de titluri de
periodice greceºti apãrute între 1841 ºi 1900 la Brãila, Galaþi, Giurgiu, Sulina).
Aceasta urmãreºte nu doar problemele grecilor, ci ºi primele cercetãri
arheologice româneºti, conferinþele lui Iorga, iniþiativele Academiei Române.
Ea susþine unirea Principatelor ºi comenteazã evenimentele din timpul
Rãzboiului de Independenþã, scriind cu înflãcãrare despre eroismul ostaºilor
români (G 113, 114). Anunþã liste de subscripþie „pentru fraþii care luptã
împotriva duºmanului comun, aºa cum ºi ei au fãcut-o pentru noi”, gãsind
rãsunet în rândul grecilor. Elita intelectualã greceascã ºi-a asumat un rol
important în societatea româneascã. Întâlnim personalitãþi de origine greacã
în toate domeniile, printre slujitorii învãþãmântului (N.G. Dosios, D. Russo,
Th. Paschidis, Ep. Frangoudis, I. Colocotide, Gh. Ioanid etc.), literaturii (P. Istrati,
Al. A. Philippide, Alice Voinescu, H. Dimopoulos, G. Baronzi, H. Vintilã,
M. Loudemis, D. Rendis, L. Ziogas), ºtiinþei (istoricii O. Tafrali, D. Pippidi,
D. Russo, A. Camariano Cioran, medicii Hristide Epaminonda, Ath. Demosten,
H. Sarafidis, O. Apostol, Maria Kuþarida, D. Danielopolu, A. Nicolau, fizicianul
Em. Bacaloglu, inginerii E. Carafoli, R. Manicatide, H. Coandã), sportului
(Al. Papana, O. Luchide) ºi artei româneºti (soprana Hariklea Darkle,
compozitorul Gherase Dendrino, actorii Const. Aristia, A. Demetriad, M. Fotino,
V. Ogãºanuu, regizorul Gh. Vitanidis, arhitectul G. M. Cantacuzino, artiºtii plastici
V. Kiriakidis, Al. Tsipoia, Th. Fappas – vezi ºi G 115 – G 133, 139).

Interferenþe
A existat mereu în spaþiul românesc un interes pentru limba greacã,

ce þinea nu doar de motive economice sau religioase, ci ºi de dorinþa unor
orizonturi mai largi de culturã. Astfel, când domnii ºi boierii români aduceau
profesori greci în casele lor sau puneau bazele unor ºcoli greceºti, se îngrijeau
de pe atunci sã asigure racordarea societãþii noastre la ritmurile europene.
Profesorii greci ai Academiilor domneºti (G 134 a, 134 b) erau la curent cu
sistemele pedagogice occidentale, erau poligloþi ºi-ºi elaborau manualele
dupã tot ce era nou în literatura ºtiinþificã a vremii. Aici, la cursurile lor, s-au
format acei harnici traducãtori ce au dat o bogatã literaturã românã prin
traduceri, fie a unor opere greceºti, fie a unor opere occidentale, prin
intermediare greceºti. Aici s-au format figuri reprezentative de cãrturari
români cu un rol important în renaºterea culturalã româneascã. Patriotismul
lor n-a fost strãin de educaþia primitã în ºcolile greceºti (G 135, 136, 137).
Deºi învãþãmântul grecesc a fost desfiinþat în 1821, limba greacã a continuat
sã fie predatã în ºcolile publice româneºti, iar elementul grec a continuat sã
deþinã poziþii cheie în administraþie ºi economie.

Cooperarea culturalã, comuniunea religioasã, istoria în mare parte
comunã au fãcut sã existe influenþe la nivelul limbii. Pe lângã vechile influenþe
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greceºti, pãtrunse prin intermediul limbii latine, au existat permanent
influenþe directe. Cea bizantinã s-a exercitat direct încã din epoca de formare
a limbii române. Ulterior, timp de trei secole, ea s-a manifestat prin
intermediul sârbilor ºi al bulgarilor, iar dupã cãderea Bulgariei sub stãpânire
bizantinã, în secolul al X-lea, ea se exercitã din nou în mod direct, dar ºi
reciproc. În vocabularul grecesc din secolul al XIX-lea pãtrund foarte multe
cuvinte româneºti, caracteristice meseriei practicate, astfel încât, la începutul
secolului al XX-lea, pentru a înþelege un grec din Constanþa, nu mai era de
ajuns sã ºtii greceºte (G 138).

Tãtarii dobrogeni
În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea, o activitate deosebitã au

desfãºurat-o membrii Uniunii Dobrogene, printre care Aliriza Kârâmzade,
Kemal Hagi Amet (primarul Medgidiei), imamii Husein Avni, ªevki ºi Mahmud
Celebi.

Prima jumãtate a secolului al XX-lea a fost marcatã de apariþia a nume-
roase asociaþii culturale:

•1909, Mehmet Niyazi – poet, ziarist, profesor – fondeazã Societatea
Generalã pentru Învãþãmânt din Dobrogea;

•1911, Mehmet Niyazi – Asociaþia Absolvenþilor Seminarului Musulman
din Medgidia;

•1916–1918, Hakkî Hafâz Veli ºi Hagi-Fazâl Mmstegip – Asociaþia Elevilor
din Azaplar (satul Tãtaru);

•1919 – Asociaþia Elevilor Seminarului Musulman;
•1923 – Asociaþia Culturalã Tonguç din Azaplar;
•1930 – Asociaþia „Keneºu”;
•1938 – Asociaþia Culturalã „Mehmet Niyazi”;
•Asociaþia Culturalã ºi Sportivã – K. Abdulhakim;
•Asociaþia Culturalã Selim Abdulakim etc.
De asemenea, au apãrut numeroase gazete ºi reviste editate de fruntaºii

comunitãþii tãtare: Dobruca Gazetesi – Gazeta Dobrogei (1888–1894), Hareket
– Miºcarea (1896), Millet – Poporul (1898), Dobruca – Dobrogea (1901),
Çolpan – Luceafãrul (1909), Iºâk – Lumina (1914), Mektep ve Aile – ªcoala ºi
Familia (1916), Dobruca Sedasi – Vocea Dobrogei (1910), Dobruca –
Dobrogea (1919), Hayat – Viaþa, Tan – Zorile, Rumanya (1921), Haber – ªtirea
(1922), Tuna – Dunãrea (1925), Gümüº Sahil – Þãrmul de Argint (1928), Hak
Söz – Cuvântul Autentic (1929), Bizim Sözümüz – Cuvântul Nostru (1929),
Emel Mecmuasî – Revista Idealul (1930), Türk Birligi – Uniunea Turcã (1930),
Iildirim – Fulgerul (1932), Tuna – Dunãrea (1936), Halk – Poporul (1936), Deli
Orman (1937), Bora – Viscolul (1938) etc.
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Albanezii
Albanezii au adus culturii române o contribuþie importantã. Dincolo

de prejudecãþile comune, care nu îi plaseazã decât în meserii comune, ei
au reuºit în numeroase cazuri sã se ridice la un statut economic ºi cultural
de prima linie. Faptul cã nu au fost atât de vizibili în ºtiinþã ºi culturã se
datoreazã integrãrii lor perfecte în societatea româneascã, ceea ce a fãcut
adesea ca ei sã nu fie percepuþi ca albanezi, fiind confundaþi cu colegii lor,
români.

Oameni de culturã de origine albanezã
Prinþesa românã de origine albanezã Elena Ghica (1828–1888),

cunoscutã sub pseudonimul de Dora d’Istria, a publicat numeroase articole,
pentru a face cunoscutã în opinia vremii cauza naþionalã a albanezilor. Ea a
întocmit ºi prima monografie despre albanezii din România, sub titlul „Gli
albanesi in Romania”, publicatã la Florenþa, în 1873. Dora d’Istria a desfãºurat
o activitate tenace ºi laborioasã în apãrarea drepturilor naþionale ale
popoarelor din Balcani, dar ºi în domeniul luptei pentru emanciparea
femeilor din aceastã zonã a Europei.

Naum Vechilargi (Veqilharxhi; nãscut la 6 decembrie 1797, la Vithkuq,
Albania, decedat în 1846?, la Istanbul). În anul 1800, pãrãseºte Albania
împreunã cu familia ºi se stabilesc în Basarabia. O ramurã a familiei se
regãseºte, în anii ’30 ai secolului al XIX-lea, în oraºul-port Brãila, unde a
deþinut demnitãþi însemnate. Documente istorice mãrturisesc faptul cã Naum
Vechilargi a îndeplinit o funcþie importantã în armata lui Tudor Vladimirescu,
anume aceea de intendent-ºef (1821). În perioada urmãtoare, se retrage la
Brãila, unde face negustorie ºi activeazã ca avocat. În anul 1844, a editat
prima versiune a unui abecedar albanez (Evetori), în care promoveazã un
alfabet inventat chiar de el. (În secolul al XIX-lea, limba albanezã nu avea
un alfabet propriu, ci se foloseau alfabetele arab ºi grecesc.) În anul urmãtor,
1845, tipãreºte o a doua ediþie a Evetori-ului, pe care o expediazã în sudul
Albaniei de azi. Împreunã cu acesta, mai trimite o scrisoare-circularã în care
militeazã pentru libertatea conaþionalilor sãi. Acest document este considerat
una dintre primele manifeste ale luptei pentru independenþa Albaniei. Nu
se cunoaºte data morþii lui, se bãnuieºte doar cã a murit la Istanbul, asasinat
de oamenii patriarhului grec. Este considerat cel mai important iluminist
albanez, corifeul Renaºterii naþionale.

Victor Eftimiu (nãscut în 1889, la Boboºtiþa, Albania – decedat în 1972).
A ajuns în România în 1907, unde s-a stabilit împreunã cu familia. A urmat
cursurile liceale la Liceul „Mihai Viteazul”, din capitalã. A debutat în revista
„Viaþa literarã” a lui Ilarie Chendi. La revista „Þara noastrã”, din Sibiu, a fost
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coleg de redacþie cu Octavian Goga (1908). În 1909, a scris piesa de teatru
„Înºir-te mãrgãrite”, fãcându-se imediat remarcat. În 1913, a fost numit
director al teatrului „Comedia”, iar în 1920 devine director general al teatrelor
din România. A fost ales membru al Academiei Române. A scris ºi publicat
numeroase volume de versuri, piese de teatru ºi prozã. Teatru: Cocoºul negru,
Înºir-te mãrgãrite, Prometeu, Omul care a vãzut moartea, Inspectorul
broaºtelor, Strãmoºii º.a. Volume de versuri: Poemele singurãtãþii, 1912, Odã
limbii române, 1958, Minciuni terestre, 1961, Poezii, 1964. Romane: Kimonoul
înstelat. Colaborãri: Convorbiri critice, Viaþa literarã ºi artisticã, Þara noastrã,
Revista literarã ºi politicã, Luceafãrul, Ramuri, Flacãra, Viaþa româneascã,
Sburãtorul literar, Rampa, Lupta. În ultimii ani ai vieþii a fãcut douã cãlãtorii
în Albania, unde ºi-a vizitat þinuturile natale ºi i s-au acordat toate onorurile
unui adevãrat patriarh al literaturii.

Mitrush Kuteli, pseudonimul literar al lui Dhimiter Pasko (nãscut la
13 septembrie 1907, la Pogradec, Albania – decedat la 4 mai 1967, în Tirana,
Albania). Este considerat unul dintre cei mai importanþi prozatori albanezi.
A studiat ºtiinþele economice la Bucureºti, unde a obþinut ºi titlul de doctor
în ºtiinþe (1934). De-a lungul unei cariere scriitoriceºti strãlucite, a publicat
volume de povestiri cu tentã socialã ºi istoricã. În creaþia sa, este evidentã
influenþa prozei sadoveniene. Dintre operele sale, amintim volumele:
„Toamna lui Djeladin Bey”, „Hanuri ºi caravane” ºi „Cum s-a întâlnit Ndoni
cu Zallorii”. A fost în egalã mãsurã poet, critic literar ºi un traducãtor strãlucit.
În 1942 s-a repatriat, continuându-ºi activitatea literarã pânã la moarte, în
1967. A suferit din cauza opiniilor lui, regimul comunist considerându-l
„duºman al poporului”.

Lasgush Poradeci, pseudonimul literar al lui Lazar Gusho (nãscut la
27 decembrie 1899, la Pogradec, Albania – decedat la 12 noiembrie 1987, în
Tirana, Albania). A fost un mare admirator al lui Mihai Eminescu, de care a
fost influenþat decisiv în creaþia sa. Este considerat cel mai mare liric al poeziei
albaneze. A ajuns în România în 1921, unde ºi-a început studiile universitare,
continuate apoi cu bursa statului albanez la Facultatea de limbi romano-
germanice din Graz (Austria). În România, a publicat primele douã volume
de versuri: „Dansul stelelor” (1933) ºi „Steaua inimii” (1937). În anii rãzboiului,
s-a întors în patrie. A convieþuit greu cu regimul comunist, care mulþi ani i-a
þinut opera la index. Pentru a putea supravieþui, a tradus mult din lirica
universalã: Puºkin, Goethe, Heine, Lenau, Brecht, Byron, Eminescu º.a.

Cezar Ivãnescu (nãscut la 6 august 1941, în Bârlad – decedat la 24 aprilie
2008, în Bucureºti). A fost cel de-al doilea fiu al Xantipei ºi al lui Dumitru
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Ivãnescu, familie care a dat culturii româneºti pe cunoscutul lingvist
Gheorghe Ivãnescu, pe istoricul Dumitru Ivãnescu, pe poetul ºi germanistul
Aurel Ivãnescu. Prin mamã, Ivãnescu se trage din Korcea, Albania.

Între 1950–1959, a urmat ºcoala primarã, gimnaziul ºi liceul la Bucureºti,
Focºani ºi Bârlad. Încã din timpul liceului, a frecventat cenaclurile literare; a
debutat în 1959, în revista „Luceafãrul”. A urmat Facultatea de filologie a
Universitãþii „Al. I. Cuza” din Iaºi (absolvitã în 1968), anul licenþei fiind ºi cel al
debutului editorial. Apariþia primului sãu volum de poezie, „Rod”, la Editura
pentru literaturã, a fost consideratã un eveniment literar de excepþie (Nicolae
Manolescu). În 1969 îºi face debutul în teatru cu piesa „Mica dramã”, cu care
primeºte premiul pentru dramaturgie al revistei „Argeº”. În perioada 1974–
1990 a fost redactor la revista „Luceafãrul”. Alte volume: „Rod III” (1975), „Rod
IV” (1977). În 1979, apare impresionantul volum „La Baaad”, urmat de
„Muzeon” (1979), „Doina” (1983), „Alte fragmente din Muzeon” (1992), „Sutrele
muþeniei” (1994), „Pentru Marin Preda 2 (1996), „Timpul asasinilor” (1997 –
despre Nicolae Labiº), „Poeme” (1998), „Doina (Tatãl meu, Rusia)” (2000).

I s-au conferit: Premiul revistei „Luceafãrul” ºi Premiul de Poezie „Mihai
Eminescu” al Academiei Române, pentru volumul „Doina”; Premiul Uniunii
Scriitorilor, pentru „Alte fragmente din Muzeon”; Premiul Serilor de Poezie
de la Vânãtori, Neamþ, pentru Opera Omnia; Premiul Naþional de Poezie
„Mihai Eminescu” pe anul 1999.

Vlad Zografi (pseudonimul literar al lui Vlad Djamo, nãscut în 1960, la
Bucureºti). Este dramaturg ºi prozator contemporan. A absolvit Facultatea
de fizicã a Universitãþii din Bucureºti (1985), dupã care ºi-a luat doctoratul
în fizicã la Paris (1994). Este autorul unor articole de fizicã atomicã teoreticã,
în reviste ºtiinþifice celebre. Dupã întoarcerea în þarã, s-a dedicat scrisului ºi
activitãþii de editor. A tradus în limba românã opere de Eugen Ionescu. Prima
carte proprie, volumul de povestiri „Genunchiul stâng sau genunchiul drept”
a apãrut la editura Eminescu, în 1993. Au urmat „Omul nou” (povestiri, ed.
Albatros, 1994) ºi volumele de teatru „Izabela, dragostea mea” (ed. Unitext,
1996), „Oedip la Delphi” (ed. Humanitas, 1997), „Regele ºi cadavrul” (ed.
All, 1998), „Viitorul e maculaturã” (ed. Humanitas, 1999), „America ºi
acustica” (ed. Humanitas, 2007). A colaborat la majoritatea revistelor
culturale româneºti ºi a obþinut Premiul Criticii, în 1996, din partea Secþiei
Române a Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de Teatru. Piesele sale au
fost jucate atât în România, cât ºi în cadrul unor turnee în strãinãtate.

Meritã menþionatã aici contribuþia adusã la cunoaºterea reciprocã, prin
intermediul traducerilor din ºi în limba albanezã datorate lui Marius
Dobrescu (n. 1951). Ziarist ºi scriitor, Dobrescu este redactorul-ºef al
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publicaþiei „Prietenul albanezului” ºi traducãtorul în limba românã al operei
cunoscutului scriitor albanez Ismail Kadaré, al cãrui student a fost, la Tirana,
în perioada 1971–1975. Pentru activitatea sa literarã, Dobrescu a primit
Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru traducere (2002) ºi Premiul
Ministerului Culturii, de la Tirana, „Penda e Artë” (2006).

Alþi oameni de culturã ºi intelectuali de origine albanezã care au trãit
ºi au activat în România:

Cornel Stavru, tenor, solist al Operei Naþionale;
Nicolae Djamo, profesor universitar ºi diplomat;
Lucia Djamo Diaconiþa, profesor universitar, lingvist;
Stavru Opari, arhitect;
Brânduºa Pantelimon Opari, profesor universitar, Institutul Politehnic

Bucureºti;
Sergiu Cunescu (Kuneshka), inginer ºi om politic;
Asdreni (Aleks Stavre Drenova), poet ºi lider al comunitãþii, în perioada

interbelicã;
Ibrahim Themo, medic, reformator al sistemului sanitar din Dobrogea;
Pandeli Evangheli, mare proprietar ºi om politic, fost prim-ministru al

Albaniei;
Kiril Economu, actor;
Oana Manolescu, scriitor, deputat al minoritãþii albaneze în Parlamentul

României;
Gelku Maxutovici, istoric, fondatorul organizaþiei culturale UCAR.

Lipovenii
Pentru regiunea Dobrogei, prezenþa staroverilor este asociatã cu

migrarea cazacilor conduºi de atamanul Ivan Nekrasov, ca urmare a
incursiunilor declanºate împotriva acestora de autoritãþile þariste. Imigrãrile
populaþiei cãzãceºti ºi a celei alãturate acesteia se întind pe întreaga perioadã
a secolului al XVIII-lea. Din 1740–1741, localitatea Sarichioi, din judeþul Tulcea,
devine un centru important al cazacilor nekrasovi, cu o organizare
remarcabilã a vieþii sociale dupã regulile „Legãmântului lui Ignat”. Alte sate
lipoveneºti vechi din Dobrogea (secolul al XVIII-lea) sunt: Slava Rusã,
Carcaliu, Jurilovca.

Prezenþi pe teritoriul României într-un numãr de 35 791 (conform recen-
sãmântului din 2002), ruºii lipoveni sunt concentraþi majoritar în estul þãrii,
în Dobrogea ºi Moldova. Peste 2/3 din numãrul total se gãsesc în apropie-
rea unor unitãþi hidrografice majore (fluviul Dunãrea, Complexul lagunar
Razim-Sinoe, litoralul Mãrii Negre).
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Italienii
Italienii au participat la construcþia marilor ºi importantelor edificii

publice, private ºi religioase din Alba Iulia, Bucureºti, Craiova, Târgoviºte,
Tulcea, Constanþa, Turnu Severin, Cluj, Târgu Mureº, Oradea, Beiuº, Câmpulung
Muscel, Buzãu, Iaºi, Botoºani, Bârlad, Focºani, Râmnicu Sãrat, Piatra Neamþ,
Cãlãraºi, Caracal, Piteºti, Târgu Jiu, Calafat, Râmnicu Vâlcea, Curtea de Argeº,
Sinaia, Ocna Sibiului, º.a., – clãdiri reprezentative ale patrimoniului naþional –,
a drumurilor, cãilor ferate, tunelurilor, podurilor, cantoanelor ºi gãrilor din cele
trei þãri române, la amenajarea porturilor dunãrene ºi maritime, cursurilor ºi
aducþiunilor de apã. Exemple: Castelul Peleº, Palatul CEC, Bursa (actualul sediu
al Bibliotecii Naþionale), Palatul Societãþii de Asigurãri „Generali” (sediul BCR
din Piaþa Universitãþii), Muzeul „Grigore Antipa”, Palatul Fundaþiilor Regale
(Biblioteca Centralã Universitarã), Ateneul Român, Cercul Militar, Gara de Nord,
Gara de Est, Palatul Justiþiei, Blocul „Adriatica Asigurãri”, Muzeul Naþional de
Istorie, Spitalul „Colþea” etc. Din rândul comunitãþii italiene s-au ridicat medici,
actori, arhitecþi, profesori, scriitori, pictori, muzicieni, sportivi, ingineri care
fac parte dintre personalitãþile de seamã ale României, cum sunt Carol Davilla,
medic ºi farmacist, fondator al învãþâmântului medical ºi farmaceutic
românesc, organizator al sistemului medical, civil ºi militar din România,
Alexandru Pesamosca, chirurg, actriþa Fanny Tardini, regizoarea Sorana
Coroamã-Stanca, actriþa Clody Bertola, Luigi Cazzavillan, fondatorul presei
moderne româneºti (Universul, 1884), scriitorul Dan Petraºincu (Angelo
Moretta), profesorul ºi umanistul Edgar Papu, criticul literar Adrian Marino,
arhitecþii ºi profesorii Victor Asquini ºi Roman de Simon, compozitorii ºi
muzicienii Mansi Barberis, Alfonso Castaldi, Egizio Massini, Florin Bogardo,
Enrico Fanciotti, Horia Moculescu, pictorul Tasso Marchini, figurã emblematicã
a generaþiei sale, deºi s-a stins prematur din viaþã în 1936, la numai 29 ani,
atleta Argentina Menis ºi alþii. Nu-i putem omite pe cei care care s-au retras în
þara de origine, ca arhitectul Giulio Magni, emul al lui Ion Mincu, Ramiro Ortiz,
profesor universitar ºi promotor al culturii române ºi italiene, Rosa del Conte,
reputat eminescolog, ori pe filologul ºi scriitorul italian Arturo Graf, care ºi-a
tipãrit primul volum la Brãila în perioada cât a poposit aici pentru câþiva ani.

Organizaþii ale italienilor din România: Asociaþia italienilor din
Romania, cu sediul la Suceava; Liga comunitãþilor italiene din Romania, cu
sediul la Ploieºti; Comunitatea italienilor din România, cu sediul la Iaºi;
Asociaþia culturalã a friulanilor din România, Fogolar Furlan, cu sediul la
Bucureºti, Asociaþia Circolo Trentino din România, cu sediul la Zãrneºti.

Publicaþii: Columna editatã de Comunitatea italianã din România, Iaºi,
pânã în 2004; Di nuovo insieme, Siamo di nuovo insieme, editate succesiv
din 2005 de Asociaþia italienilor din România.
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Macedonenii
Comunitatea macedonenilor din România a marcat de-a lungul

timpului prezenþa sa pe teritoriul de astãzi al României. Fie cã ºi-a pus
amprenta asupra întemeierii ºi dezvoltãrii vieþii monahale în Þara Româneacã
ºi apoi în Moldova – Nicodim de la Tismana –, fie cã a ctitorit aºezãminte de
cult ºi mãnãstiri (Bãileºti, Dobromira, Tismana, Viºina, Topliþa), fie cã un
reprezentant al ei are meritul de a fi fost pionierul simbolismului european
ºi cel mai important teoretician al simbolismului (Alexandru Macedonski,
1854–1920), fie cã pe plan social au existat familii cu o realã influenþã
culturalã, economicã ºi politicã (famliile Bellu ºi Jean Mihail), fie cã, precum
Haiduc Velcu, au dat o mânã da ajutor haiducilor din sudul României, fie cã
s-au nãscut în Macedonia la Skopje (Baba Novac) ºi a venit sã dea o mânã
de ajutor lui Mihai Viteazul la unirea þãrilor româneºti, fie cã reprezentanþi ai
sãi au jucat un rol important în cãºtigarea Rãzboiului de Independenþã al
României de la 1877 (generalul Ioan Algiu 1834–1904), comunitatea
macedonenilor întodeauna a trãit în bunã înþelegere ºi pace cu întreaga
populaþie de pe teritoriul de astãzi al României.

Sfântul Nicodim de la Tismana (1310, Prilep, Macedonia – 1406,
Tismana, Þara Româneascã) este întemeietorul monahismului în Þara
Româneascã ºi ctitor de mânãstiri. Nãscut în 1310, în sudul Dunãrii, într-o
familie de foarte credincioºi, din Prilep (Macedonia), ºi-a început viaþa
cãlugãreascã pe Muntele Athos, purtând apoi modelul aspru al monahismului
ortodox ºi în Þãrile Române. Ctitor de mãnãstiri – Vodiþa, Tismana, Prislop, a
trãit ca un sfânt, adunând în jurul bisericii popoare de credincioºi. Tradiþia
monasticã din Sfântul Munte susþine cã tânãrul cuvios era deja „înainte-
vãzãtor-cu-duhul”. El a avut mai multe vedenii, în care Duhul Sfânt i-a poruncit
sã se întoarcã în Macedonia natalã, pentru a ridica trei biserici, în locuri în
care creºtinii erau strâmtoraþi de mulþimea musulmanilor. Nicodim a ascultat
porunca, ºi tradiþia popularã din acea zonã îi atribuie ctitoriile de la Vratna,
Mãnãstiriþa ºi Saina, în þinuturile Cladovei. În Macedonia, Sfantul Nicodim a
avut o nouã vedenie, în care i se dezvãluiau nãvãlirile turcilor ce aveau sã
urmeze în Þãrile Române ºi în care Maica Domnului îi cerea sã treacã apa
Dunãrii ºi sã îi ajute pe români, fraþi de credinþã. Influenþa duhovniceascã a
sfântului s-a întins pânã în Moldova, unde trei dintre ucenicii sãi au ajuns la
mãnãstirea Neamþ, introducând acolo rânduielile athonite aduse de la
învãþãtorul lor, cu douã veacuri înaintea celuilalt mare ctitor de viaþã
monahalã, Paisie Velicikovski. Istoria bisericeascã susþine cã Nicodim cel
Sfinþit a fost duhovnicul de tainã al primilor patru domnitori Basarabi, Vlaicu
Vodã, Radu I, Dan I ºi Mircea cel Bãtrân. Sfântul Nicodim cel Sfinþit de la
Tismana a trãit 96 de ani ºi a murit în ziua de 26 decembrie a anului 1406.
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Mai multe generaþii de ucenici ai sfântului au ctitorit peste o sutã de biserici
ºi mãnãstiri, din Mehedinþi ºi Gorj pânã în Oltenia ºi Valahia, pânã târziu, în
epoca lui Matei Basarab ºi Constantin Brâncoveanu.

Baba Novac (1530, Skopje, Macedonia 1601, Cluj, România) – general
în oastea lui Mihai Viteazul. Luptãtor împotriva turcilor ºi pentru unirea Þãrilor
Române. A fost preot în Macedonia, a fost haiduc în Macedonia, Serbia ºi
România. În jurul moºiei dãruite lui Baba Novac de cãtre Mihai Viteazul s-a
dezvoltat cartierul craiovean Brazda lui Novac. Fii sãi (Novãceºtii), au fost la
rândul lor aprigi luptãtori antiotomani ºi protectori ai poporului. A avut un
frate, Radovan ºi mai mulþi fii, dar cu fiul cel mare, Gruia Novac (despre
care s-au scris atâtea balade ºi s-au þesut atâtea legende), a apucat sã
haiduceascã ºi sã lupte împreunã.

Familia Macedonski. Se naºte în 1780/1782 Dimitrie Macedonski, bunicul
patern al poetului de origine macedoneanã ºi Pavel Macedonski, fratele sãu
geamãn. În 1787 la declanºarea rãzboiului ruso-austriaco-turc, o mare parte a
populaþiei de religie creºtin-ortodoxã din Balcani s-a refugiat în nordul Dunãrii,
în Valahia ºi Moldova (alte refugii/bejenii au avut loc în timpul celorlalte
rãzboaie imperiale, din 1806–1812, 1828–1829, 1853–1856). Printre refugiaþi, s-
au numãrat membrii familiei lui ªtefan Mincio Macedonski. În 1806, Dimitrie
Macedonski ºi fratele sãu Pavel care participaserã, mai înainte, la rãscoala
antiotomanã a sârbului Karagheorghevici, înãbuºitã în sânge, se încadreazã
în regimentul de cazaci valahi reînfiinþat la cererea ruºilor de cãtre Constantin
Ipsilanti, domnitorul Þãrii Româneºti (1806–1807) ºi, la luptele de la Obileºti-
Ilfov (2 iulie 1807), Dimitrie este rãnit. Cei doi fraþi Macedonski ajunseserã la
gradul de locotenent/porucic, fiind sloboziþi de generalul Bagration din serviciu
(23 martie 1809), „spre a-ºi cãuta slujbã ostãºeascã sau politiceascã”.
Cunoºteau, deopotrivã, limbile macedoneanã, rusã, românã, greacã, sârbã ºi
turcã, devenind translatori pe lângã Divanul Principatului Valahiei, dar ºi în
alte funcþiuni administrative – furnizori militari, control economic, strângerea/
înrolarea de ostaºi/panduri/„merceliari” în armata rusã, iar la retragerea
armatei ruse din þãrile române (1806–1812) rãmân pe loc obþinând certificate
de indigenare/naturalizare/împãmântenire. În 1821, Dimitrie ºi Pavel
Macedonski participã la miºcarea lui Tudor Vladimirescu, de care erau
apropiaþi prin vechi afaceri ºi camaraderie militarã din rãzboiul 1806–1812.
I se imputã, totuºi, lui Dimitrie Macedonski (fãrã dovezi concrete) predarea/
trãdarea Vladimirescului în mâinile eteriºtilor. Urmãriþi de turci, Dimitrie
Macedonski ºi Hagi Prodan, cu arnãuþii, împreunã cu eteriºtii lui Al. Ipsilanti,
sunt înfrânþi la Drãgãºani (7 iunie 1821). Retraºi la Tismana, cãzuþi în mâinile
pandurilor, salvaþi de Pavel Macedonski, trec în Transilvania (10 august 1821),
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ºi, prin Braºov ajung cu paºaport fals la Hotin, în Basarabia, unde ruºii,
considerându-i periculoºi, i-au pus la gros. Se reîntorc în Bucureºti la finele
rãzboiului ruso-turc, în 1830. În mai 1840 Serdarul Dimitrie Macedonski, alãturi
de Nicolae Bãlcescu, Eftimie Murgu, Marin Serghiescu, C. Telegescu, Jean A.
Vaillant º.a., participã la constituirea unei Societãþi Secrete care îºi propuseserã
sã realizeze independenþa Þãrii Româneºti ºi lichidarea regimului feudal. Au
fost arestaþi (în urma unui denunþ), judecaþi ºi condamnaþi la 8-10 ani de ocnã,
printre care ºi Dimitrie Macedonski. Dupã ieºirea din ocnã, Dimitrie Macedonski
are cinci copii, primul fiind Alexandru, viitorul general ºi tatã al poetului (22
decembrie 1816–24 septembrie 1869). Acesta este trimis la studii militare la
Liceul imperial de la Kerson, la Jitomir în Rusia, la Tuia în Rusia. În 1854 se
naºte Alexandru, al 3-lea copil din cei patru. La data de 4 mai 1859, Colonelul
Alexandru D. Macedonski este înaintat general, întâiul în Principatele Unite/
România, ºi ºef al armatei, în guvernul C. A. Kretzulescu (27 martie–6
septembrie 1859), pentru atitudinea sa unionistã.

Alexandru A. Macedonski (1854–1920), poetul, se naºte în Bucureºti.
Pânã în 1890 Macedonski scrie poeme ample, de facturã romanticã, cu
versuri lungi, ºi cu un pronunþat caracter satiric; scrie ciclul Nopþilor. Dupã
1890, lirica lui Alexandru Macedonski trece printr-un proces de esenþializare.
Acum scrie Rondelurile; discursul liric este rezultatul unui efort de sinteza ºi
se bazeazã pe o metaforã concretã. Poetul renunþã la retorismul primei etape,
poezia devenind sugestie ºi muzicalitate. Macedonski e unul dintre puþinii
noºtri autori de rondel. Spre sfârºitul vieþii a scris celebrele cicluri, Rondelurile
pribege, Rondelurile celor patru vânturi, Rondelurile rozelor, Rondelurile
Senei ºi Rondelurile de porþelan. Cele cinci cicluri au fost publicate în volumul
postum Poema Rondelurilor (1927). Macedonski este ºi fondatorul revistei
ºi cenaclului Literatorul, o grupare formatã în 1880, ca reacþie a influenþei
germane a grupãrii Junimea. Poetul a încercat astfel sã relanseze caracterul
neolatin al limbii ºi literaturii române. Alexandru Macedonski a încurajat, la
începuturile activitãþii lor scriitoriceºti, numeroºi tineri talentaþi, printre care
George Bacovia, Tudor Vianu, pe care i-a publicat în revista sa – Literatorul.
În 1873 scoate ziarul Oltul, iar în 1896 revista Liga ortodoxã în care vor debuta
alþi mari scriitori: Tudor Arghezi, Gala Galaction. Teoretician al simbolismului
ºi promotor al noii poezii: Arta versului (1890); Poezia viitorului (1892). A
fost influenþat de instrumentalismului poetului belgian René Ghil. A fost ales
ca membru post-mortem al Academiei Române (în 2006).

Familia Bellu, cu titlul austriac de baronie, cãpãtat dupã ce vistierul cu
acest nume al lui Vodã Caragea a întemeiat o vistierie, este o familie originarã
din Pindul Macedoniei ºi cel mai vechi strãmoº al ei, cunoscut ca George
Bellio (începutul secolului al XVIII-lea). Acesta a avut o fatã ºi doi bãieþi: Ion ºi



Contribuþia minoritãþilor naþionale la patrimoniul general ºi local

201

Dumitru. Cel din urmã s-a cãsãtorit ºi a avut o fatã ºi trei bãieþi: Gheorghe,
ªtefan ºi Costache. Primul care a venit în Þara Româneascã a fost Dumitru,
care, el însoþindu-l pe Ioan Gheorghe Caragea (1812–1818) ºi la venirea ºi la
plecarea de la tron, ajungând în cele din urmã la Viena, unde Francisc I (1792–
1835) l-a investit cu titlul de baron al Imperiului Austriac pentru serviciile aduse.
Dumitru Bellio moare necãsãtorit, lãsând o imensã avere copiilor fratelui sãu
ªtefan.

ªtefan a venit ºi el în þãile române pe la începutul secolului al XIX-lea,
s-a împãmântenit ºi ºi-a schimbat numele în Bellu. S-a cãsãtorit în cetatea
Bãniei cu Elena Bãlcescu, cu care a avut, la rândul sãu, opt copii (cinci fete ºi
trei bãieþi). Bãieþii: Costache a ajuns mare logofãt în timpul domniei lui
Gheorghe Bibescu ºi s-a cãsãtorit cu Elena Mavrocordat); Dumitru (mare
logofãt ºi el, chiar deputat). Obþinea prin 1856 reînnoirea titlului de baron de
Austria, atât pentru el, cât ºi pentru ceilalþi doi fraþi) ºi Alexandru (de asemenea,
mare logofãt, însurat cu Irina, fiica Zincãi Paleologu ºi a banului Barbu
Vãcãrescu, a avut drept copii patru bãieþi: ªtefan, Barbu, Gheorghe ºi Costache,
ultimii doi, morþi la Paris, fãrã urmaºi. ªtefan s-a cãsãtorit cu Elisa ªtirbei (fata
principelui Barbu ªtirbei (1849–1853 ºi 1854–1856), fratele lui Gh. Bibescu).

Barbu Bellu (1825, fiul lui Alexandru ºi al Irinei/n. Vãcãrescu), a devenit
deputat în 1858 ºi ministru de instrucþie ºi justiþie în 1861, când prim-ministru
era vãrul sãu Barbu Catargiu. În 1866, a obþinut reconfirmarea titlului de
nobil austriac. Fiul sãu este cel care în 1927 a donat statului întreg complexul
Belu din Urlaþi, care a devenit secþie a Muzeului de Istorie ºi Arheologie
Prahova. Acelaºi Barbu B. Belu (Bellio) dãruia Bibliotecii Academiei Române,
încã din 1913, un manuscris din versurile lui Iliad (Ion Heliade Rãdulescu),
scris cu alfabet de tranziþie pe la mijlocul secolului al XIX-lea. Tot membrii
familiei Belu au donat terenul pentru actualul cimintir Bellu din Bucureºti.

Familia Mihail. În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi primele
patru decenii ale secolului al XX-lea, familia Mihail din Craiova, s-a bucurat
de o adevarata celebritate. Astfel, „tatãl”, Constantin Mihail, de origine
macedoneanã, din pãrþile Solonului a ajuns în aceastã localitate înainte de
1900. Dupã Cantacuzino el era cel mai bogat om din România, iar fiul sau,
Jean Mihail, a continuat sã mãreasca averea familiei astfel cã, în perioada
1923–1924, când a moºtenit douã mãtuºi, a devenit, de departe, cel mai
bogat om din România. Acesta a fãcut numeroase opere de binefacere, a
fost un mare colecþionar de artã, a construit numeroase clãdiri care ulterior
au devenit sedii administrative, a construit Palatul Mihail din Craiova, actual
Muzeul de artã. În 1936, la 28 februarie, Jean Mihail, ultimul reprezentant al
acestei familii, a decedat ºi uriaºa sa avere a fost lãsatã, prin testament,
statului român.
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MINORITÃÞI ÎN SPAÞII SOCIALE

Alãturi de minoritãþi care au marcat geografia ºi cultura locurilor existã
ºi altele al cãror destin a influenþat ansamblul spaþiului românesc.

Evreii
Potrivit datelor publicate în Enciclopedia României, în România

interbelicã evreii deþineau 31,14% din totalul întreprinderilor industriale ºi
comerciale. În acelaºi timp, mulþi evrei continuau sã fie meseriaºi ºi
muncitori. În unele zone – ca Maramureº ºi Basarabia – au fost ºi agricultori
ºi crescãtori de animale, în primul rând oieri. Se remarcã o orientare tot mai
accentuatã ºi spre profesiuni intelectuale: în ajunul celui de Al Doilea Rãzboi
Mondial, din cei peste 8 000 de medici existenþi în România, 2 000 erau
evrei, peste 2 000 de ingineri au fost înregistraþi în Asociaþia Inginerilor
Români, în jur de 3 000 de avocaþi în Baroul Avocaþilor º.a.

În epoca interbelicã, evreii au participat la viaþa politicã a þãrii, au
contribuit la consolidarea statului naþional unitar român, la dezvoltarea
democraþiei ºi a pluralismului politic.

Ei s-au raliat forþelor politice de orientare democraticã, repudiind
extremismul de dreapta, în frunte cu legionarii ºi cuziºtii, care promovau o
politicã agresiv antisemitã de calomniere ºi de culpabilizare a populaþiei
evreieºti, trecând de multe ori la acþiuni de violenþã ºi bãtãi, în special în
instituþiile de învãþãmânt superior.

Evreii s-au afirmat, în viaþa politicã interbelicã, atât prin aderarea la
diferite partide burghezo-democratice ºi socialiste, cât ºi prin organizaþii ºi
partide proprii, cum au fost: „Uniunea Evreilor Români” (înfiinþatã în 1909,
cu titulatura „Uniunea Evreilor Pãmânteni”; – schimbatã în UER, în 1923),
Clubul Parlamentar Evreiesc (1928), Partidul Evreiesc, (1930), numeroase
organizaþii sioniste, ºi Uniunea Comunitãþii Evreieºti din Vechiul Regat (1928),
ca ºi alte Uniuni regionale, transformate în 1937 în Federaþia Uniunilor
Comunitãþilor Evreieºti din România.

În alegerile parlamentare din 1926, 1928, 1931 ºi 1932, au fost aleºi,
de fiecare datã, între 4–5 evrei, ca reprezentanþi ai organizaþiilor evreieºti.
Jacob Niemerower, în calitate de ªef Rabin al cultului mozaic din Vechiul
Regat, a fost senator de drept pânã în anul 1939, când a decedat; locul sãu a
fost preluat de ªef Rabinul Alexandru Safran.

Istoria evreilor nu a fost doar o istorie politicã sau o istorie de integrare
social-economicã în mediul românesc, dar a fost ºi o istorie cultual-comuni-
tarã ºi cultural-spiritualã.
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S-au ridicat zeci ºi sute de sinagogi în Bucureºti ºi oraºele de provincie,
s-au creat sute de instituþii* culturale, de asistenþã ºi de învãþãmânt; au apãrut
sute de ziare ºi reviste evreieºti în limbile românã, francezã, germanã,
maghiarã, idiº ºi ebraicã; au fost editate cãrþi de iudaisticã, care, toate, reflectã
varietatea curentelor ºi ideologiilor specifice vieþii evreieºti – de la hasidism
(curent mistic cabalist) ºi ortodoxie la luminism ºi integraþionism, de la
asimilism ºi socialism la autonomism cultural.

Pe parcursul ultimului veac ºi jumãtate, din rândul populaþiei evreieºti
s-au ridicat câteva generaþii de oameni de culturã ºi artã reprezentative ºi
pentru spiritualitatea româneascã, în general, ca ºi o serie de personalitãþi
de seamã reprezentative pentru iudaismul evreilor de aici.

În primul sens amintit, evocãm oameni de ºtiinþã, dublaþi de eminenþi
pedagogi, precum: Emanoil David, L. Edeleanu, M. Haimovici, M. Bercovici,
I. Blum, T. Revici – cu îndelungi state de activitate în domeniul învãþãmântului
* Odatã cu creºterea numericã a populaþiei evreieºti ºi cu modernizarea societãþii,
instituþiile cultural-comunitare au proliferat, constituindu-se faimoasele curþi
rabinice, precum ºi sute de organizaþii ºi asociaþii evreieºti cu funcþii laice ºi
religioase, cu atribuþii filantropice, culturale ºi politice, pentru apãrarea intereselor
vitale ale evreilor. Pentru a ne face o idee despre varietatea ºi multitudinea acestor
aºezãminte, reproducem, de pildã, o listã-inventar cuprinzând doar câteva din
instituþiile de acest fel existente în Capitalã la 1913.
Denumirea instituþiei: Comitetul central al ºcolilor, Loja I.O.B. „Noua fraternitate”,
Oficiul pentru procurare de lucru, Coloniile ºcolare, Fondaþiunile Lojei „Noua
fraternitate”, Fondul „Mueth Chiten – Dr. A. Blumenfeld”, Cursuri de confirmaþiune
ºi asupra iudaismului, Loja „Lumina”, Fondul Prim-Ajutor al Lojei „Lumina”,
Cursurile serale ale Lojei „Lumina”, Comitetul local al „Uniunii Evreilor Pãmânteni”,
Asociaþia corpului didactic israelit din Capitalã.
Manifestaþiuni culturale: ªedinþele culturale ale Lojei „Noua Fraternitate”,
Activitatea culturalã a cercului „Libertatea”, Toynbee-Hall-ul comunitãþii israelite
spaniole, Conferinþele Societãþii „Saron”, Manifestaþiuni culturale sioniste.
Biblioteci: „Saniel Marcus”, „Libertatea”, „M.Z. Segal”.
În total, la 1913, erau în Capitalã 189 organizaþiuni ºi instituþiuni. Dupã scopul pe care
îl urmãresc, aceste organizaþiuni ºi instituþiuni se divid în: 5 organizaþiuni socio-
culturale, 4 cu scopuri didactice, 4 ºcolare, 2 Comunitãþi religioase, recunoscute de
Stat, 2 Societãþi Sacre de înmormântare, 1 Spital, 2 Loji „B’nei Brith”, 35 Temple ºi
sinagogi, 3 Azile, 1 Orfelinat, 2 Gimnazii, 1 ªcoalã comercialã inferioarã, cu o clasã
superioarã, 1 ªcoalã profesionalã de fete, 2 Cursuri complimentare profesionale de
fete, 1 ºcoalã de meserii, 8 ªcoli primare de bãieþi, 1 ºcoalã cu grãdiniþã de copii, 4
Cantine ºcolare, 2 Societãþi pentru sprijinirea studenþilor, 5 Societãþi filantropice
propriu-zise, 3 Societãþi pentru ajutorarea lãuzelor, 1 Societate pentru acordare de
împrumuturi fãrã dobânzi, 5 Societãþi pentru ajutorarea elevilor sãraci cu haine ºi
rechizite ºcolare, 2 Societãþi pentru iniþierea ºi întreþinerea bãieþilor sãraci, 1 Societate
pentru înzestrarea fetelor sãrace, 7 Cercuri culturale, 1 Cerc medical, 3 Societãþi
studenþeºti, 1 Club profesional, 1 Societate de gimnasticã, 1 Toynbee-Hall, 2 Biblioteci,
5 Societãþi sioniste, 9 Publicaþiuni evreieºti, 4 Societãþi cooperative, 1 Societate
dramaticã (Teatru evreiesc).
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tehnic ºi universitar; I. Barasch, F. Zicman, I. Fuhn, A. Kanitz º.a. – în domeniul
biologiei; A. Haimovici, I. Barbãlat, A. Froda, A. Hollinger, T. Ganea, I.
Schoenberg, A. Sanielevici, I.S. Ausländer, S. Sternberg, E. Soru, E. Marcus etc.
– în domeniul ºtiinþelor exacte ºi tehnice; N. Blatt, R. Brauner, M. Cajal, M.H.
Goldstein, S. Iagnov, A. Kreindler, L. Meiersohn, B. Menkeº, M. Popper, A.
Radovici, O. Sager, L. Strominger, A. Teitel, M. Wertheimer ºi alþii, în domeniul
medicinei; J. Byck, Al. Graur, M. Gaster, L. ªãineanu, L.A. Candrea, H. Tiktin –
în domeniul lingvisticii ºi filologiei; E. Barasch, A. Schwefelberg, I. Rosenthal,
W. Filderman, A. Stern – în domeniul ºtiinþelor juridice; C. Dobrogeanu-Gherea,
H. Sanielevici, I. Brucãr, M.A. Halevy º.a. – în domeniul gândirii social-filosofice.

Numeroºi oameni de ºtiinþã, scriitori, actori, pictori, compozitori ºi
muzicieni evrei – au îmbogãþit cu opere esenþiale viaþa ºtiinþificã, literarã,
cultural-spiritualã ºi artisticã româneascã.

Curentul aculturaþiei cuprinde aproape întreaga intelectualitate de
origine evreiascã, trecutã prin ºcoli româneºti ºi decisã sã se afirme, în principal,
dacã nu chiar exclusiv, pe tãrâmul literelor, artelor, ºtiinþelor ºi tehnicii moderne.

Literaþii abordeazã o tematicã mai puþin marcatã de evreitate – ºi þin sã
se afirme, în principal, în gazetele ºi revistele importante ale þãrii. Artiºtii
(plasticienii, muzicienii, actorii) tind a-ºi spori cota lor valoricã pãtrunzând pe
piaþa culturalã a Vechiului Regat, apoi a României Mari ºi chiar a Europei.
Câþiva oameni de ºtiinþã capãtã reputaþie, iar o seamã de medici, ingineri,
arhitecþi ºi alþii – devin tot mai cunoscuþi ca profesioniºti de valoare.

Aºadar, intelectualitatea de origine evreiascã, deºi încã în formare la
finele secolului al XIX-lea, deci relativ puþin numeroasã, bate la porþile culturii
secularizate, româneºti ºi europene, cãutând, pe cât posibil, prin contribuþiile
lor, sã nu poarte marca unui „particularism etnic”, care sã justifice margi-
nalizarea ori bararea cãilor de pãtrundere în cultura modernã.

Era, în toate aceste manifestãri de intelectualitate ºi creativitate, o
demonstraþie, poate indirectã, a faptului cã evreii doresc ºi pot sã vinã cu
contribuþii reale în domeniile ºtiinþei ºi culturii, dovedind astfel cã sunt, în
fapt, emancipaþi, înscriºi în curentul modernizãrii – economice –, dar ºi în
domeniile ºtiinþei, culturii ºi artelor*.

În anii comunismului, evreii rãmaºi în România au cunoscut un acut
proces de intelectualizare (peste 70%, cu studii medii ºi superioare), opþiunea
* Dar acest „trend”, rezultat al convieþuirii – a fost brutal întrerupt, în anii prigoanei
antievreieºti din timpul ultimului Rãzboi Mondial, ceea ce a dus la diminuarea
acestei populaþii, de circa 800 000 de persoane, recenzate în anii ’30, la cu puþin
peste 400 000, în 1946. Fenomenul s-a datorat ciuntirii þãrii, în anii rãzboiului, ºi
pierderii unor teritorii, dupã 1944. Numãrul evreilor pieriþi datoritã prigoanei din
teritoriile administrate de regimul Antonescu, recte Basarabia, Bucovina, Transnistria
etc. – se estimeazã la circa 100 000 de victime. În Ardealul de Nord, administrat de
Ungaria, în acei ani, au pierit în jur de 125 000 de evrei.
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lor fiind în principal pentru profesiuni tehnice, inginereºti, medicale º.a. Ei
s-au integrat în societatea româneascã, afirmându-ºi loialitatea faþã de þarã
prin munca lor constructivã, în cele mai diferite domenii de activitate**. Un
numãr important de membri ai Academiei Române au început sã activeze
în aceastã perioadã. Printre membrii de onoare, se aflã ºi originari din
România, din trecutul mai îndepãrtat.

Evreimea rãmasã sub comunism – deºi confruntatã cu tendinþele
oficiale de estompare a caracterului etniei – continua sã ducã o viaþã comu-
nitar-culturalã „normalã”. Dar, din motive obiective ºi subiective (asimilismul)
acest proces nu cuprinde decât 2/5 din originarii evrei, de regulã cei mai
puþin activi profesional.

E drept cã, în iunie 1949, se legifereazã statutul Federaþiei Comunitãþilor
Evreieºti din România (FCER) ºi al cultului mozaic. În primii ani de comunism,

** Un numãr important de membri ai Academiei Române au început sã activeze
în aceastã perioadã. Printre membrii de onoare, se aflã ºi originari din România
din trecutul mai îndepãrtat.
Membri de onoare: bancherul Jacques M. Elias (1844–1923), matematicianul David
Emmanuel (1854–1941), filologul, istoricul literar, folcloristul rabin dr. Moses Gaster
(1856–1939), matematicianul Simion Sanielevici (1870–1963), lingvistul ºi folcloristul
Lazãr ªãineanu (1859–1934), lingvistul Heimann Hariton Tiktin (1850–1936), rabinul
dr. Moses Rosen (1912–1994), rabinul ºi filosoful dr. Alexandru Safran (n. 1910),
sculptorul Idel Ianchelevici (1909–1944), criticul literar ºi teoreticianul Constantin
Dobrogeanu-Gherea (1855–1920), esteticianul Ion Ianoºi (n. 1928).
Membri titulari: electroenergeticianul Martin Bercovici (1902–1971), inframicrobio-
logul Nicolae Cajal (1919–2004), compozitorul Paul Constantinescu (1909–1963),
igienistul dr. Iacob Felix, „întemeietorul igienei ºtiinþifice în România” (1832–1905),
lingvistul Alexandru Graur (1900–1988), filosoful Constantin Henri Ionescu-Gulian
(n. 1914), matematicianul Mendel H. Haimovici (1906–1973), pictorul ºi graficianul
Iosif Iser (1881–1958), neurologul Arthur Kreindler (1900–1988), istoricul literar ºi
scriitorul Barbu Lãzãreanu (1881–1957), matematicianul Solomon Marcus (n. 1925),
istoricul Mihail Roller (1908–1958), medicul Oscar Sager (1894–1981), fizicianul
A. Sanielevici (1899–1969), botanistul ºi fitopatologul Alice Sãvulescu (1905–1970),
dr. ªtefan Stâncã („primul medic român, ºi unul dintre primii din lume, care a relevat
importanþa condiþiilor de trai ºi de muncã în apariþia ºi dezvoltarea bolilor”) (1865–
1897), poetul Alexandru Toma (1857–1954), scriitorul, esteticianul, istoricul literar
ºi filosof al culturii Tudor Vianu (1897–1964).
Membri corespondenþi: juristul Eugen A. Barasch (1906–1987), inginerul
constructor Aurel Beles (n. 1891), inginerul, chimistul Mihai Florescu (n. 1912),
fizicianul Erwin M. Friedlander (1925–?), fizicianul Radu G. Grigorovici (n. 1911),
medicul patolog Simion Iagnov (1892–1957), biochimistul Simion Oeriu (1902–1982),
biologul, embriologul Benedict Menkes (n. 1904), economistul Ion (Israel) Rachmuth
(1911–1990), chimistul Eugen Segal (n. 1933), matematicianul Ivan Singer (n. 1929),
biochimistul Eugenia D. Soru (1901–1988), compozitorul ºi dirijorul Matei E. Socor
(n. 1906), economistul Barbu Zaharescu alias Bercu Zuckerman (n. 1929), sociologul
ºi eseistul Ernest Gali (1917–2000), filosoful Ion Banu (1913–1993).
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etnia, total dependentã de Moscova ºi de conducerea comunitãþilor, afiºa
un conformism evident. Consimte la reducerea vieþii evreieºti efervescente
de altãdatã, la momente ºi manifestãri minore, independente de orice idee
naþionalã, sionistã º.a.m.d.

Ulterior, însã, o seamã de lideri evrei, în frunte cu ªef Rabinul dr. Moses
Rosen, izbutesc implementarea unei puternice reþele de asistenþã socialã ºi
medicalã pentru cei în nevoie, realizeazã o oarecare revigorare cultural-
cultualã iudaicã – prin iniþierea (1956) a Revistei Cultului Mozaic, prin reani-
marea sinagogilor (mai ales, la marile sãrbãtori), prin stimularea unor forme
de învãþãmânt confesional (heradim, Talmud-Tora), coruri etc., cu un
oarecare impact în rândul tineretului.

În deceniul ultim al comunismului românesc, nu lipsit ºi de accente
antisemite ºi strãbãtut de furia demolatoare împotriva oricãror lãcaºuri de
cult, inclusiv mozaice, s-a izbutit, totuºi, ctitorirea unui Muzeu, a unui Centru
de Studiu al Istoriei Evreilor din România º.a.

Redusa evreime activã, rãmasã în þarã ºi integratã în realitãþile sociale
ale þãrii, începe ºi ea sã aibã oarecare legãturi cu toate aceste manifestãri
comunitare.

Dupã 1989, se produce un reviriment: cresc conºtiinþa ºi coeziunea de
grup etnic ale evreilor din România; sporesc manifestãrile de solidaritate
intra-etnicã ºi de ajutor comunitar; se diversificã manifestãrile vieþi cultural-
iudaice.

În sfera de atribuþii ale Federaþiei Comunitãþilor Evreieºti din România
– unicul for al etniei, coordonator al întregii activitãþi comunitare centrale ºi
locale – intrã, astãzi: asistenþa socialã (cu sprijinul ,,Joint”-ului) amplã ºi
diversificatã; asistenþa medicalã modernã ºi bine organizatã; activitatea
culturalã, finalizatã în tipãrituri, publicate – zeci de cãrþi editate anual – de
Editura „Hasefer”, ºi sute de articole publicate de revista Realitatea Evreiascã,
ca ºi manifestãri iudaice de prestigiu; un Centru pentru studierea istoriei
evreilor din România (C.S.I.E.R.), cu ample cercetãri de istorie paralelã
privind istoria evreiascã; activitatea culturalã, desfãºuratã sub supravegherea
a doi rabini de prestigiu ºi cu autoritate în rândul enoriaºilor. Ei sunt ajutaþi
în activitatea lor de un numãr de deservenþi de cult, care oficiazã zilnic în
cele peste douãzeci de temple, sinagogi ºi case de rugãciuni, în funcþiune la
ora actualã, dintre cele 124 existente în þarã; reprezentarea parlamentarã,
preºedintele F.C.E.R. fiind în acelaºi timp ºi deputat.

Funcþionau, încã din 1948, douã teatre evreieºti de stat (la Iaºi, pânã în
1968, iar la Bucureºti, ºi în prezent), subvenþionate chiar de oficialitãþi, dar,
în comunism, nu de dragul menþinerii identitãþii culturale a evreilor, cât
pentru ilustrarea sloganului ideologic cã în România cultura este naþionalã
în formã ºi socialã în conþinut. Exista, de asemenea, o editurã care publica
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ºi cãrþi în limbile minoritãþilor, inclusiv în limba idiº, iar pentru salvarea
aparenþelor erau admise tacit activitãþile cultural-iudaice ale F.C.E.R., ca ºi
manifestãrile de cult ºi culturale curente, sau marile comemorãri ale
Holocaustului general ºi local.

Rromii – contribuþia la patrimoniul comun
(RR5 – Text integral referitor la contribuþia rromilor la patrimoniul comun)
Pentru a suplini numãrul extrem de redus de surse documentare în

aprecierea contribuþiei rromilor la patrimoniul comun, datorat excluderii
rromilor din statutul de om ºi fiinþãrii lor în stare de sclavie, vreme de mai
bine de o jumãtate de mileniu, ceea ce a condus la o îndelungatã absenþã a
instituþiilor de formare ºi reprezentare identitarã rrome, dar ºi pentru a
valorifica informaþia oralã specificã poporului rrom, vom porni în analiza
noastrã de la douã realitãþi: stabilirea rromilor pe teritoriul actualei Românii,
în perioada de definitivare a formãrii poporului român ºi a limbii române
(începutul secolului al XI-lea); lipsa unui teritoriu, în cadrul României, locuit
exclusiv sau majoritar de cãtre rromi, cum s-a întâmplat cu celelalte
minoritãþi, în favoarea rãspândirii rromilor aproape egal ºi statistic
nesemnificativ, pe întreg teritoriul þãrii, pentru sporirea ºansei de a rãspunde
la comanda socialã. Cumulativ, cele douã condiþii au favorizat constituirea
unei culturi ºi civilizaþii cu caracter predominant simbiotic60, ce a devenit
patrimoniu comun, ambele etnii contribuind la îmbogãþirea sa, în proporþii
diferite, în momente diferite, ca ºi cum ar fi contribuit la propriul patrimoniu,
de multe ori în defavoarea pãstrãrii propriei identitãþi particulare, dar fãrã a
afecta radical identitatea grupului. Ca atare, în mod obiectiv, în virtutea
imperativului nevoii sociale ºi a organizãrii, cele douã culturi s-au format ºi
dezvoltat împreunã, adoptând o traiectorie convergentã, uneori pânã la
identificare. Absenþa teritoriului, „caracterul dispersat al vieþii rromilor”61,
cum spune academicianul Cãtãlin Zamfir, au condus la lipsirea rromilor de
ºansa edificãrii unor lãcaºuri culturale, religioase, educaþionale ºi adminis-
trative proprii. De aceea, în comparaþie cu celelalte minoritãþi, situaþia
rromilor este atipicã. Dacã unora dintre celelalte minoritãþi, propriile structuri
le asigurã pãstrarea ºi afirmarea aproape autonomã a identitãþii lor culturale,
rromii ºi-au dezvoltat cultura ºi civilizaþia în simbiozã cu populaþiile majoritare
de contact, influenþându-se ºi completându-se reciproc. Dacã celelalte
minoritãþi, indiferent de mãrimea lor, au cel puþin o instituþie culturalã (casã

60 Dr. Vasile Burtea, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact,
Editura Lumina Lex, Bucureºti, p. 150.
61 Elena ºi Cãtãlin Zamfir (coordonatori), 1993, Þiganii între ignorare ºi îngrijorare,
Editura Alternative, Bucureºti, p. 92.
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de culturã, centru cultural, club) localã, zonalã sau regionalã (unele având
astfel de edificii ºi în capitalã), rromii sunt în totalitate lipsiþi de aºa ceva. Cu
toate acestea, rromii nu au fost doar „acumulatori”, care ºi-au însuºit cultura
populaþiilor de contact pentru a o grefa pe propriul stil ºi pe elemente proprii,
ei au fost ºi „transmiþãtori” de culturã. Altfel spus, puternicul proces de
aculturaþie nu s-a produs simplist, doar prin inculturaþie, ci a avut o dinamicã
complexã, beneficiind ºi de procesul invers, de exculturaþie, ambele cu
ponderi ºi contribuþii diferite ºi oscilante în acelaºi timp, în funcþie de epoca
istoricã ºi realitatea social-economicã existentã. Generaþii întregi de majoritari
ºi-au însuºit o serie de meserii direct de la noii sosiþi, aflaþi în libertate sau
deja robiþi. Fierãritul, prelucrarea aramei, lãutãria, zidãritul, ciubotãritul au
fost profesii practicate la un moment dat exclusiv de rromi, acoperind nevoile
unei economii de tip pastoral-agrar prin excelenþã. Treptat, ele au fost însuºite
sau transmise ºi cãtre membri ai populaþiilor majoritare de contact.

Meºteºugarii rromi au avut o contribuþie esenþialã la constituirea
patrimoniului economic comun ºi la modernizarea României. Fierarii,
ca ºi strãmoºii lor fierari din India anticã, despre care Jannine Auboyer spunea
cã „fabricau cu aceeaºi perfecþiune arme ºi zale uºoare, foarfeci de unghii
ºi instrumente de chirurgie. Pentru agricultori, ei fãceau brãzdare de plug,
lanþuri, cazmale, þepuºi de mânat boii; dulgherii veneau de asemenea sã
cumpere de la ei securi, ciocane, fierãstraie, burghie ºi cuie de lemn.
Vânãtorii contau printre clienþii lor asidui, cerându-le cuþite, brice, iar croitorii
îºi procurau ace”62, au adus ºina de fier aplicatã peste colacul roþii,
introducerea butucului cu ºinã la roatã ºi potcoavele de fier pe teritoriul
actualei Românii. Acestea reprezintã reale contribuþii de progres tehnic ºi
creºtere a productivitãþii, ca ºi înlocuirea plugului de lemn cu cel de fier sau
cu brãzdar de fier, introducerea sapelor, lopeþilor ºi cazmalelor de fier, mai
uºoare ºi mai rezistente, în locul celor de lemn sau bronz, toate conducînd
la o creºtere exponenþialã a producþiei agricole feudale ºi la pregãtirea
agriculturii pentru marile exploataþii capitaliste de mai târziu. Mobilierul
þãrãnesc fãcut de meºterii rromi specializaþi în prelucrarea lemnului,
cunoscut sub numele de mobilier rudãresc, este unicat în gospodãria
þãrãneascã ºi conþine piese specifice: masa joasã, rotundã, cu blat gros ºi
trei picioare, de influenþã vãdit orientalã, prezentã pe arii largi din Banat,
Oltenia, Muntenia, Dobrogea ºi Moldova, însoþitã de scãunele joase, cu faþã
uºor scobitã, rotunde sau pãtrate, cu trei sau patru picioare, de obicei simple,
fãrã ornamente ºi masa înaltã cu ladã sau cu sertar, inclusiv masa „cu secret”
(cu sertar ascuns vederii) rãspândite în Transilvania ºi Maramureº ºi masa-

62 Jannine Auboyer, Viaþa cotidianã în India anticã, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1976, p. 37.
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dulap, prezentã cel mai frecvent în Oltenia ºi în Muntenia63. De departe cea
mai cunoscutã ºi mai admiratã meserie tradiþionalã a rromilor a fost, ºi încã
este, lãutãria. Rromii au ºtiut sã se transpunã, ca nimeni alþii, oriunde în
lume, pentru a exprima în cântec exact spiritul, ethosul poporului sau zonei
în care au trãit. Pe de altã parte, existã muzica lãutãreascã, creaþie rromã ce
pãstreazã ºi exprimã melosul rromani, dar care se cântã, atât în limba
rromani, cât ºi în limba populaþiei majoritare de contact sau, particularizând,
cu cuvinte româneºti ce se topesc într-un tot armonizat ºi profund, generat
de un îndelungat proces simbiotic64.

Conservarea limbii rromani
Primele studii ºi cercetãri aprofundate referitoare la romii din România

au fost realizate de Barbu Constantinescu, în anul 1878. Cunoscãtor al limbii
rromani, acesta a scris „Probe de limba ºi literatura þiganilor din România”
ºi, astfel, pentru prima datã a apãrut o lucrare care reunea mostre de folclor
rrom din Þara Româneascã ºi Moldova, în text bilingv paralel, rrom-român.
Deºi este o culegere de folclor, are o deosebitã importanþã ºi din punct de
vedere lingvistic, deoarece, tot pentru prima datã, sunt prezentate explicaþii
gramaticale corecte, în notele de sub fiecare cântec inserat65.

Arhimandritul rrom Calinic I. Popp ªerboianu, originar din Costeºti/
Argeº, licenþiat al Facultãþii de Teologie din Bucureºti, cea mai înaltã
personalitate a rromilor în ierarhia bisericeascã ºi unul dintre fondatorii
miºcãrii rrome interbelice, îºi tipãreºte, în anul 1929, la Paris, lucrarea cu
caracter monografic „Les Tiganes – Histoire – Etnographie – Linguistique –
Grammaire – Dictionnaire” (397 pag.), la prestigioasa editurã Payot. Urmare
a publicãrii acestei cãrþi, a fost ales membru corespondent la „The Gipsy
Lore Society”, reprezentând România în singura societate europeanã pentru
studiul vieþii ºi istoriei rromilor, statut care îi inspirã ideea de a încerca pentru
prima datã în istorie organizarea rromilor din România (ca ºi Nãftãnãilã
Lazãr din Fãgãraº, Iancu Panaitescu din Bucureºti, proces continuat de
Gheorghe Niculescu, G.A. Lazãrescu-Lãzuricã, Gh. Apostol etc.),
contribuind ºi prin aceasta la dezvoltarea culturii ºi practicii organizaþionale
româneºti66.

63 Etnolog dr. Delia Grigore, cercetãri de teren referitoare la meºteºugul rudãriei,
efectuate în perioada 1996-2006.
64 Dr. Vasile Burtea, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact,
Editura Lumina Lex, Bucureºti, p. 156.
65 Catalogul publicaþiilor din domeniul rrom, www.edu.ro.
66 L. Nastasã, A. Varga, Minoritãþi Etnoculturale. Mãrturii Documentare. Þiganii din
România (1919-1944, Doc. Nr.21, Arhivele Statului, Bucureºti, Direcþia Generalã a
Poliþiei, dos. 34/1922-1938, f. 30-32.
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Cum ºi cât a influenþat limba rromani limba românã ne spun, în lucrãrile
lor, filologi ºi cercetãtori de prestigiu: Alexandru Graur67, Andrei Avram68,
Ion Calotã69, Gheorghe Sarãu70.

Cum era ºi firesc, dupã Decembrie 1989, s-a înregistrat în România o
adevãrata explozie a fenomenului rrom în toate planurile (socio-politic,
muzical, editorial, publicistic, educaþional). În anul 1990, Ministerul
Învãþãmântului (RR 6 – Gheorghe Sarãu, Politici educaþionale pentru rromi)
a procedat la recunoaºterea alfabetului oficial, comun, internaþional al limbii
romani ºi la introducerea sa, în mod oficial, în ºcolile în care se studiazã limba
ºi literatura romani. Studiul limbii romani a fost sprijinit prin: înfiinþarea a trei
clase experimentale pentru studiul limbii romani, în cadrul a trei ªcoli Normale
(Bucureºti, Bacãu ºi Târgu Mureº), în anul 1992, deschiderea cursului facultativ
de limbã rromani de cãtre profesorul Gheorghe Sarãu, în octombrie 1992, la
Universitatea din Bucureºti; studiul limbii rromani ca limba maternã, câte
4 ore/sãptãmânã, la clasele I-XIII; elaborarea a douã programe ºcolare pentru
studiul limbii ºi literaturii rromani, cu începere din anul ºcolar 1992/1993;
conceperea primelor instrumente de lucru ºcolare, oficiale sau auxiliare71;
înfiinþarea, la Universitatea din Bucureºti – Facultatea de Limbi ºi Literaturi
Strãine, a unei secþii de sine stãtãtoare „B. limba ºi literatura rromani”, cu
începere din anul universitar 1998/1999, care a devenit, ulterior, secþie „A.
limba ºi literatura rromani”; studiul suplimentar al istoriei ºi tradiþiilor rromilor,
la clasele a VI-a ºi a VII-a, începând cu anul 2006/2007; înfiinþarea a 3 ºcoli cu
predare în limba rromani în învãþãmântul primar, dintre care prima a fost ªcoala
nr. 12 Mãguri (Lugoj – judeþul Timiº), înfiinþarea primelor 2 grãdiniþe bilingve,
în limbile rromani-românã, din istoria învãþãmântului românesc, la Sãruleºti/
judeþul Cãlãraºi, în anul 2004 ºi la Ciurea/judeþul Iaºi, în anul 2007 (la iniþiativa
ºi cu expertiza Centrului Rromilor „Amare Rromentza”).

67 Les mots tziganes et roumains, apãrutã în “Bulletin lingvistique”, II, 1934.
68 Cercetãri lingvistice la o familie de þigani, în “Foneticã ºi dialectologie”, Bucureºti,
1960.
69 Graiul rudarilor din Oltenia, Craiova, 1974.
70Gheorghe Sarãu, Gheorghe Nicolae 1986, Criterii socio-lingvistice în clasificarea
colectivitãþilor de þigani, comunicare prezentatã la Simpozionul „Implicaþiile
sociologiei în cercetarea limbii ºi literaturii”, Bucureºti, 28-29 mar. 1986 [nepublicatã].
71 Gheorghe Sarãu – Mic dicþionar rrom-român, Limba romani (þigãneascã). Manual
pentru clasele de învãþãtori rromi ale ªcolilor Normale,  Culegere de texte în limba
þigãneascã. Clasele a II-a – a IV-a. Tékstonqo lil p-i romani chib (va  i II-to – IV-to
kl�se), Manualul de comunicare în limba rromani. Vakãrimata, 1998, Manualul de
alfabetizare pe tematicã biblicã „Po but dud”, în cooperare cu Societatea Biblicã
Interconfesionalã din România, Rromii, India ºi limba rromani, Editura Kriterion,
Bucureºti, 1998.
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Instituþii religioase
Relaþiile dintre rromi ºi instituþiile religioase oficiale externe,

aparþinãtoare alteritãþii, au fost istoric negative, Biserica Ortodoxã fiind, prin
intermediul mãnãstirilor, vreme de mai bine de o jumãtate de mileniu (1385–
1856), deþinãtoare de sclavi rromi.

În prezent, deºi cea mai mare parte a rromilor din România este botezatã
în rit ortodox, existând totodatã ºi rromi musulmani – subgrupul rromilor turci/
horahane rroma, un numãr semnificativ de rromi s-a orientat cãtre cultele
creºtine neoprotestante (baptiºti, penticostali, adventiºti, creºtini dupã
evanghelie etc.), datoritã atât coeziunii ºi solidaritãþii intragrup mult mai
pregnante ale acestor comunitãþi religioase, cât ºi faptului cã rromii se regãsesc
din punct de vedere etnic în cadrul acestor culte: slujbele se desfãºoarã ºi în
limba rromani, muzica religioasã include elemente din muzica tradiþionalã
rromani, sunt încurajate numeroase dintre cele mai importante elemente ale
identitãþii tradiþionale rrome, precum vestimentaþia tradiþionalã, normele
puritãþii ºi ale moralitãþii, respectul ierarhiei de vârstã ºi statut, valorile onoarei
ºi ale credinþei. Mai mult, pentru cã aceste culte creºtine neoprotestante oferã
identitãþii rrome un cadru plenar de manifestare, rromii aparþinând acestor
comunitãþi au înfiinþat biserici ale rromilor (Biserica rromilor penticostali din
Bucureºti Dãmãroaia), centre creºtine ale rromilor (Centrul Creºtin al Rromilor
din Sibiu), instituþii care cultivã stima de sine etnicã a rromilor ºi conduc cãtre
creºterea ºi consolidarea acesteia.

Religia laicã a rromilor, dharma rromilor (în sens similar cu acela al
conceptului hindus), este Rromanipen-ul, legea rromani, sistem de norme
ºi concepte comunitare care îºi constituie identitatea prin raportare la un
prezent continuu, devenit în fiecare clipã viitor continuu, care reflectã trecutul
continuu sau memoria culturalã, conform concepþiei despre timpul spiralã.
Viziunea binarã asupra lumii, cuprinzând opoziþia pur (rr. u

z

o) – impur (rr.
maxrime) se regãseºte, la nivelul relaþiei cu supranaturalul, într-o credinþã
de tip maniheist, asemãnãtoare dualismului persan, în cadrul cãreia atât
forþele binelui, reprezentate de Dumnezeu (rr. o Del/Devel), cât ºi forþele
rãului, reprezentate de Diavol (rr. o Beng), sunt complementare ºi în aceeaºi
mãsurã necesare armoniei ºi echilibrului lumii. În relaþia cu Dumnezeu,
rromii o venereazã mai ales pe Fecioara Maria. Cea mai importantã
sãrbãtoare a rromilor cãldãrari este ziua de 8 septembrie, naºterea Sfintei
Marii, zi de mare pelerinaj pentru aceºtia. Credinþa specialã a rromilor în
Fecioara Maria poate avea ºi o explicaþie suplimentarã: punerea Ei în relaþie
cu zeiþa mamã veneratã de pre-arienii din India.
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Personalitãþi politice ºi culturale

ªtefan al VIII-lea Rãzvan (RR 7 – Efigia domnitorului ªtefan Rãzvan)
a fost singurul domnitor rrom în þãrile române, domn al Moldovei (mai-august
1595), contemporan cu Mihai Viteazul ºi Sigismund Bathory, cu care s-a aliat
împotriva Imperiului Otoman, scurta sa domnie fiind curmatã tragic de
viitorul domn al Moldovei Ieremia Movilã: „Acest Rãzvan era nãscut în
Moldova, dintr-un tatã þigan ºi o mumã moldovancã.”72

Mihail Kogãlniceanu a fost primul mare erudit cunoscãtor al culturii
ºi limbii rromani, omul cãruia rromii îi datoreazã actul eliberãrii lor din
sclavie73, personalitate faþã de care a existat întotdeauna suspiciunea,
devenitã ipotezã de cercetare, cã ar aparþine etniei rromilor74.

Contribuþia rromilor la dezvoltarea literaturii române apare ca
deschizãtoare de drumuri, abordând genuri noi, unele cu caracter de unicat.
Ne referim la epopeea eroico-comicã Þiganiada a lui Ion Budai-Deleanu/
Leonáchi Dianèu, care, în scrisoarea cãtre celãlalt rrom reprezentant al ªcolii
Ardelene, Petru Maior/Mitru Perea, îºi rostea îndemnul ºi credinþa
confesîndu-se: „fiind eu þigan ca ºi tine, am socotit cuvios lucru de a scrie
pentru þiganii noºtri, ca sã perceapã ce feliu de strãmoºi au avut”75, ambii
fiind unele dintre cele mai importante spirite enciclopedice ale vremurilor
lor, literaþi, filosofi ºi istorici deopotrivã. Despre Petru Maior, prof. univ. Grad
de la Universitatea din Sibiu spunea cã, potrivit unui document descoperit
la Mãrginimea Sibiului, a fost susþinut financiar sã-ºi efectueze studiile, de
cãtre comunitatea de rromi din care fãcea parte, cu condiþia sã se întoarcã
în comunitate ºi sã-i devinã conducãtor76.

Anton Pann, scriitor rrom, pe numele sãu adevãrat Antonie Pantaleon
Petroveanu, provenit dintr-o familie de rromi cãldãrari din Sliven (Bulgaria)77,

72 N. Bãlcescu, Românii supt Mihai Voievod Viteazul, Ed.Junimea, Iaºi, 1988.
73 Dr. Vasile Burtea, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact,
Editura Lumina Lex, Bucureºti, p. 37.
74 Dr. Vasile Burtea, 2002, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact,
Editura Lumina Lex, Bucureºti , p. 245.
75 Ion Budai-Deleanu, f.a., Þiganiada, Editura pentru literaturãºi artã a Uniunii
Scriitorilor din R.P.R., Bucureºti, p. 5 ºi în Þiganiada sau Tabãra þiganilor, Iaºi, În
revista „Buciumul Român” I, 1875; II, 1877; I. Budai-Deleanu, Opere, 1, Þiganiada
(B), Bucureºti, 1974, ediþie criticã de Florea Fugariu, cu un studiu introductiv de Al.
Piru, în prefaþa poetului, intitulatã Epistolie închinãtoare cãtrã Mitru Perea, vestit
cântãreþ, p. 7.
76 Interviu cu conf. univ. dr. Gheorghe Sarãu, 15 februarie 2008, realizat de etnolog
dr. Delia Grigore.
77 Gheorghe Sarãu, Limba ºi literatura rromani, clasa a IXa, Editura Sigma, Bucureºti,
2006, p. 56.
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a fost unul dintre fondatorii literaturii românesti de inspiraþie folcloricã ºi cel
care a scris muzica pentru imnul României „Deºteaptã-te Române”.

C. Nicolãescu-Plopºor, scriitor ºi jurnalist rrom din neamul rudarilor
a fost editor al ziarului „O Rom” (Craiova, 1934), a patronat colecþia de carte
Biblioteca „O rom”, în care au apãrut 2 lucrãri de folclor rrom cules de la
rromii ursari din comuna Gubaucea, judeþul Dolj: „Ghilea romane/Cântece
rrome” ºi „Paramisea romane/Poveºti rrome”, în ediþii bilingve (românã-
rromani), totodatã istoric ºi arheolog, cu numeroase lucrãri78 în domeniu,
care, în anul 1935, i-au adus desemnarea în funcþia de secretar general al
primului Congres Naþional de Arheologie79.

Contribuþia rromilor în domeniul muzicii, inclusiv pentru cultivarea ºi
afirmarea muzicii tradiþionale româneºti, este de primã importanþã. Convinºi
cã vom comite o mare nedreptate, vom menþiona doar câteva personalitãþi
care s-au afirmat, nu numai în domeniul interpretativ, dar ºi în cel al dezvoltãrii
teoriei ºi creaþiei muzicale: Vasile Barbu Lãutaru, muzician care l-a
impresionat pe Liszt, Petrea Creþul Solcan, lãutarul Brãilei, de la care, în 1882,
G. Dem.Teodorescu a cules, „în 3 – 4 zile, peste 7 000 de versuri”80, al cãrui
urmaº celebru este jazz-man-ul Johnny Rãducanu; Cristache Ciolac, care,
în 1894, stârnea admiraþia belgienilor ºi cu succesele cãruia revistele muzicale
din Regat ºi de peste munþi („Musa Românã” de la Blaj), se mândreau”81;
Grigoraº Dinicu, nãscut în cartierul «Scaune» al lãutarilor bucureºteni, celebru
muzician din perioada interbelicã, ale cãrui creaþii Hora stacato, Hora octava,
Hora lãutarilor, Hora boiereascã, Hora de la Chiþorani au fost ascultate ºi
apreciate ºi de marele Yehudi Menuhim, ºi fervent activist pentru emanciparea
rromilor, ca secretar general al Societãþii Generale a Romilor din România,
care a concertat la Expoziþia Internaþionalã de la Paris din 1937, cântând cu
acest prilej la recepþia oferitã mamei preºedintelui american, Sarah Roosevelt,
iar la Expoziþia Mondialã de la New York, în 1939, a concertat cu Maria Tãnase,
altã mare interpretã ºi creatoare de stil rromã, denumitã de presa americanã

78 Nicolãescu-Plopºor C.S., Discuþii pe marginea paleoliticului de sfârºit ºi începuturile
neoliticului nostru, în SCIV 10 (1959, 2), p. 222-227.
 Nicolãescu-Plopºor C.S., Bolomey Al., Comºa E., Pãunescu Al., ªantierul arheologic
Bãile Herculane, în MCA 3 (1957), p. 51-60., Nicolãescu-Plopºor C.S., Comºa E.,
Microlitele de la Bãile Herculane, în SCIV 8 (1957) 1-4, p. 17-26. Nicolãescu-Plopºor
C.S., Pãunescu Al., Azilianul de la Bãile Herculane în lumina noilor cercetãri, în
SCIV 12 (1961) 1–2, p. 203-213 Nicolãescu-Plopºor C.S, Cercetãrile arheologice de
la Cazane, în SCIV 16 (1965, 2), p. 407–411.
79 http://www.cimec.ro/Arheologie/ArhivaDigitala/Istoricul MNA.
80 Viorel Cosma, Lãutarii de ieri ºi de azi, Ed. Du Style, Bucureºti 1996 , p. 149.
81 Viorel Cosma, Lãutarii de ieri ºi de azi, Ed. Du Style, Bucureºti 1996 , p. 148.
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„pasãre mãiastrã”, ambii fiind rãsplãtiþi ºi cu ovaþiile entuziaste ale Marlenei
Dietrich;. Maria Lãtãreþu, din familie de lãutari, solista primei orchestre
româneºti de stat de muzicã popularã (întemeiatã în 1949 pe lângã Institutul
de Folclor), care avea sã devinã orchestra „Barbu Lãutarul”; Fãnicã Luca
(Iordache Luca ªtefan), considerat la vremea sa cel mai mare naist din lume,
care a cântat la sãrbãtoarea naþionalã a Franþei ºi la celebrele teatre „Chatellets”
ºi „Palladium”, în spectacolul „Naiul fermecat” (înregistrat pe placã de
gramofon la Londra); Toni Iordache (1942–1988), numit zeul þambalului,
deþinãtorul unui record mondial, 25 de lovituri de þambal pe secundã, despre
care „se spune cã, la finalul unui concert, Celibidache l-a îmbrãþiºat (...) cu
lacrimi în ochi.”82; Ion Voicu ºi ªtefan Ruha, care, cu viorile lor, au dus faima
României pe toate continentele lumii.

Între personalitãþile importante ale ºtiinþelor din România care au avut
origini rrome, vag afirmate sau deloc de-a lungul vieþii lor, se aflã medicul
Victor Babeº83, care a confirmat afirmaþia lui M. Kogãlniceanu potrivit cãreia
„dupã eliberarea din robie din rândurile rromilor au apãrut industriaºi, artiºti
plastici, ofiþeri distinºi, buni administratori, medici ºi chiar buni oratori în
parlament”84.

Mass-media

În domeniul mass-media rromii s-au afirmat nu numai ca jurnaliºti
sau colaboratori la diferite publicaþii, de pildã Gheorghe A. Lãzureanu-
Lãzuricã, jurnalist ºi scriitor rrom („þigan de origine –, absolvent al ªcolii
Superioare de Comerþ, depozitar de lemne ºi furaje din Bucureºti, (...) a fost
colaborator la „Adevãrul Literar” ºi „Universul”85), dar ºi prin editarea unor
ziare ºi reviste proprii, îmbogãþind patrimoniul comun al presei româneºti:
Neamul þigãnesc (1934-1935), fondat de Naftanailã Lazãr din Calbor
(Fãgãraº); Glasul romilor (apãrut, pânã în anul 1940, sub conducerea lui
Gh. Niculescu, preºedinte); Timpul, editat ºi condus de rromii Aurel Th.
Manolescu Dolj, ziarist, Marin I. Simion, poet, N. St. Ionescu, avocat ºi
C. Nicolãescu-Plopºor, profesor, scriitor ºi jurnalist86; O Rom, fondat de

82 www.bestmusic.ro/Artist_Toni-Iordache.
83 Interviu cu conf. univ. dr. Vasile Burtea, 22 mai 2008, realizat de etnolog dr. Delia
Grigore, conform interviului realizat de cãtre conf. univ. dr. Vasile Burtea cu
Alexandru Babeº, 15 iunie 2006.
84 Mihail Kogãlniceanu, 1891, Desrobirea þiganilor. ªtergerea privilegiilor boiereºti.
Emanciparea þiganilor – Discurs rostit la Academia Românã, 1(13) aprilie.
85 L. Nastasã, A. Varga, Minoritãþi Etnoculturale. Mãrturii Documentare. Þiganii din
România (1919-1944), p. 186, doc. 80.
86 L. Nastasã, A. Varga, Minoritãþi Etnoculturale. Mãrturii Documentare. Þiganii din
România (1919-1944), p. 17.
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C. Nicolãescu-Plopºor, apãrut la Craiova în 1934; Gazeta Romilor (1936),
fondatã de Apostol Matei, preºedintele asociaþiei „Redeºteptarea romilor ºi
romiþelor din România” (înfiinþatã la 5 august 1936).

PREOCUPÃRI PENTRU CUNOAªTEREA „CELUILALT”

Convieþuirea a fãcut ca reprezentanþii unora sau altora dintre etnii sã
facã un pas mai departe în cunoaºterea celuilalt/celorlaþi. Asemenea fapte
de viaþã sau evenimente au rãmas în conºtiinþa colectivã, devenind parte a
patrimoniului local sau naþional.

Bartók Béla (1881-1945), nãscut la Sânicolau Mare, a avut un interes
deosebit faþã de folclorul ºi muzica popularã româneascã din care s-a inspirat
în creaþiile sale.

Scriitorul slovac Jozef Gregor Tajovský, contabil la Banca popularã
slovacã din Nãdlac în perioada 1904–1910, scrie piesa de teatru „Statky-
zmätky” inspiratã din realitatea dramaticã a þãranului slovac localnic, dornic
de înavuþire, capabil sã sacrifice în acest sens pânã ºi sentimentul iubirii.
Acelaºi autor va consemna în periodicele slovace personalitãþile locale
slovace, române, sârbe ºi maghiare din zonã, colaborarea acestora pe plan
cultural, social ºi politic. Mãrturie acestui fapt stau ºi culegerile de basme
populare slovace adunate în zona Bihorului ºi publicate în Slovacia. Povestea
,,O Pocalovi (Despre Pocalã)” reprezintã de fapt o repovestire a basmului
popular preluat din folclorul românesc în limba slovacã. Preocupãri pentru
cunoaºterea propriei identitãþi, precum ºi a culturii celuilalt, vor manifesta
preoþii slovaci Daniel Zajac ºi Ludovit Haan, autorii monografiei „Dejiny
starého a nového Nadlaku (Istoria Nãdlacului vechi ºi nou, 1853)”. Acestora
li se adaugã preotul Ivan Bujna, autorul monografiei „Struèný nástin cirkvy
evanjelickej slovenskej v Nadlaku (Scurtã schiþã a comunitãþii slovace
luterane din Nãdlac)” din 1912. N-au lipsit nici încercãri de a face cunoscutã
poezia poetului maghiar L. Petöfi în traducere slovacã. Autorul acestei tradu-
ceri a fost la 1890 preotul Karol Hrdlièka, promotor al activitãþii asociativ-coope-
ratiste în rândul slovacilor nãdlãcani ºi autor al unor anexe pentru elevii
ºcolilor slovace luterane.

Jovan Sterija Popoviæ (SR 61) s-a nãscut la Vršac ºi a urmat ciclul liceal
superior la Timiºoara, unde ºi-a început ºi activitatea literarã. A învãþat limba
românã ºi a fost preocupat de studiul cuvintelor de origine sârbã din limba
românã.

Marele scriitor ºi reformator al limbii sârbe Vuk Stefanovi  Karadž iæ
(SR 58) a locuit ºi în Þãrile Române, a cules ºi cântece poulare româneºti,
pe care în 1823 le-a dãruit lui Gheorhe Asachi la Viena.



ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

216

Viaþa spiritualã a croaþilor din România datoreazã mult ºi unor
intelectuali, îndeosebi preoþi, de alte etnii, care au activat în mijlocul lor ºi
s-au identificat cu timpul cu ei, acþionând pentru a le pãstra specificul
naþional. Elocventã în acest sens este activitatea preotului dr. Aleksandar
Berkovici, de etnie maghiarã, care între 1924 ºi 1932 a fost paroh în satul
Rafnic. Activitatea lui a fost pusã în slujba etniei, printre altele, pentru faptul
cã a introdus în serviciul divin graiul croat local ºi limba croatã, fãrã a afecta
rolul limbii latine. De asemenea a adus, cu aprobarea autoritãþilor române,
cãrþi în limba croatã pentru uzul elevilor.

Lista creatorilor evrei în domeniul culturii ºi civilizaþiei româneºti, a
culturii culte ºi poporane, înscrie zeci de nume care au excelat în literaturã,
lingvisticã, folclor literar ºi muzical, ca ºi în mai toate celelalte tãrâmuri ale
cunoaºterii celuilalt. Ne rãstrãngem doar la câteva exemplificãri. G. Cãlinescu,
în celebrul sãu Compendiu (Istoria literaturii române de la origini pânã în
prezent) arãta cã „din sânul evreilor a ieºit o sumã de filologi, ca M. Gaster,
L. ªãineanu, A.I. Candrea ºi atâþia alþii, cãrora ar fi regretabil sã le tãgãduim
contribuþia la propãºirea culturii”.

Dicþionarele consacrate scriitorilor din România cuprind zeci de
medalioane ºi ample bibliografii consacrate unor reputaþi scriitori evrei.
Amintim doar numele unor I. Peltz, A. Dominic, B. Fundoianu, I. Voronca,
C. Baltazar, I. Ludo, E. Relgis, I. Cãlugãru, M. Blecher, T. Tzara (împreunã cu
alþi creatori ai avangardismului literar românesc). Dintre scriitorii în viaþã,
nu puþini sunt cei care alimenteazã cu lucrãri remarcabile piaþa literarã
internã sau cea din afarã, inclusiv din Israel, unde câteva zeci de scriitori se
exprimã în limba românã.

O seamã de prezenþe evreieºti au scris sau continuã sã scrie în limba
maghiarã, iar faimosul Paul Celan ºi-a scris întreaga sa operã – de rãsunet
european – în limba germanã. Lucrarea Contribuþia evreilor din România la
culturã ºi civilizaþie, sub coordonarea acad. Nicolae Cajal ºi dr. Hary Kuller,
evidenþiazã prezenþa creatorilor evrei în folcloristica ºi etnomuzicologia
româneascã, dar ºi în alte domenii ca artele plastice, arhitecturã, muzicã,
teatru, film, televiziune, presã.

STUDIU DE CAZ: TURNU SEVERIN – UN SPAÞIU
AL DIALOGULUI CULTURAL

Creºterea importanþei Dunãrii în urma pãcii de la Adrianopol din 1829
a dus la o nouã strategie privind reþeaua de localitãþi. Severinul se numãrã
printre noile oraºe dunãrene, „de negoþ”, apãrute dupã liberalizarea
comerþului. Data formalã a întemeierii sale este anul 1833. Primãvara, când
generalul Kiseleff a vizitat ruinele Drobetei ºi Cerneþiul – vechea reºedinþã a
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judeþului, cernãþenii i-au cerut strãmutarea localitãþii în Câmpia Severinului.
Generalul, caracterizat de N. Iorga ca un „bãrbat mãrinimos, cu un larg cerc
de vedere, mai mult francez decât rus…” a cerut Sfatului Administrativ, prin
ofisul din 22 aprilie 1833, înfiinþarea oraºului Turnu Severin. Deºi cernãþenii
au avut aceastã iniþiativã, ei au refuzat multã vreme sã plãteascã noile locuri
de casã ºi de aceea oraºul s-a constituit mai ales din strãini. Dupã ce, la
25 iunie 1836, se acordã strãinilor dreptul de a-ºi cumpãra locuri ºi a se
aºeza în oraº (Sev. 1), vin aici germani, unguri, sârbi, greci, bulgari, francezi,
albanezi, englezi, armeni, evrei, polonezi, cehi etc. Înflorirea oraºului se
datoreazã deopotrivã autohtonilor ºi strãinilor.

„Am trãit într-o atmosferã cu adevãrat occidentalã”, mãrturisea, într-
un interviu din 1945, Alice Voinescu. Un cartier din partea vesticã a oraºului
se numea „cartierul nemþesc”. De fapt, populaþia de limbã germanã
constituia peste jumãtate din populaþia oraºului în 1865 (54,3%). Locuiau în
acest cartier germani ºi austrieci ce lucrau în port, la ºantierul naval, în
atelierele C.F.R. sau la Agenþia de navigaþie austriacã, dar ºi alþi locuitori de
religie catolicã (unguri, italieni) ca ºi locuitori de religie protestantã. Din 1864,
existã statute ce reglementeazã viaþa Comunitãþii germano-catolice,
funcþionarea ºcolii, a bisericii ºi cimitirului catolic. La ºcoala de fete (Institutul
Sf. Ana) învãþau nu numai fetele din aceastã comunitate. Profesoarele,
cãlugãriþe din þarã ºi din strãinãtate, predau germana, franceza, italiana ºi
bunele maniere, muzicã germanã ºi franþuzeascã. Odatã cu spiritul nemþesc,
de ordine ºi curãþenie, germanii au adus ºi obiceiuri ce i-au influenþat pe
ceilalþi severineni: carnavalurile cu mãºti, petrecerile câmpeneºti de 1 Mai,
cu fanfarã ºi mese copioase în pãdurea Crihalei, serbarea pomului de
Crãciun, ocazie cu care se împãrþeau daruri ºi se cânta „O Tannenbaum”,
„Stiele nacht, heilige nacht”… În amintirile sale, ªerban Cioculescu scria:
„ºtiam cu toþii nemþeºte la Turnu Severin…”

În aprilie 1861 a avut loc ºi cel dintâi serviciu religios al Comunitãþii
Evanghelice din Turnu Severin, în grãdina farmacistului Carol Bomches, sub
conducerea Consiliului Superior Evanghelic din Berlin. Din 1865 comunitatea
a avut ºi ºcoalã primarã (care din 1883 a avut ºi propriul ei local), iar în 1868
începe construirea unei biserici a comunitãþii.

Evreii reprezentau, la recensãmântul din 1865, 8% din populaþia
Severinului. Trãiau aici evrei de rit spaniol (veniþi din peninsula Balcanicã)
ºi de rit german (cei mai mulþi veniþi din Austro-Ungaria). S-au ocupat mai
ales cu activitãþi negustoreºti. Au avut douã ºcoli ºi câte o sinagogã în centrul
oraºului. Dintre clãdirile ridicate de evrei, una dintre cele mai frumoase
rãmâne casa Sabetay, ridicatã în 1890 (Sev. 2). Subsolul ei a fost loc de torturã
în anii comunismului, iar dupã ce Nicolae Ceauºescu a vãzut casa, aceasta
a devenit reºedinþã prezidenþialã.
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Grecii au avut ºi ei un rol important în viaþa oraºului. Figureazã pe
listele cu cumpãrãtorii primelor locuri de case din oraº, pe listele cu taxele
ce formau bugetul urbei, îi gãsim printre brutari ºi negustori, printre
proprietarii ºi administratorii hanurilor ºi hotelurilor. Hanul Roºu, cel mai
vechi din oraº, a fost ridicat de greci. Au urmat mai târziu: hanul lui Dimitrie
Apostol, hanul lui Hristea Gheorghiu, apoi hotelurile: „Fortuna” (numit apoi
Grand Hotel), „Europa”, „Pantazopol” (devenit „România Mare”), „Orient”,
„Fraþii Polihronie” (numit apoi „Sachelaridis” ºi apoi Hotel „Traian”) (Sev. 3,
4, 5, 6, 7). Îi gãsim printre consilierii noului oraº ºi mai târziu printre
intelectualii Severinului: medici, profesori, juriºti, scriitori ºi publiciºti.

Cei mal mulþi greci din Severin proveneau din Epir ºi Macedonia.
Indiferent de þinuturile din care au plecat, nu le-au uitat. O mare parte din
averea lor au pus-o la dispoziþia satelor lor unde au construit ºi au întreþinut
ºcoli ºi biserici, drumuri, poduri ºi fântâni. Totodatã, grecii severineni au
încercat sã facã ceva ºi pentru noua lor patrie: familia Fortuna face donaþii
pentru construirea unei ºcoli primare. Mihu Polihroniu gãzduieºte în casele
sale primele ºcoli diin oraº. Tot el a instalat într-o casã un spital pentru bolnavii
lipsiþi de mijloace materiale (Sev. 8, 9, 10). Un alt comerciant grec, V. Manecas,
la 1877 proprietarul restaurantului „Apollo”, a renunþat la chirie în timpul
Rãzboiului de Independenþã, cedând gratuit sala pentru a adãposti spitalul
militar. Apostol Ghiculescu a donat localul în care a funcþionat ªcoala
Comercialã. ªi lista exemplelor poate continua… Sunt tot atâtea argumente
cã vechiul dicton latin, despre teama de grecii care fac daruri, nu mai are de
mult nici o justificare.

Sârbii, majoritatea negustori ºi meseriaºi, s-au stabilit în zonã dupã
1865, mai ales în urma frãmântãrilor din Serbia ºi a luptelor dintre familiile
Obrenovici ºi Karagheorghevici. În 1882 s-a înfiinþat o ºcoalã primarã în limba
sârbã, unde au predat Svetozar Popadici (licenþiat în drept la Paris) ºi poetul
Voislav Ilici. În perioada interbelicã sârbii reprezentau cea mai puternicã
minoritate din Severin. La sfârºitul secolului al XIX-lea a luat fiinþã în oraº
societatea „Bratstvo”, numitã în documente când sârbo-slavã, când sârbo-
croato-slovenã. Clãdirea în care a funcþionat sediul acesteia, cumpãratã de
la doi greci din Severin, Gheorghe Iannis Tãnase ºi A.G. Muzas, a fost donatã
în 1928 de Comunitatea sârbã Bibliotecii „I.G. Bibicescu”.

Armenii din oraº se ocupau mai ales cu comerþul de cafea ºi dulciuri
(cunoscuþi erau Sahighian ºi Mardirosan). Pentru dulciuri (baclavale ºi
sugiucuri) ºi mai ales pentru bragã, erau vestiþi ºi turcii (Begu, Bairam ºi
Caraiman), cei mai mulþi veniþi din insula Ada Kaleh. Iaurtul cel mai bun îl
gãseai la bulgari, care se ocupau ºi cu grãdinãritul. Pe italieni îi gãsim în
construcþii, printre arhitecþi, sculptori, pictori ºi pietrari (Darini, Dante,
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Giacomini, Fragiacomo, Molinaro, Vanderti, Scotti), iar pe francezi, mai ales
ca profesori la liceele din oraº (Marcel Fontaine, Durand, A.Sauget).

Severinul a fost un spaþiu caracterizat printr-o extraordinarã diversitate
etnicã. Pe lângã naþionalitãþile menþionate, într-o evidenþã din 1920 a
cetãþenilor strãini rezidenþi în Severin figurau de asemenea: 89 unguri, 69
cehoslovaci, 8 albanezi, 7 polonezi, 5 elveþieni, 3 englezi, 2 belgieni ºi un
argentinian. Asta duce ºi la o mare diversitate confesionalã. În 1932, erau
în oraº 18 440 ortodocºi, 1 257 romano-catolici, 436 de religie mozaicã, 113
greco-catolici, 20 calvini, 109 luterani, 24 adventiºti, 14 baptiºti.

O parte din urmaºii noilor veniþi au rãmas pentru totdeauna în noua
lor þarã. Unii au pãstrat cât mai mult statutul de supuºi strãini, alþii au cerut
împãmântenirea (Sev. 11), integrându-se în societatea româneascã.
Cãsãtoriile mixte, educaþia în familie ºi legãturile dintre membrii diferitelor
comunitãþi au fãcut ca severinenii sã se hrãneascã din mai multe culturi,
fãrã a avea sentimentul vreunei înstrãinãri (Sev. 12, 13). Dintre toþi, cei mai
exotici ºi mai originali în „adaptabilitatea ºi neschimbarea” lor rãmân rromii
(Sev. 14).

Alþii s-au întors în locurile din care au plecat strãmoºii lor (de pildã
foarte mulþi evrei au plecat în perioada exodului în Israel, facilitat de statul
român, astfel încât în ultimul deceniu, rãmânând doar câteva persoane,
comunitatea mai existã).

Cu toate greutãþile strãinãtãþii, severinenii de alte etnii s-au simþit bine
la Turnu Severin. Cea de a doua soþie a grecului Mihu Anastasiu era o austriacã
din Krems, dar pentru ea „acasã” nu înseamnã Krems, ci Severin. În jurnalul
ei apar o mulþime de prieteni, de diferite naþionalitãþi. Ei se numesc Bãlcescu,
Hergot, Escoufié… Deºi cãlãtorea adesea cu soþul ei la Paris, Monte Carlo,
Viena, Triest, Veneþia, Milano, Pesta, abia aºteaptã sã revinã în Severin –
notând în jurnalul ei: „Pretutindeni e bine, dar acasã-i cel mai bine”.

Unele comunitãþi au renãscut dupã 1990 ºi au reluat legãturile cu
locurile de origine (Sev. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22). Reînvierea legãturilor
tradiþionale, a vechilor „coridoare culturale” ale istoriei, poate face din aceste
comunitãþi nu doar punþi de prietenie între þara din care provin ºi þara de
adopþie, dar ºi o punte trainicã spre Europa de astãzi (Sev. 23).
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Capitolul V

PERCEPÞII RECIPROCE
ÎN IMAGINARUL COLECTIV

Într-un text din volumul „Sfaturi pe întunerec” (1937), Nicolae Iorga
scria urmãtoarele: Popoarele împrumutã. Succesul le ispiteºte, dar nu-ºi dau
samã de unde vine taina lui. Cutare naþiune s-a refãcut minunat, a sãvârºit
lucruri care uimesc lumea: rãnile i s-au închis, tulburarea s-a liniºtit, realizãri
neobiºnuite se ivesc în fiecare zi. ªi atunci o privire rãpede crede cã a ºi
descoperit de unde pleacã toate aceste isprãvi: vede o hainã, o disciplinã
ostãºeascã, o organizare, un ºef a toate poruncitor, care sfarmã orice voinþã
contrarã. Hai sã facem ºi noi! De fapt, popoarele se uitã unele la altele, se
admirã, se copiazã, se imitã sau se urãsc, se invidiazã, se dispreþuiesc în
funcþie de starea de spirit creatã de oamenii înºiºi, de evenimente ºi de
contextul istoric care le-a adus ºi le-a pus sã trãiascã împreunã.

„Celãlalt”, chiar dacã te fascineazã, e „altul”, e un strãin. Îl tolerezi sau
chiar poþi comunica cu el. Dacã te înspãimântã, „celãlalt” devine un exclus,
un marginal, e numai bine sã te fereºti de el sau sã te protejezi prin agresivitate.
Comportamentul uman e cel mai adesea iraþional în relaþie cu „celãlalt”.
Teama cã þi-ai putea pierde confortul spiritual, moral, psihic, în faþa celui
care vorbeºte altã limbã, se roagã la un alt Dumnezeu, are alte obiceiuri
decât tine (altã zi de odihnã sãptãmânalã, alte sãrbãtori, este botezat, se
însoarã sau este îngropat altfel), poartã altfel de haine sau joacã dupã altã
muzicã, creeazã o reacþie de autoapãrare mai puternicã decât raþiunea care
te-ar ajuta sã înþelegi sau sã accepþi diferenþa. De aici ºi pânã la apariþia
prejudecãþilor despre „celãlalt” nu e decât un pas foarte mic. Fiecare
prejudecatã e, de fapt, un scenariu imaginar cu privire la „celãlalt” materializat
într-un stereotip, un cliºeu, o „scurtãturã” de gândire care, din comoditate
intelectualã cel mai adesea, e aplicatã de-a valma unei persoane sau unui
grup întreg – social sau etnic. Soliditatea ºi stabilitatea stereotipurilor sunt
aºa de puternice încât nici atunci când suntem puºi în faþa evidenþei
contrariului nu vom accepta eroarea de judecatã.

Câteva exemple: La ce ne gândim când spunem slovac? – bun, harnic,
onest. Cum e neamþul? – ordonat, disciplinat, corect. Dar albanezul? –
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ospitalier, generos, cinstit. Chiar pozitive fiind, aceste valorizãri ale „celuilalt”
exprimã aceleaºi procese psihice: tendinþa de a corela lucruri sau
comportamente care în realitate nu sunt asociate – sau nu se asociazã aºa
cum credem noi – ºi, în acelaºi timp, tentaþia permanentã de a ordona
realitatea înconjurãtoare în categorii, clase, structuri care accentueazã
diferenþele.

Aceleaºi mecanisme psihologice dezvoltã ºi stereotipurile negative care
sunt mai numeroase ºi mai frecvent utilizate în viaþa cotidianã. Spre exemplu:
evreul – e avar, grecul – e necinstit, românul – e hoþ, rusul – e beþiv, sârbul –
încãpãþânat. Aceste percepþii sunt rezultatul relaþiilor interumane cotidiene.

Dacã peste acestea se suprapun ideologii politice, interese naþionale,
atitudini ale unor personalitãþi politice, scrieri literare sau mesaje cu conotaþii
etnice transmise – conºtient sau nu – în sistemul educativ, calitatea ºi influenþa
stereotipurilor capãtã o consistenþã sporitã.

În imaginarul colectiv relaþia pe care minoritãþile au avut-o cu
majoritatea poate fi privitã din mai multe perspective.

• Dialogul mutual este expresia unor relaþii interumane pozitive.
• Asimilarea (chiar ºi încercarea nereuºitã de asimilare) a unei

minoritãþii de cãtre majoritate reprezintã o tendinþã în relaþiile interetnice cu
conotaþii politice ºi naþionaliste.

• Excluderea socialã, culturalã sau politicã este expresia iraþionalã a
fricii faþã de „celãlalt”.

• Non-percepþia înseamnã lipsa de perspicacitate în identificarea
„celuilalt”, cel mai adesea, vina fiind a ambelor pãrþi.

Rândurile care urmeazã sunt o privire de ansamblu asupra relaþiei dintre
minoritãþi ºi majoritate în spaþiul românesc, un punct de vedere asumat de
cãtre fiecare minoritate asupra unui subiect pe cât de sensibil pe atât de
spectaculos în expresia sa. Cu referiri la cauzele ºi originile acestor
reprezentãri, înregistrând formele lor de expresie (viaþa cotidianã, folclor,
literaturã, istorie, artã, mass-media, legislaþie etc), precum ºi prejudecãþile ºi
formulele stereotipe de relaþionare (între majoritari ºi minoritãþi sau între
minoritãþi) prezente în memoria colectivã ºi individualã, paginile urmãtoare
sunt imaginea imaginii „celuilalt”.

MINORITÃÞI VERSUS MAJORITATE ÎN IMAGINARUL COLECTIV

Albanezii

Dintre toþi balcanicii, albanezii sunt cei mai apropiaþi de români prin
origine, caracter ºi obiceiuri. Acesta este motivul pentru care adaptarea lor
la noile condiþii economice ºi sociale din România s-a fãcut în mod firesc,
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fãrã probleme deosebite. Un element important în naturalizarea lor au
constituit-o cãsãtoriile mixte, întâlnite mai cu seamã în secolul al XX-lea,
între ortodocºi ºi, mai rar, între ortodocºi ºi musulmani. De asemenea, nici
limba þãrii de adopþie nu a împiedicat acomodarea lor rapidã în România.
Favorizaþi de meseriile pe care le-au practicat, dar ºi de calitãþile lor native –
cinstea ºi corectitudinea – albanezii s-au bucurat de respectul ºi aprecierea
populaþiei majoritare. Recunoscuþi ca buni cofetari, patiseri, cârciumari ºi
negustori, ei au devenit personaje importante în comunitãþile locale, fiind
un element dinamic ºi creativ al societãþii româneºti. Un asemenea exemplu
este ºi astãzi, dupã douã secole de la stabilirea în România, numeroasa familie
Memishi din Slatina, cofetari ºi cetãþeni de vazã ai municipiului. În cofetãria
lor renumitã din centrul Slatinei, „La atletul albanez”, s-au rãsfãþat cu dulciuri
orientale – bragã, îngheþatã, cafea ºi prãjituri – personalitãþi publice
importante, oameni politici, sportivi, diplomaþi etc.

Albanezii sunt un popor ospitalier ºi generos. Proverbul „Casa
albanezului este a lui Dumnezeu ºi a oaspetelui” spune totul despre firea
deschisã, caldã ºi primitoare a acestor oameni. Sub acest aspect au fost
cunoscuþi de români, iar numele ºi renumele lor stãruie ºi astãzi în memoria
colectivã. La rândul lor, albanezii îi privesc pe români cu simpatie, ca pe o
rudã apropiatã. Evoluþia relaþiei dintre cele douã popoare a fost una organicã,
naturalã, fãrã asperitãþi, iar schimburile culturale au favorizat cunoaºterea
reciprocã. Dupã 1990, odatã cu intensificarea contactelor politice ºi
interumane, aceste relaþii au devenit mult mai apropiate. La aceasta a
contribuit ºi activitatea asociaþiilor culturale amintite în capitolele anterioare.

Cehii

Românii ºi sârbii din Banatul de sud îi numesc pe cehi „pemi”. Cuvântul
nu este unul peiorativ, înjositor sau batjocoritor ci este o derivare de la
„bohem”, aplicându-se ºi germanilor sosiþi din regiunea Boemiei. La rândul
ei, denumirea de Boemia sau Bohemia, patria de origine a „pemilor” provine
de la antica provincie Boiohaemum, unde s-au aºezat în secolul I d.H., boii,
un neam celtic. Dupã unii cercetãtori denumirea de „pemi” provine din
cuvântul german Böhmen, denumire ce se dãdea de cãtre germanii din
Banat, tuturor celor ce veneau din Boemia. De remarcat însã cã cehii între ei
nu se numesc decât cehi.

Ca profil psihologic ºi moral, cehii sunt oameni cinstiþi, liniºtiþi, blajini,
chiar timizi, ascultãtori ºi respectuoºi cu strãinii ºi cu autoritãþile. Nu îºi deschid
sufletul ºi casa imediat, dar dacã le-ai câºtigat încrederea, þi-o acordã în
totalitate ºi sunt foarte ospitalieri. Sunt socotiþi oameni de nãdejde pe care te
poþi bizui oricând. Majoritatea dintre ei sunt „meseriaºi universali”, pricepuþi
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la toate ºi foarte cãutaþi. O lucrare fãcutã de un „pem” reprezintã o garanþie
clarã de calitate, siguranþã ºi trãinicie.

Comunitãþile cehe nu provoacã probleme autoritãþilor ºi nici nu creeazã
tensiuni interetnice. Uneori, unele fapte negative apãrute în comunitate sunt
dezaprobate public chiar de ei. Unii cehi dau dovadã de naivitate ºi indulgenþã
excesivã, de care pot sã profite persoanele rãu intenþionate.

Pemoaicele sunt cunoscute pentru curãþenia, hãrnicia ºi priceperea
lor culinarã. Se spune cã nu se mãritã pânã nu cunosc cartea de bucate pe
de rost, dar chiar dacã nu este aºa, cert este cã ele sunt foarte bune bucãtãrese
ºi gospodine.

Croaþii

Aºa cum s-a mai fãcut referire ºi în capitolele anterioare, de-a lungul
existenþei sale pe aceste meleaguri, comunitatea croatã din România a avut
numai relaþii paºnice cu etniile cu care a intrat în contact, cu populaþia
majoritarã. Aceastã realitate istoricã a generat percepþii pozitive faþã de cei
cu care croaþii au intrat în dialog.

Elocvente în acest sens sunt baladele, jocurile sau cântecele din
folclorul croat care s-au pãstrat ca urmare a muncii de culegãtor de folclor a
profesorului Ivan Birta ºi se regãsesc în lucrarea acestuia „Karaševci”, apãrutã
în 1933 la Bucureºti.

Pentru cã referirile din culegerea de folclor au ca obiect ºi subiect
localitãþile croate din Banatul Montan, localitãþi care se învecineazã doar cu
cele locuite de români, cele ce-i cuprind pe aceºtia sunt semnificative. Cât
priveºte elementele de conþinut ale creaþiilor populare croate, acestea au în
vedere o gamã largã de aspecte ale vieþii.

Astfel, poemul liric „Vlaška obanica” (s.n. – „Românca pãzind oi pe
câmp”) descrie dialogul a doi tineri – un bãiat croat ºi o fatã româncã – ce se
întâlnesc pe câmp pãzind oile. Tânãra pãstoriþã româncã îi relateazã,
plângând, singurãtatea în care se aflã ca urmare a faptului cã fraþii ei sunt
plecaþi la oaste.

În aceeaºi ordine de idei baladele croate reliefeazã ºi eroii români,
precum ªtefan cel Mare – domnitor ºi conducãtor militar care în secolul al XV-
lea s-a evidenþiat în faþa Europei în luptele cu turcii, aºa cum se desprinde din
balada „Stefan, vojvoda volonski” (s.n. – „ªtefan – domnitorul românilor”),
sau victoria ruso-românã în rãzboiul contra Imperiului Otoman din 1877–1878,
aºa cum se reflectã în baladele „Boj kod Plevne” (s.n. – „Lupta de la Plevna”)
ºi „Turci gube Plevne” (s.n. – „Turcii pierd Plevna”).

Tot în capitolele anterioare s-a subliniat ºi ideea cã localitãþile croate
din Banatul Montan sunt compacte din punct de vedere etnic – locuite doar
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de etnici croaþi – ceea ce nu exclude prezenþa ºi a unor familii de rromi, viaþa
acestora fiind parte integrantã a vieþii cotidiene a locuitorilor majoritari. Astfel
în culegerea menþionatã deja, se regãsesc ºi poeme care reflectã viaþa acestei
comunitãþi, precum e poemul liric „Cigan ici maleni” (s.n. – „Copiii rromi”)
în care, între altele, se descrie modul de preparare a unor mâncãruri pe
bazã de carne de pasãre .

De asemenea, în aceeaºi ordine de idei se înscrie ºi poemul liric „Hei,
sviraj mi, cigo” (s.n. – „Cântã-mi, þigane”), în care sunt evidenþiate calitãþile
de lãutari populari ale membrilor etniei rrome, aceºtia fiind cei care au
reprezentat muzica folositã în momentele de sãrbãtoare din viaþa comuni-
tãþii – nuntã, botez, la rugi, joc în zilele de duminicã etc.

Alt mijloc prin care percepþiile pozitive reciproce s-au manifestat
pregnant a fost ºi este publicaþia bilingvã româno-croatã a Uniunii Croaþilor
din România, cu apariþie lunarã, „Hrvatska gran ica” (s.n. – „Rãmurica
croatã”).

De-a lungul celor 11 ani scurºi de la apariþia sa, în coloanele acestei
reviste s-au regãsit articole care au reflectat activitãþi comune ale comunitãþii
croate cu cele aparþinând celorlalte etnii din Caraº-Severin – cehã, germanã,
maghiarã, rromã, sârbã ºi ucraineanã – precum „Festivalul de folclor
interetnic”, „Zilele tineretului comunitar”, „Didactica învãþãmântului
minoritar” etc. – activitãþi prin care s-a promovat inter/multiculturalitatea.

Maghiarii

Coexistenþa (coabitarea, convieþuirea) românilor ºi a maghiarilor pe
meleagurile transilvãnene de mai bine de o mie de ani a lãsat amprente în
imaginarul colectiv al ambelor popoare. Deºi au fost ºi unele momente
presãrate cu conflicte, în cea mai mare parte a istoriei convieþuirea celor
douã popoare a fost paºnicã.

Atât limba românã cât ºi cea maghiarã conþin cuvinte de provenienþã
strãinã, iar multe dintre acestea, în cazul românei, provin din maghiarã ºi
invers. De exemplu cuvinte ca: oraº (város), bani (báni, dénárok), marfã
(marha) provin din maghiarã, iar cele ca: ficsúr (fecior), esztenna (stânã),
áfonya (afine) sunt de origine românã.

De obicei popoarelor le place sã se deosebeascã de acelea de care
sunt mai aproape, iar cu cele mai îndepãrtate încearcã sã aibã cât mai multe
în comun, preluând modelul acestora. În trasarea caracterului naþional al
unui popor este nevoie de multã precauþie, pentru cã din punct de vedere al
imagologiei niciun popor nu este omogen. Stereotipurile în mod normal sunt
pur informative. Cunoaºterea lor nu e altceva decât cercetarea corectitudinii
ºi rectificarea lor dacã este cazul.
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Apariþia ºi evoluþia acestor caracteristici naþionale au fost influenþate
de-a lungul timpului de mai mulþi factori: istorici, geopolitici, economici sau
culturali. Între popoarele care au împãrþit aproape acelaºi destin istoric
similitudinile sunt multiple însã existã ºi deosebiri.

Autostereotipurile (autoimaginea sau imaginea de sine) de multe ori
nu exprimã situaþia realã a unui popor, ci felul în care i-ar plãcea sã fie vãzut
de alþii, delimitându-se prin imaginea proprie. Totuºi auto ºi heterostereoti-
purile au un sâmbure de adevãr, pentru cã izvorãsc din trecutul comun al
popoarelor.

Luând în considerare aspectele de mai sus, conform unui chestionar
mai amplu, care a fost aplicat pe un eºantion de 1841 de persoane din care
1126 maghiari ºi 724 români, în noiembrie 1997, apar urmãtoarele componente
ale identitãþii maghiare ºi române în Transilvania privind stereotipiile etnice.87

Stereotipuri etnice în Transilvania – în procente

87 Veres Valér, Az erdélyi magyarok és románok közösségi identitása a társadalmi
struktúra tükrében. Szociológiai szemle. Budapest, 4/2000.
[html] http://veres.adatbank.transindex.ro/
88 Veres Valér, A Kovászna és Kolozs megyei magyarok kisebbségi identitástudatának
néhány vonása. Régió – Kisebbségtudományi szemle, Budapest, 3-4/1997.
http://veres.adatbank.transindex.ro/

Conform acestor studii românii sunt mai autocritici, decât maghiarii,
pentru cã 44% dintre români considerã ca poporul lor este leneº ºi în procent
de 27% neputincios. Maghiarii din punctul de vedere al românilor însã sunt
prea agresivi ºi egoiºti. La polul opus, în opinia maghiarilor, românii sunt
deseori leneºi ºi nepãsãtori.

O cercetare sociologicã efectuatã în 199688 între maghiarii din judeþele
Cluj ºi Covasna reflectã oarecum stereotipiile care existã la maghiari referitor
la propria imagine ºi despre imaginea formatã cu privire la români. Conform
cercetãrii maghiarii se considerã pe ei înºiºi ca fiind „sârguincioºi, muncitori,
cinstiþi, cu un comportament corect, prietenos cu toatã lumea, le place
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ordinea, sunt gata sã ajute mereu, au foarte multe calitãþi personale pozitive,
însã dacã sunt mai mulþi împreunã atunci apare dezbinarea, gruparea în
partide fiindcã între ei sunt mulþi egoiºti. Românii îi asupresc, îi umilesc la
fiecare pas. Maghiarii sunt culþi, civilizaþi ºi sunt mai civilizaþi decât românii.
Cea mai caracteristicã calitate negativã este mândria naþionalã, care foarte
des se transformã în a se bate cu pumnii în piept ºi a se grozãvi în faþa altora”.

Despre români, stereotipul ce apare din cercetare este urmãtorul: „are
douã feþe (Janus) pare prietenos, aºa se ºi comportã dar dacã vine vorba
despre problema naþionalã atunci devine naþionalist, chiar antimaghiar, face
totul sã-ºi realizeze scopurile ºi sã marginalizeze maghiarii; devine agresiv,
minte dacã trebuie, este amabil, fãþarnic (este amabil chiar ºi cu maghiarii)
însã în spatele lor îndeamnã la urã, se comportã incorect. Românul de rând
în general este rãmas în urmã, incult, uºor de influenþat, fãrã pretenþii, religios.
Sunt între ei ºi oameni cinstiþi ºi de treabã, dar aceºtia sunt excepþii. Chiar
dacã sunt între ei neînþelegeri când e vorba sã acþioneze împotriva maghiarilor
atunci devin solidari.”

Din cele douã concluzii reiese cã maghiarii au o imagine pozitivã despre
ei înºiºi, aspectele negative se referã doar la mândria naþionalã care de multe
ori se asociazã cu cerbicia ºi agresivitatea (mai ales în Secuime) ceea ce
dãuneazã relaþiilor româno-maghiare. Abundenþa caracteristicilor pozitive
în imaginea alcãtuitã despre sine este o armã cu douã tãiºuri, pe de o parte
mândria naþionalã este un obstacol în calea asimilãrii, pe de altã parte este
greu sã se realizeze o autoevaluare criticã în problema naþionalã.

O cercetare referitoare la stereotipiile etnice în secolul al XIX-lea aratã
cã maghiarii de atunci îi considerau pe români ca oameni care respectã
legea, superstiþioºi, ospitalieri, religioºi, care þin la limba lor, ignoranþi, nu
prea sârguincioºi (leneºi). Aceste stereotipii apar ºi printre cele de azi dar nu
sunt cele mai frecvente. Pe lângã ideologia tradiþionalã care îi caracteriza pe
români ca pe un popor subjugat ºi din aceastã cauzã înapoiat ºi ignorant,
mai nou poporul român apare ca popor dominant, un asupritor agresiv ºi
odios, care dând dovadã de lipsã de caracter respinge intenþiile „curate” ºi
drepturile „corect solicitate” ale maghiarilor. Totodatã în mulþi dintre maghiari
continuã sã existe simþãmântul superioritãþii culturale ºi morale care este
alimentat de imaginea tradiþionalã despre români.

Autorul cercetãrii considerã cã una dintre cauzele formãrii acestor ste-
reotipii despre români a fost naþionalismul comunist promovat de Ceauºescu
care a elaborat un discurs ideologic naþionalist bazat pe prezentarea trecutului
istoric al românilor într-un mod mult mai idilic chiar decât în perioada
romantismului. Istoria oficialã vorbea numai despre virtuþile naþiunii române,
iar toate prejudiciile ºi vinovãþiile provocate de statul ºi poporul maghiar au
fost exacerbate. Aceste idei au fost propagate prin învãþãmânt ºi mass-media
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ºi multe generaþii ºi-au format identitatea naþionalã pe baza lor. Totodatã
identitatea naþionalã ºi raportarea faþã de istorie a maghiarilor din România
a fost influenþatã negativ de studierea aceleiaºi istorii a românilor mai mulþi
ani la rând.

Pentru a afla dacã aceste auto- ºi heteroimagini etnice sunt sau nu
reale, este nevoie de multã empatie din partea ambelor pãrþi. Chiar dacã
considerãm cã unele caracterizãri nu ne reprezintã, trebuie sã admitem faptul
cã acel popor de la care provin a avut totuºi unele motive întemeiate când ni
le-a atribuit.

Faptul cã în imaginea maghiarilor alcãtuitã despre români gãsim pe
primul loc caracteristica „sunt prietenoºi” înseamnã cã prin adoptarea ºi
menþinerea unei politici adecvate se poate realiza, la nivelul percepþiei zilnice,
un model de convieþuire în România bazat pe acceptare ºi încredere
reciprocã a celor douã popoare. Deceniul care a trecut de la efectuarea aceste
cercetãri dovedeºte cã se poate realiza un asemenea model. Politica de
cooptare a UDMR-ului la guvernare, legile adoptate în favoarea minoritãþilor
naþionale, intrarea României în Uniunea Europeanã toate la un loc oferã un
cadru prielnic pentru realizarea modelului de convieþuire româno-maghiar
dorit ºi acceptat de ambele pãrþi. Considerãm cã ºi percepþiile ºi stereotipiile
prezentate s-au estompat în ultimul deceniu ºi cã imaginea reciprocã s-a
modificat cu multe caracteristici pozitive.

Grecii

Moto
„Imaginea celuilalt” reprezintã „o componentã esenþialã pentru

înþelegerea unei epoci, a mentalitãþilor ei, a felului cum s-au privit reciproc
pãmântenii ºi strãinii, cum s-au înþeles, s-au disputat ori au încercat sã
gãseascã un modus vivendi, având pânã la urmã nevoie unii de alþii.”

        (Georgeta Fililtti)

„Legãturile de amor dintre Grecia ºi România sunt vechi – scria C. A.
Rosetti – dovadã cã atunci când Ellada sângera sub sabia strãinului, ºtiinþa,
limba ºi sufletul Elladei au gãsit refugiu în spaþiul românesc”. ªi totuºi, în
ciuda acestor vechi „legãturi de amor” dintre greci ºi români ºi a foloaselor
reciproce ale convieþuirii lor, cu toate cã ceea ce a rãmas constant în fiecare
etapã a fost colaborarea, care i-a stimulat deopotrivã ºi pe unii ºi pe alþii, cu
toate cã românii ºi grecii au gãsit un model de convieþuire pe care l-ar râvni
orice popor – cu toate acestea, multã vreme, ei, grecii au fost declaraþi marii
vinovaþi pentru tot ceea ce era rãu în societatea româneascã.
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Reacþiile antifanariote de la începutul secolului al XIX-lea ºi istoriografia
timpului au amplificat consideraþiile dispreþuitoare la adresa grecilor.
Începând cu celebrul Eseu asupra fanarioþilor, din 1824, al lui Filip Zallony,
însemnãrile cãlãtorilor strãini ºi mai târziu observaþiile istoricilor români cu
privire la „nefericitul” secol al XVIII-lea, mai ales ale lui Nicolae Bãlcescu, au
întreþinut un climat care ºi-a pus amprenta ºi asupra mentalitãþilor din
deceniile urmãtoare. În „Buletinul Instrucþiunii Publice” din 1866, G. Missail
scria cã în loc de „patul lui Procust” românii ar trebui sã spunã „patul
fanarioþilor”, cãci asemeni renumitului bandit al antichitãþii elene, ce reteza
extremitãþile mai lungi decât patul sãu, ei au ciuntit ºi exterminat tot ce avea
România mare ºi naþional. Generaþii întregi de elevi învãþau cã secolul
precedent fusese unul de „teroare” ºi „urgie”, de „decadenþã fatalã”, de
„machiavelism infernal”, de „cumplit naufragiu” sub dominaþia umilitoare ºi
deznaþionalizatoare a grecilor, marii vinovaþi pentru tot ceea ce era rãu în
societatea româneascã: pierderea teritoriilor, a bunelor obiceiuri, pãtrunderea
laºitãþii ºi a corupþiei. Chiar ºi pentru Eminescu, poetul îndrãgostit de ideile
Elladei, izvorul tuturor acestor rele era „un grec sau o mânã de greci” (G 140,
141, 142, 143). „Numele de fanariot ºi de grec vor rãmâne în veci odioase
oricãrui român”, scria Pompiliu Eliade în lucrarea sa Influenþa francezã asupra
spiritului public în România, ce apãrea la Paris în 1898. În acelaºi an, în
Conferinþa sa despre Cultura românilor sub fanarioþi, Nicolae Iorga exprima
un nou punct de vedere. El sublinia faptul cã vechea concepþie, falsã ºi
umilitoare, provenea „dintr-o înþelegere nedeplinã ºi din sentimente ce aparþin
numai secolului XIX”, iar opera de reabilitare a acestor reformatori era
consideratã ca fiind una patrioticã.

Sentimentul antigrecesc s-a atenuat în secolul al XX-lea, cu toate cã
ideile din vechile manuale nu se dezrãdãcinau uºor. Unii încã mai vedeau în
problemele epocii rãscumpãrarea pãcatului încrederii în strãini ºi justificau
dificultãþile prezentului cu ajutorul trecutului, a ultimelor patru secole în care
societatea româneascã fusese „copleºitã de grecism ºi strãinism”. Într-o
broºurã (nesemnatã) apãrutã la Piteºti în 1907 se spunea cã „nu ne trebuie
români fãcuþi din streini, deºi nãscuþi în þarã, nici din strãini naturalizaþi cu
votul Camerelor legiuitoare, nouã ne trebuie români adevãraþi din moºi
strãmoºii lor români”. Grecii erau numiþi oaspeþi nepoftiþi, parveniþi, fãþarnici,
venetici, cosmopoliþi, o pacoste pe capul þãrii, spioni ºi vânãtori de zestre ºi
avere, un virus social infiltrat în sângele nostru prin cãsãtorii, fãcându-se
apoi pãmânteni ca sã poatã sugruma ºi stoarce de la mojicul de român ºi
cenuºa din vatrã. Aceºti pseudo-români, care ar fi format 90% din societatea
româneascã a oraºelor ºi 90% din Adunãrile legiuitoare, reprezentau o
adevãratã cangrenã naþionalã de care neamul românesc trebuia scãpat prin
mãsuri decisive ºi urgente. Autorul, care se intitula „un strãnepot ºi urmaº
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direct din neamul lui Radu Negru”, propunea sã se facã statistici ºi liste cu
toþi aceºti strãini greci veniþi în þarã în ultimii 400 de ani pentru a fi opriþi sã
ocupe funcþiile publice ºi demnitãþile þãrii ºi totodatã cu familiile vechi
româneºti care au rãmas curate ºi nu s-au amestecat cu grecii, doar acestea
având dreptul la bursele statului ºi la guvernarea þãrii (G 144). În acelaºi an
apãrea o lucrare despre psihologia românilor, a lui Dumitru Drãghicescu,
care vedea originea bolilor morale din România în „putreziciunea moralã a
Bizanþului corupt, cãci cu ele furãm intoxicaþi de grecii veniþi la noi, fugãriþi
de turcii din Þarigradul distrus” (G 145).

Alãturi de Nicolae Iorga, care subliniase continuitatea organismului
bizantin ºi care iniþiase reabilitarea fanarioþilor, marii eleniºti de la sfârºitul
secolului al XIX-lea: Nicolae Dossios, Constantin Erbiceanu, Demostene Russo,
aveau sã modifice hotãrâtor viziunea despre rolul grecilor ºi al culturii greceºti.
Acesta din urmã va forma o nouã generaþie de cercetãtori care se va apleca
asupra elenismului din România, în strânsã legãturã cu cultura româneascã:
Ariadna Camariano-Cioran, Nestor Camariano, Victor Papacostea, Al. Elian,
Nicolae Cartojan, Dan Simonescu, Maria Marinescu-Himu etc.

În ciuda acestor eforturi ºi nuanþãri, secolul al XX-lea a accentuat ºi mai
mult (mai ales în anii comunismului) opoziþia dintre român ºi strãin. Lucian
Boia observa cã existau „strãinii din afarã” ºi „strãinii din interior”, iar
„minoritarul a fost perceput ca strãin, înainte de a fi considerat membru al
naþiunii române ºi cetãþean român.”

Deschiderea care a urmat transformãrilor politice de dupã decembrie
1989 a avut consecinþe importante pentru toate minoritãþile din România ºi
totodatã a creat condiþii pentru apariþia unor lucrãri care sã contureze locul
minoritãþilor în societatea româneascã de-a lungul timpului. Aportul cultural
al fiecãrei etnii nu trebuie neglijat ºi uitat. Grecii ºtiu cã geniul grecesc a fost
stimulat de contactele cu mediul românesc. Totodatã, experienþa greceascã
vine sã îmbogãþeascã valoarea culturii româneºti. Iar astãzi, românii ºi grecii
continuã deopotrivã sã ofere un model de convieþuire, fructificând printr-un
dialog roditor, orizonturile pe care, de-a lungul istoriei, ºi le-au deschis reciproc.

Polonezii

Imaginarul colectiv din Bucovina este modelat de istoria unicã a acestui
þinut, situat din punct de vedere cultural ºi geopolitic, conform expresiei lui
Erich Beck (expert german în problemele Bucovinei) „între Orient ºi Occident”.

Situaþia istoricã specialã a Bucovinei (mai cu seamã din timpul
perioadei administraþiei austriece – 1775–1918), a fãcut ca aici sã nu existe
conflicte interetnice ºi interreligioase, Bucovina constituind un strãlucit
exemplu de colaborare interetnicã. Referitor la Bucovina, cercetãtorul
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german Hans Prelitsch a popularizat, dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial,
expresia homo bucovinensis, prototip al individului tolerant, ce vorbeºte cel
puþin douã limbi ºi care oferã un model de convieþuire paºnicã interetnicã.
Conform opiniei lui Emmanuel Turczy ski, un alt istoric german expert în
problemele Bucovinei, în Bucovina a existat un adevãrat „consens ideologic”
bazat pe „larg diseminata identificare a bucovinenilor cu trãsãturile regiunii,
cu un sistem legal bine stabilit, toleranþã ºi progres socio-cultural, unde
loialitatea cãtre aceste valori nu însemna neloialitate faþã de propria
comunitate etnicã sau religioasã”89.

În perioada anterioarã anului 1919 se realizase un fel de solidaritate
interetnicã la nivelul comunitãþilor etnice din Bucovina, solidaritate datã de
necesitatea folosirii limbii germane în cadrul regimentelor, ºcolilor ºi
aparatului administrativ bucovinean. Un binecunoscut autor prezintã alegoric
aceastã situaþie, arãtând cã la o masã de taroc (joc de cãrþi foarte popular în
Bucovina austriacã) puteau fi auzite chiar patru limbi, în funcþie de
naþionalitatea jucãtorilor90.

Aceastã situaþie a influenþat imaginarul colectiv circumscris
comunitãþilor etnice din judeþul Suceava. În general, românii ºi celelalte etnii
au o pãrere bunã despre polonezi, considerându-i oameni „de cuvânt”, însã
mândri, harnici ºi ospitalieri. Referitor la acest ultim aspect, etnicul polon
Stanislaw Belius din localitatea Cacica, îi declara ziaristului Sorin Preda de la
publicaþia „As” din Bucureºti: „Când îþi intrã cineva în casã, îl primeºti pe
Dumnezeu”91. (PL, CAP. V, SURSA XXII, TEXT) La rândul lor, polonii bucovineni
îi considerã pe români harnici, sociabili, ospitalieri, însã „delãsãtori”. Aceste
percepþii nu influenþeazã însã interesul pentru colaborare interetnicã a
polonilor ºi românilor din judeþul Suceava

Un strãlucit exemplu de colaborare interetnicã româno-polonã în
judeþul Suceava este constituit de proiectul „Copii Bucovinei”. Lansat în 2002,
proiectul se adreseazã copiilor din comunitãþile multietnice din judeþul
Suceava, ce învaþã împreunã în ºcolile „polone” din localitãþile: Soloneþu
Nou, Poiana Micului, Pleºa, Cacica, Pãltinoasa, Gura Humorului, Siret,
Suceava, Moara. Realizarea proiectului, finanþat preponderent cu fonduri din
Polonia, se bazeazã pe principiul colaborãrii cu autoritãþile locale ºi ºcolare
ale judeþului. Scopul final al acestui proiect este „ameliorarea condiþiilor

89 Krzysztof Czy•ewski, Paul Celan and Bukovina’s dialogue culture, traducere
Tomasz Wyszkowski, articol preluat de pe site-ul ce aparþine de „Borderland
Foundation” din Sejny, Polonia.
90 Adolf Armbruster, Europa im kleinem: Die Bukowina, în Idem, Auf den Spuren
der eigenen Identität, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 1991, p. 226.
91 Sorin Preda, Gien Dobre la Cacica, în „As”, Bucureºti, nr. 482, 2001, p. 2.
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educaþionale” din localitãþile mai sus menþionate, iar realizarea lui este
condiþionatã de îndeplinirea a ºase tipuri de obiective specifice: 1. Creºterea
calificãrii cadrelor didactice; 2. Ameliorarea dotãrii cabinetelor ºi sãlilor de
clasã cu materiale didactice ºi metodice; 3. Îmbunãtãþirea bazei materiale a
învãþãmântului; 4. Oferirea de ajutor medical ºi umanitar direct pentru tineri;
5. Aprofundarea identitãþii ºi a legãturilor interculturale reciproce, realizatã
prin: crearea unei reþele de ºcoli înfrãþite; efectuarea de schimburi
interºcolare cu unitãþile de învãþãmânt din Polonia în timpul vacanþelor etc;
6. Îmbunãtãþirea accesului la educaþie, inclusiv prin oferirea unor burse de
studii în Polonia etc. (PL, CAP. V, SURSA XXIII, TEXT).

„Modelul” austriac Bucovina, de toleranþã ºi colaborare interetnicã ºi
interreligioasã se pãstreazã ºi în prezent în sudul acestei provincii istorice
(judeþul Suceava), având o mare influenþã asupra percepþiilor reciproce în
imaginarul colectiv al minoritãþilor etnice.

Rromii

Reprezentãrile rromilor în mentalul românesc oscileazã între stereotipul
negativ, provenit dintr-o gândire prejudiciatã datoratã unei istorii de excludere
socialã ºi rasism instituþionalizat ºi stereotipul relativ pozitiv, originar în
imaginea exotic-romanticã ºi duios-empaticã promovatã de literatura
aboliþioniºtilor paºoptiºti de tip Leon Negruzzi sau Cezar Bolliac, imaginea
ideal-romanticã din scrierile lui George Coºbuc, Gala Galaction, Mihail
Sadoveanu sau Ion Agârbiceanu, ezoteric-fantasticã din Mircea Eliade sau
Vasile Voiculescu, simbolic-oniricã din poezia lui Nichita Stãnescu ºi frust-
pãtimaºã din proza lui Eugen Barbu.

Istoria reprezentãrilor referitoare la rromi începe cu falsul nume dat
rromilor: „þigan”, care ºi-a pãstrat, în mentalul colectiv românesc ºi în limba
românã, sensul profund peiorativ, determinând ºi fiind determinat de
reprezentarea socialã negativã a rromilor. Numeroase proverbe ºi zicãtori
din folclorul autohton („Þiganul când a ajuns împãrat, întâi pe tatãl sãu l-a
spânzurat”, „Nici rãchita pom de bute,/Nici þiganul om de frunte”, „Þiganu-i
tot þigan ºi-n ziua de Paºte”, „Þiganul pânã nu furã nu se þine om”, „Þiganul
când a ajuns la mal, acolo s-a înecat”, „Dracul a mai vãzut þigan popã ºi
nuntã miercurea”), precum ºi expresii din vocabularul curent („A cere ca un
þigan”, „A cere ca la uºa cortului”, „A se certa ca þiganii”, „A se certa ca la uºa
cortului”) demonstreazã percepþia faþã de rromi din mentalul românesc, fapt
confirmat ºi de semnificaþia de dicþionar a termenului de „þigan”, care
înglobeazã aproape în exclusivitate atribute negative: „ÞIGÁN (...) 1. Persoanã
ce face parte dintr-o populaþie originarã din India ºi rãspânditã în mai toate
þãrile Europei, trãind în unele pãrþi încã în stare seminomadã. • Expr.
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A arunca moartea în þigani = a arunca vina pe altul. A se muta ca þiganul cu
cortul = a se muta foarte des; a fi nestatornic. A se îneca ca þiganul la mal =
a nu reuºi, a eºua într-o acþiune tocmai când era pe punctul de a o duce la
bun sfârºit. Tot þiganul îºi laudã ciocanul, se spune despre cei care se laudã
cu ceea ce le aparþine. E învãþat ca þiganul cu ciocanul (sau cu scânteia), se
spune despre cei deprinºi cu nevoile. 2. Epitet dat unei persoane brunete.
3. Epitet dat unei persoane cu apucãturi rele. ÞIGÃNÍE (...) 1. Totalitatea
þiganilor care locuiesc la un loc; þigãnime; p. ext. cartier într-o localitate în
care locuiesc þigani. 2. Fig. Faptã, manierã condamnabilã. 3. Fig. Gãlãgie,
hãrmãlaie, scandal. ÞIGÃNÓS (...) 1. Negricios, oacheº. 2. Fig. (Fam.) Care
are maniere urâte; care se tocmeºte mult; calic, zgârcit.”92

În condiþiile în care rromii nu au fost sute de ani recunoscuþi ca identitate
etnicã, cu atât mai puþin ca minoritate naþionalã, iar limba rromani nu a fost
consideratã o limbã, ci o „bolborosealã” de neînþeles, denominaþia
stigmatizantã „þigan” atribuitã rromilor de cãtre alteritate, inexistentã în limba
rromani ºi falsã din punct de vedere ºtiinþific, a fost atât de intens ºi îndelung
utilizatã, încât a fost internalizatã de memoria colectivã rromã, devenind
deseori o denumire asumatã.

Reprezentãrile despre rromi, care se bazeazã pe prejudecãþile ºi
stereotipurile alteritãþii, fie cã promoveazã excluderea, fie cã pledeazã pentru
asimilare, se constituie ca un fundal de argumente ºi justificãri care determinã
atitudini ºi comportamente sociale profund discriminatorii. De-a lungul
secolelor, un întreg set de imagini a fost construit ºi dezvoltat, cristalizând
stereotipurile colective ºi formând un rezervor de reprezentãri transferate
din memoria colectivã în cea individualã. Rromii nu sunt niciodatã definiþi
aºa cum sunt, ci mai degrabã sunt percepuþi aºa cum ar trebui sã fie, pentru
a justifica politicile ºi comportamentele celorlalþi faþã de ei. Procesul de
heteroidentificare a rromilor trebuie sã corespundã orizontului de aºteptare
colectiv, eminamente negativ, de aceea orice deviere spre pozitiv este
resimþitã ca fiind o excepþie de la regulã. Aici se poate cita faimosul mit al
prietenului rrom din copilãrie, prototip al binelui, excepþie de la norma
„þiganului” rãu, evocat de aceia care îºi încep discursul cu stereotipul „Eu nu
sunt rasist, dar þiganii ãºtia...” ºi îl continuã cu la fel de stereotipul „am avut
un prieten þigan/un vecin în copilãrie/în tinereþe, un om deosebit, dacã ar fi
toþi þiganii ca el, ce bine ar fi!” Marcat de toate regulile rasismului, între care
disculparea avant le lettre, evocarea unui trecut pozitiv nedeterminat ºi
generalizarea atributelor negative la nivel de grup, acest tip de discurs se
referã la copilãrie ca la vârsta de aur, a toleranþei absolute, timp în care s-ar

92 Dicþionarul Explicativ al Limbii Române, Ediþia a II-a, 1998, Bucureºti, Academia
Românã.
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fi putut identifica inclusiv „þiganul” cel bun, cu siguranþã o excepþie de la
norma rãului.

De cele mai multe ori, în contextul unei moºteniri mentale negative ºi
al absenþei din programe ºi manuale ºcolare a informaþiilor despre rromi,
cliºeele de gândire ºi de limbaj sunt singura sursã de cunoaºtere care îi leagã
pe rromi de mediul social înconjurãtor. Rromii par a fi o realitate familiarã
tuturor: aproape orice majoritar întrebat are o opinie, deseori categoricã ºi
negativã, despre aceºtia. Cu cât realitatea pierde mai mult în faþa imaginarului,
cu atât rromii sunt receptaþi mai mult în paradigmele ignoranþei care se
percepe pe sine ca fiind cunoaºtere.

Mai mult decât atât, în condiþii de crizã economicã, aºadar de luptã
pentru resurse, de crizã socialã, aºadar a ierarhiilor ºi conceptelor, de crizã
moralã, aºadar a valorilor ºi credinþelor, cine altcineva ar putea fi tras la
rãspundere pentru situaþia în care se aflã societatea dacã nu foºtii sclavi,
rromii, veºnici þapi ispãºitori ai tuturor frustãrilor, nereuºitelor ºi temerilor
poporului majoritar de succes. Starea de sclavie în care s-au aflat rromii mai
mult de o jumãtate de mileniu, a condus la o lipsã de reprezentare socialã a
acestora, sclavii fiind consideraþi în exteriorul speciei umane. Aflaþi pe listele
de târguieli ale boierilor, între o pereche de boi ºi un mãnunchi de tingiri, dar
ºi pe foile de zestre ale fetelor, în rând cu parcelele de pãmânt, rromii robi
erau mai degrabã victimele unei non-percepþii. Ei nu erau percepuþi ca
oameni, ci ca obiecte de schimb, parte a averii stãpânilor lor.

Una dintre consecinþele Robiei pe planul percepþiei rromilor de cãtre
societatea româneascã porneºte de la reprezentarea femeii rrome sclave ca
„þigancã de prãsilã”, utilã numai în mãsura în care înmulþeºte numãrul de
robi. Mai mult, femeile rrome tinere, în special fetele nemãritate – „chaja
baria” (fete mari) serveau drept obiecte ale plãcerii, atât pentru stãpânii lor,
boieri sau monahi, cât ºi pentru oaspeþii acestora. Efectul acestui abuz teribil,
culminând cu violul, a fost stereotipul „þigãncilor frumoase ºi fierbinþi”,
internalizat sub forma stereotipului aparent pozitiv al femeilor rrome
frumoase ºi pasionale, conducând însã ºi el la scãderea stimei de sine etnice
a rromilor, în sensul în care frumuseþea ºi pasionalitatea par a fi cele mai
mari, dacã nu singurele calitãþi ale femeii rrome: „Sã ºtii cã avem femei
frumoase ºi arzoaice! Aºa se spune, aºa spun rumânii, dar ºi þiganii, ºi eu
cred cã aºa e!”94

Percepþiei negative ºi non-percepþiei rromilor din perioada sclaviei i se
opune imaginea exotic-romanticã ºi duios-empaticã a rromilor promovatã de
literatura aboliþioniºtilor paºoptiºti de tip Leon Negruzzi („Þiganca”), Radu
Rosetti („Þigãncuºa de la ietac”, „Þiganul”), Vasile Alecsandri („Istoria unui

94 Rrom vãtraº, 30 de ani, absolvent de studii superioare, Bucureºti.
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galbân”, „Vasile Porojan”), Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac („Fata de boier
ºi þiganul vîndut”, „O þigancã cu pruncul stau la Statua Libertãþii”), Gheorghe
Sion („Emanciparea þiganilor”), Ion Heliade Rãdulescu („Jupân Ion”),
Gheorghe Asachi („Þiganii”). Aceastã literaturã cu scop deschis militant,
îndreptatã programatic cãtre abolirea sclaviei, este populatã de rromi natural-
simpatici ºi nativ-isteþi, victime ale unor teribile persecuþii ale stãpânilor lor ºi
de femei rrome de o frumuseþe tulburãtoare, peste mãsurã de pãtimaºe,
deseori îndrãgostite de stãpânii lor tineri, aceºtia din urmã, nu de puþine ori,
animaþi de idei aboliþioniste. Plasaþi uneori în posturi histrionic mãreþe, ca
monumente ale durerii sau ale revoluþiei paºoptiste, rromii rãmân totuºi
percepuþi din perspectiva unei amabile condescendenþe, ca dinspre un boier
natural-superior, dar pãtruns de idei inovatoare, înspre un om natural-inferior,
dar animat de aspiraþii posibil mai înalte. „Deºi din cea mai fragedã copilãrie
trãise în murdãria cea mai cumplitã, deºi ochii ºi urechile ei fuseserã marturi
ai celei mai desãvârºite lipse de moralitate ºi ai celei mai mari vulgaritãþi,
curãþenia minþii ei pãrea tot atât de desãvârºitã ca aceea a trupului. Din gura ei
nu ieºea nici minciunã, nici vorbã vulgarã, graiul ei era acela simplu, al
oamenilor de la þarã, dar totdeauna cuviincios, miºcãrile ei erau totdeauna
graþioase, chiar elegante, dezmierdãrile ei cele mai fierbinþi nu deveneau
niciodatã vulgare.”94

Dacã în perioada sclaviei, reprezentarea socialã despre rromi se
circumscria statutului acestora de bunuri, nicidecum de fiinþe omeneºti,
consecinþa fiind, ºi dupã Dezrobie, aceea cã rromii ºi-au pãstrat imaginea
unui grup social inferior, rasismul de excludere a culminat cu Holocaustul
din timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, perioadã în care s-a manifestat,
inclusiv la nivelul discursului public, o urã visceralã faþã de rromi, ei fiind
vãzuþi ca duºmani ai poporului român, care trebuie îndepãrtaþi prin orice
mijloace: „Procesul asimilãrii e activat ºi agravat nu numai de numãrul mare
de þigani, ci ºi de alþi factori specifici împrejurãrilor politice de la noi: dispoziþia
tolerantã a poporului român, rãspândirea þiganilor pe toatã suprafaþa þãrii,
promiscuitatea socialã cu populaþia autohtonã la oraºe, ca ºi la sate, ºcoala
în comun, împroprietãrirea multora din ei ºi înlesnirea vieþii sedentare, care
le-a uºurat intrarea în comunitatea româneascã, absenþa oricãror restricþiuni
legale ºi, în sfârºit, dispoziþia ocrotitoare a guvernelor ºi a autoritãþilor
administrative”95; „Þiganii nomazi ºi seminomazi – susþinea acesta – sã fie
internaþi în lagãre de muncã forþatã. Acolo sã li se schimbe hainele, sã fie
94 Radu Rosetti, „Þigãncuºa de la ietac”, în: „O mie de ani de singurãtate. Rromii în
proza româneascã”, Editura Centrului rromilor pentru politici publice „Aven
amentza”, Bucureºti, 2000, p. 21.
95 Iordache Fãcãoaru, Amestecul rasial ºi etnic în România, în „Buletinul eugenic ºi
biopolitic”, IX, 1938, p. 283.
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raºi, tunºi ºi sterilizaþi [subl. în orig.]. Pentru a se acoperi cheltuielile cu
întreþinerea lor, trebuiesc puºi la muncã forþatã. Cu prima generaþie am scãpa
de ei. Locul lor va fi ocupat de elementele naþionale, capabile de muncã
ordonatã ºi creatoare. Cei stabili vor fi sterilizaþi la domiciliu (...). În acest fel,
periferiile satelor ºi oraºelor nu vor mai fi o ruºine ºi un focar de infecþie al
tuturor bolilor sociale, ci un zid etnic folositor naþiei, ºi nu dãunãtor”96.

Studiul unei pãrþi semnificative a folclorulului românesc, în special al
proverbelor, snoavelor ºi basmelor, demonstreazã ºi el o gândire stereotipã,
marcatã de prejudecãþi, ironie ºi dispreþ la adresa rromilor. Rromii sunt
percepuþi, de cele mai multe ori, ca reprezentanþi ai rãului, perfizi, hoþi, criminali,
spurcaþi. Personajul întruchipat de rrom în basmul românesc este anti-eroul
sau falsul erou, acela care, prin înºelãciune, încearcã sã-i ia locul eroului, dar
este, pânã la urmã, descoperit ºi pedepsit cumplit. Un alt personaj de basm în
cadrul cãruia se regãseºte rromul este prostovanul, mârºavul, non-valoarea,
sluga eroului negativ, al cãrui unic scop este de a servi drept element de
comparaþie pentru evidenþierea valorii întruchipate de erou. Femeia rromã
este ºi ea, în basm, falsa eroinã, sluga perfidã care încearcã sã înºele bunãvoiþa
stãpânilor ei dându-se drept eroinã, dar care, descoperitã fiind, este, în final
ucisã. În balade, rromul este trãdãtorul, mincinosul, cel care pactizeazã cu
duºmanul eroului. În proverbe ºi snoave, rromii sunt percepuþi ca mincinoºi,
proºti, rãi, înºelãtori, trãdãtori, hoþi, lipsiþi de umanitate. Sub pretextul unor
neutre, aºadar obiective antologii de folclor, autori ca Simion Florea Marian
(„Satire poporane române”), Iuliu Zanne („Proverbele românilor”) ºi Theodor
Speranþia („Anecdote populare”, „Anecdote afumate”) au cules ºi deseori au
prelucrat proverbe, snoave, satire ºi anecdote româneºti despre rromi, în care
identitatea rromã este batjocoritã, dispreþuitã ºi stigmatizatã. Acest model de
gândire prejudiciatã este perpetuat în societatea românescã, fie printr-o poziþie
explicitã de rejecþie, fie printr-o distrugere sistematicã a identitãþii etnice,
datoratã unui model de existenþã monocultural, etnocentrist, în cadrul cãruia
atitudinea majoritarilor faþã de rromi este de „asimilare culturalã”,
considerându-se cã rromii pot fi „civilizaþi” numai „dacã devin români”. Modelul
unic de referinþã se circumscrie autarhic ºi inflexibil valorilor majoritãþii,
respingând orice formã de diferenþã, aceasta fiind perceputã ca deviantã ºi
periculoasã.

Rasismul de dominare a culminat, în ceea ce îi priveºte pe rromi, cu
perioada regimului socialist, care a dus o politicã a egalitarismului mai ales
clamat ºi mai puþin aplicat în profunzime, care ºi-a propus crearea unui om
nou ne-etnic, amorf din punctul de vedere al culturilor minoritare. Rromii nu

96 Gheorghe Fãcãoaru, Câteva date în jurul familiei ºi statului biopolitic, Bucureºti,
[1941], p. 17–18.
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erau recunoscuþi ca minoritate naþionalã, identitatea etnicã fiindu-le sistematic
negatã, printr-o politicã de stat asimilaþionistã, într-o societate în care toþi erau
români, în care idealul era sã fii român, în care rromilor li se fãcea o mare
onoare sã fie asimilaþi românilor, în care singura ºansã a mobilitãþii sociale era
naturalizarea ca român prin ocultarea sau respingerea identitãþii etnice. S-au
integrat în acea societate rromii care ºi-au negat apartenenþa etnicã ºi au fãcut
eforturi cãtre aculturaþia totalã. Punctul de vedere oficial era o revenire, de
data aceasta în paradigma unei sclavii spirituale, sinonimã cu etnocidul cultural,
la non-percepþia din perioada sclaviei, fiind o nouã formã de a nu-i vedea pe
rromi, acum nu în sensul în care rromii nu sunt fiinþe umane, aºa cum se
petrecea în timpul Robiei, ci în sensul în care rromii nu erau priviþi ca rromi, ci
ca români, dar numai în cazul în care se calificau pentru a fi români.

Ca rãspuns la aceastã nouã formã de non-percepþie, a apãrut stereotipul
pozitiv, la fel de periculos ºi stigmatizant ca ºi cel negativ: imaginea ezoteric-
fantasticã a rromilor din proza lui Mircea Eliade („La þigãnci”) sau a lui Vasile
Voiculescu („Sakuntala”), în care misterul magiei se alãturã frumuseþii
sãlbatic-stereotipe a femeilor, reprezentarea simbolic-oniricã a „sublimului
neam muzical” din poezia lui Nichita Stãnescu ºi închipuirea frust-pãtimaºã
a mahalalei, cu personaje oscilând între ura neiertãtoare ºi iubirea care ucide,
din proza lui Eugen Barbu („Groapa”).

Dupã 1989, odatã cu recunoaºterea rromilor ca minoritate naþionalã ºi
în ciuda legislaþiei care sancþioneazã discriminarea, excesiva libertate de
exprimare a deschis calea unui teribil discurs al urii antirrome mai ales în
mass-media: „Îmi place sã cred cã un grãunte de raþiune palpitã ºi sub
baticurile alea murdare, dedesubtul pãrului nespãlat de ani... român în þara
mea, n-am voie sã spun sus ºi tare, public, cã mi se face rãu, cã îmi vine sã
vomit când se urcã în staþia Pãdurii muierile alea jegoase, libidinoase, cu
puradei care se cacã pe ei ºi cu bãrbaþi duhnind a votcã infectã, fiinþele acelea
dezgustãtoare care îºi trimit plozii sã cerºeascã prin tramvaie, în timp ce ele
supervizeazã, din spate, buna desfãºurare a acþiunii… (þiganii) cetãþenii
aceºtia policromi, perfizi, avorturi ale societãþii, vicleni pânã peste poate,
m-am sãturat sã tot tac molfãind îndemnurile la toleranþã etnicã… cârdul
curcubitaceu nãvãlind, vulgar, mizer, bananier.”97

O parte a literaturii contemporane, transpuse uneori ºi în foiletoane de
televiziune, îºi continuã percepþia stereotip-pendulatorie faþã de rromi: foarte
buni sau foarte rãi, foarte bogaþi sau foarte sãraci, exotici, romantici, ezoterici,
sãlbatici, pãtimaºi, deseori vulgari, deseori neînþeleºi, mereu exageraþi,
niciodatã în limitele moderaþiei.

97 Cãlin Ciubotari, art. „M-am sãturat de þigani!”, Flacãra Iaºului, 27 septembrie
2007, Iaºi.
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Ca o concluzie, definitoriu pentru cultura româneascã în ceea ce
priveºte mentalitatea faþã de rromi este stereotipul, în majoritatea cazurilor
negativ, conducând la stigmatizarea identitãþii rrome, la internalizarea acestui
stigmat ºi la rejecþia, de multe ori de cãtre rromii înºiºi, a apartenenþei la
etnia rromilor.

Prin comparaþie, reprezentãrile nerromilor în imaginarul colectiv rrom
sunt mult mai puþin marcate de prejudecãþi ºi stereotipuri. Direcþiile de
percepþie fundamentale sunt accentuarea elementelor de control social ºi
coeziune intracomunitarã, care nu recomandã amestecul rromilor cu nerromii
(„Rrom rromesa, gajo gajesa.”/„Rromul cu rromii, gagiul cu gagiii”) sau exprimã
diferenþele de relaþionare („E gajeske bashavav e lovenghe, e rromeske e
ilestar”/„Cânt gagiilor pentru bani, rromilor din inimã.”; „E gajeske bashavav
and-o kan, e rromeske and-ilo.”/„Cânt gagiilor la ureche, rromilor la inimã.”)
ºi identificarea rasismului, alãturându-se nevoii de combatere a acestuia („Dikh
man akatar k-i buki, ma dikh man akatar k-i morki.”/„Judecã-mã dupã ce
fac, nu dupã piele.”; „O romesko phiko musai te vazdel duivar buter desar e
gajesko.”/„Umãrul rromului trebuie sã ducã de douã ori mai mult decât al
gagiului.”; „T-avel o gajo e rromeste and-o kher, rodel mel; t-avel o rrom e
gajeste, rodel pakiv.”/„Dacã vine gagiul la rrom, cautã murdãria; dacã vine
rromul la gagiu, cautã respect.”; „Vi parnes, vi kales hin les lolo rat.”/„ªi albul ºi
negrul au sângele roºu.”; „Te na ulias kali i phuv, na ulias parno o manro.”/
„Dacã nu era pãmântul negru, nu era pâinea albã.”).

Sârbii98

Relaþia sârbilor cu majoritarii ºi cu alte minoritãþi a fost în general o
relaþie de înþelegere reciprocã, de coabitare, de interferenþe culturale. Acest
tip de relaþii este de altfel specific zonei Banatului, unde este foarte greu sã
gãseºti o comunitate „purã” din punct de vedere etnic ºi cultural. Este
cunoscutã multiculturalitatea ºi interculturalitatea acestei regiuni. Principalele
forme de expresie a reprezentãrilor reciproce în mentalul colectiv sunt
folclorul ºi viaþa cotidianã a comunitãþii.

În „gura” sârbilor au intrat nemþii, ºvabii din Banat. Cu românii ºi
maghiarii, sârbii erau obiºnuiþi, au trãit împreunã în acest spaþiu timp mai
îndelungat, în vreme ce ºvabii au venit deodatã, au fost colonizaþi pe un
pãmânt care deja avea „stãpâni”, au avut privilegii. De asemenea dezvoltarea
rapidã a comunitãþilor de ºvabi a determinat invidia celorlalþi. Din aceste
raþiuni posibile au apãrut o serie de glume sau comparaþii în mentalul colectiv
al sârbilor: Dacã nu era pe plac culoarea pielii a vreunuia, i se spunea „cã-i

98 Mulþumiri domnului Stevan Bugarschi pentru informaþiile oferite.
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alb ca neamþu’”. Muzica ºvãbeascã – polka ºi valsul – pentru sârbi semãnau
prea mult ºi de aceea pentru cei care vorbesc mult, insistã pe o idee ºi se
repetã, li se spune: „tot o dai ca neamþu’ tra-la-la”.

Sârbii, obiºnuiþi cu arta bisericeascã ortodoxã, priveau ciudat spre
icoanele din bisericile catolice lucrate într-un alt stil. Un preot bãtrân, uitân-
du-se la o icoanã a Sfintei Parascheva dintr-o bisericã sârbeascã, pictatã de
un ºvab bãnãþean, a spus cã sfânta aratã de parcã a postit mâncând cârnaþi
(o observaþie ironicã întrucât era reprezentatã ca o persoanã mai plinuþã, în
timp ce sfinþii ortodocºi sunt reprezentaþi ca fiind slabi).

În mentalul colectiv al sârbilor existã ºi reprezentãri pozitive ale ºvabilor.
Astfel dacã un tânãr mângâia pãrul unei fete, se spunea: o mângâie ca
neamþul cãþeluºa, fiind astfel evidenþiatã tandreþea ºi delicateþea. Era
apreciatã ordinea nemþeascã ºi exactitatea nemþeascã.

Românii au la adresa sârbilor cunoscuta zicalã cal verde ºi sârb cuminte,
fãcându-se referire la o rasã sârbeascã de cai, Zelenko (Verzuiul). În general
era privitã ºi de sârbi ca o glumã aºa cum se obiºnuia pe la sate, dar în 1935
a izbucnit un adevãrat scandal în presã: învãþãtorul român de la Baziaº a pus
o fetiþã sârboaicã sã recite pe scenã o poezie în legãturã cu acea zicalã.

Tot din mentalul colectiv al sârbilor provin ºi douã povestioare hazlii care
subliniazã relaþiile dintr-o comunitate între membrii diferitelor etnii bãnãþene:

„Sârbul ºi neamþul împart un cârnat: fiecare trebuia sã prindã de un
capãt cu dinþii iar la un semn sã tragã ºi, unde se rupe... prind ei, ºi sârbul
printre dinþi zice: drz! (þine), la care neamþul îi rãspunde ja (da), deschide
gura ºi sârbul trage cârnatul ºi-l mãnâncã.”

„Se duce sârbul la bulgar seara la poveºti, la un pãhãrel de þuicã ºi încep
discuþiile despre eroii naþionali. Sârbul zice: «Eh, Marko al nostru...», bulgarul
sare: «Ce Marko al vostru... El e al nostru, de la Prilep...» ºi aºa se certarã, ºi
bulgarul îl trimite pe sârb acasã. Ieºit în stradã, sârbul se gândeºte cã dacã pleacã
pierde o bunãtate de þuicã. Se întoarce: «Tu de care Marko vorbeai?», «Despre
Marko Kraljevic» zice bulgarul, «Bã, dar proºti mai suntem, eu vorbeam de Marko
de la moarã», «Nu de Kraljevic vorbeai?», «Care Kraljevic?», «Na, pãi atunci hai
înãuntru vecine sã terminãm noi bãutura ce-am început-o» zise bulgarul.

Slovacii

Procesele psihice menþionate în Introducere au contribuit ºi la formarea
diferitelor stereotipuri în mediile în care comunitatea slovacã convieþuieºte
cu alte etnii. Care sunt stereotipurile imaginarului colectiv nãscute în rândul
slovacilor raportate la conlocuitorii lor români, precum ºi cele ale românilor
raportate la slovaci, am aflat prin intermediul observaþiei ºi al chestionarului
(studiul de teren a fost efectuat în iarna anului 2007) a cãrui interpretare se
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regãseºte în cele ce urmeazã. Chestionarul a fost aplicat pe un eºantion de
120 de persoane de naþionalitate slovacã ºi românã în localitatea Nãdlac.

Caracteristicile demografice ºi sociale ale respondenþilor sunt urmã-
toarele:

Genul: 50% femei ºi 50% bãrbaþi.
Vârsta: în structura de vârstã, cea mai mare parte a populaþiei cercetate

este reprezentatã de generaþia cu vârsta cuprinsã între 18 – 60 de ani (40%),
de adolescenþi de 14 – 18 ani (30%) ºi cei cu vârsta cuprinsã între 60–90 de
ani (30%).

Starea familialã: în eºantionul cercetat 35% sunt cãsãtoriþi, 30% sunt
necãsãtoriþi, 20% trãiesc în concubinaj ºi 15% sunt vãduvi/vãduve.

Structura confesionalã: în rândul respondenþilor predominã religia
evanghelicã (35%), urmatã de religia romano-catolicã (25%), cea ortodoxã
(25%) ºi alte religii (15%).

Structura social-economicã: cel mai mare numãr din categoria celor
interogaþi este reprezentat de elevi ºi studenþi (40%), 35% lucreazã în diferite
domenii precum agricultura, servicii ºi mai puþin industrie, iar 25% sunt
pensionari.

Structura etnicã: apartenenþa etnicã reprezintã una dintre cele mai
importante coordonate ale identitãþii etnice. Respondenþii de etnie slovacã
reprezintã 65% din numãrul total al populaþiei interogate, iar 35% reprezintã
respondenþii de etnie românã.

Am lucrat cu douã tipuri de chestionare. Un tip a fost utilizat pentru
respondenþii din categoria de vârstã 14  – 18 ani, iar celãlalt pentru categoriile
de vârste cuprinse între 18 – 60 ºi 60 – 90 de ani.

Ambele tipuri de chestionare au fost alcãtuite din trei ansambluri de
întrebãri axate pe:

• identitate etnicã;
• stereotipuri etnice;
• motivaþie.

În continuare vom prezenta doar rezultatele celui de al doilea ansamblu –
stereotipurile etnice – care au un rol deosebit de important în imaginarul
colectiv. Pentru a afla mai multe despre stereotipurile care au luat naºtere în
rândul slovacilor ºi al românilor din spaþiul nãdlãcan, am apelat la întrebãri
cum ar fi:

1. Prin ce diferã slovacii/românii de alte naþionalitãþi?
Majoritatea respondenþilor de naþionalitate slovacã percep diferenþa

dintre slovaci ºi alte naþionalitãþi, prin intermediul tradiþiilor, a limbii ºi în
special a caracterului. În acest sens foarte mulþi slovaci ºi-au comparat propria
etnie cu cea românã:
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„Fiecare etnie are specificul ei, care se regãseºte mai ales în arta
popularã. Eu cred cã slovacii sunt liniºtiþi, sensibili ºi foarte muncitori. Românii
sunt gãlãgioºi ºi explozivi.” (respondent – 70 de ani)

„Slovacii sunt mai retraºi ºi îºi vãd de treaba lor. Românii sunt leneºi,
se ceartã ºi strigã.” (respondent – 62 de ani)

„Între slovaci ºi români existã diferenþe foarte mari, ca de la cer la
pãmânt. Slovacii sunt muncitori, harnici, civilizaþi, în timp ce românii sunt
vulgari ºi nu le place sã lucreze.” (respondent – 47 de ani)

„Diferenþa dintre slovaci ºi români este observabilã ºi prin modul în
care le place sã gospodãreascã. Slovacilor le place sã fie mãturat în faþa
casei ºi în casã peste tot sã fie curat. Þin mult la imaginea gospodãriei.
Românilor le place sã stea pe bancã în faþa casei ºi mai mult sã se uite decât
sã lucreze”. (respondent – 39 de ani)

„În fiecare popor existã oameni buni ºi oameni rãi. Atât printre români
cât ºi printre slovaci sunt oameni oneºti ºi oameni care nu meritã nicio atenþie.
Eu cred cã ceea ce ne diferenþiazã de alþii este însuºi felul nostru de a fi.”
(respondent – 30 de ani)

„Dacã omul cautã deosebiri cu siguranþã le gãseºte (limba, obiceiurile,
valorile etc.). Cred cã omul are tendinþa sã-i caracterizeze pe ceilalþi aºa
cum îi convine ºi dacã cele susþinute nu sunt reale. Dupã pãrerea mea nu
prea conteazã cine eºti, dar cum eºti.” (respondent – 25 de ani)

„Nu existã nicio diferenþã. Toþi suntem oameni.” (respondent – 17 ani)
Am remarcat cã majoritatea respondenþilor au scris despre unele

trãsãturi ca fiind general valabile (stereotipuri). Din chestionar rezultã cã foarte
mulþi slovaci nãdlãcani (75%) îi percep pe românii care convieþuiesc cu ei,
ca pe un grup social inferior lor. Aici este vorba despre un stereotip real, care
nu are o bazã obiectivã, dar reprezintã o imagine prestabilitã. Enunþurile
respondenþilor sunt marcate de atitudini ºi prejudecãþi. Alþi 25% din totalul
respondenþilor slovaci au susþinut, cã peste tot sunt oameni buni ºi rãi ºi ar fi
nedrept sã-i categorisim dupã caracteristicile unor indivizi pe care le
prezentãm ca fiind general valabile.

Respondenþii de etnie românã reprezintã 35% din eºantionul
populaþiei interogate.

„Slovacii tot timpul fac ceva. Organizeazã festivaluri folclorice ºi
activitãþi culturale. Sunt foarte harnici, dar se cred superiori românilor.”
(respondent – 49 de ani)

„În oraºul nostru convieþuim cu slovacii de mulþi ani. Niciodatã nu
am avut conflicte. Convieþuim în deplinã înþelegere. Existã multe diferenþe
dintre poporul român ºi poporul slovac (limba, tradiþiile, obiceiurile). Slovacii
sunt mai retraºi decât românii.” (respondent – 45 de ani)
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„Am mulþi prieteni slovaci. Nu-mi place când vorbesc în limba lor ºi eu
nu înþeleg nimic. Nu-s aºa de gaºcã ca ºi noi românii.” (respondent – 15 ani)

Din rãspunsurile prin care am exemplificat auto ºi heterostereotipurile
formate în rândul românilor care convieþuiesc cu slovacii în mediul multietnic
nãdlãcan, rezultã cã românii îi apreciazã pe slovaci, dar în acelaºi timp nu le
convine în deplinãtate felul lor de a fi. Fenomenul analizat este explicabil ºi
din punct de vedere istoric. Demersul imaginarului colectiv în decursul istoriei
ne aratã cum se vãd popoarele unele pe altele – favorizând, astfel, o
perspectivã limitatã. Dupã cum scrie A. Gavreliuc99 (2003) polaritatea eu –
alter va contribui la transformarea imaginii strãinului în imaginea duºmanului
prin mecanismele gândirii, ce-ºi au originea încã în perioada primitivã, aºa
cum a demonstrat L. Levy-Bruhl.

„În antichitate, popoarele îºi asociau unele altora numeroase etichete
stigmatizatoare, Herodot, Xenofon, Tucidide sau Strabon descriindu-i, bunãoa-
rã, pe sciþi, perºi, sarmaþi sau alþi orientali, ca pe niºte barbari plini de cruzime,
abrutizaþi ºi înapoiaþi.” (apud Miroglio, in: Gavreliuc, A., 2003, pag. 73)

Cliºeul strãinul este duºman, întreþine teama de alteritate ca ºi miezul
unui mister ascuns faþã de cel care este diferit de noi, stimulând o atitudine
etnocentricã, în care cel care-l analizeazã pe „celãlalt” crede cã doar valorile
lui sunt cele adevãrate. Problemele prezentate în acest studiu reprezintã doar
o deschidere spre un câmp foarte complex care se construieºte în jurul unui
concept nucleu: imaginarul colectiv. Aceastã încercare de cunoaºtere îºi va
afla rostul, doar dacã vom fi capabili ºi pe mai departe sã identificãm vieþile
noastre printre alte vieþi în toatã autenticitatea lor.

Evreii

Auto- ºi hetero- perceperea evreilor în imaginarul colectiv a produs în
timp o literaturã imensã. La o extremã, creatorii unor opinii realiste despre
profilul evreilor din România, a elitei evreieºti în primul rând, la altã extremã,
„producþia” unor evreofobi, xenofobi ºi chiar rasiºti, scormonitori ai celor
mai aprige stereotipuri negative despre neamul lui Israel. Nu vom începe cu
aceºtia, înscriºi de regulã în tabãra antisemiþilor, ci vom da locul cuvenit,
mai întâi, acelor intelectuali care i-au caracterizat pe evrei în spiritul
obiectivitãþii ºi a judecãþii bine cumpãnite. Pentru început reproducem
aprecierile unor intelectuali români despre evrei ºi despre antisemitism.

„I-am considerat cu acelaºi ochi ºi pe poeþii români ºi pe poeþii evrei.
În numele artei care pluteºte peste graniþe – deci, cu atât mai mult, înãuntrul

99 Gavreliuc, A. (2003): Mentalitate ºi societate. Cartografii ale imaginarului identitar
din Banatul contemporan, Ed. Universitãþii de Vest, Timiºoara.
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graniþelor – au crezut ºi suferit  ºi  unii  ºi  alþii.  Poezia româneascã îi  revendicã
cu  egalã  dragoste.”

(PERPESSICIUS)
„Faptul cã cei mai mulþi dintre promotorii acestei literaturi (de

avangardã) sunt evrei nu ne poate, de asemeni, împiedica de a lua în
considerare (acest fapt) în toate miºcãrile  de  avangardã  sociale...  sau
literare,  ca  simbolismul  francez  sau expresionismul german, rolul evreului
de propagandist al noutãþii este pretutindeni identic. Departe de a fi
dãunãtoare, prezenþa acestui agent poate fi binevenitã...”

(E. LOVINESCU)
„Ei n-au stat la gânduri, n-au ezitat o singurã clipã sã aducã jertfa lor de

sânge pentru Patrie... aceºti oameni se bucurã de bucuriile noastre ºi se
întristeazã de întristãrile noastre; aceºti buni patrioþi, cãrora li s-a contestat,
ca o supremã insultã, chiar dreptul la sinceritate ºi suferinþã au sãrit cu toþii
în ajutorul Patriei, prea fericiþi ca sã o slujeascã...”

(Tudor ARGHEZI)
„În timpul marii noastre miºcãri din 1857 un numãr dintre

dumneavoastrã (evreii) s-au fost rostit cu entuziasm ºi au lucrat cu energie
pentru marea noastrã idee: Unirea.”

(Mihail KOGÃLNICEANU)
„Cã evreii nu mint când spun cã þin la aceastã þarã care e ºi a lor ºi cã

nu pot fi altceva decât români de altã confesiune, stau mãrturie ºi faptele ºi
elementele de bazã ale sufletului lor.”

(G. CÃLINESCU)
„...M-am convins ºi o repet... evreii sunt un popor paºnic ºi recunoscãtor,

care îºi iubesc þara natalã... cei mai buni, mai ataºaþi ºi mai devotaþi dintre
prietenii mei au fost evrei. Ei sunt sensibili la tot ce e frumos, mãreþ, nobil ºi
sublim – sensibili deci ºi faþã de adevãrata artã.”

(Agatha BÂRSESCU)
„Mie nu mi-a putut intra în cap ura de rasã, dar observ ceea ce se petrece

la noi. Nu vezi ce cãutare au la noi gazetele antisemite...  sunt o sumã de
oameni care vãd în cultura antisemitismului o excelentã întreprindere, unde,
cu un capital de vorbe late se poate produce o bogatã recoltã de popularitate,
cu multiplele ei roade: situaþii, onoruri, distincþiuni etc.”

(I. L. CARAGIALE)
„Nu pot adera fãrã dezonoare la nicio doctrinã antisemitã, fiindcã (între

alte argumente) se întâmplã sã fiu matematician;  aºadar tributar în ceea ce
fac ºi scriu gândirii  atâtor matematicieni evrei. A te hrãni din cugetarea lor ºi
a-i declara apoi decãzuþi rasial este grotesc ºi imoral...”

(Ion BARBU/D. BARBILIAN)
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„...Un bun patriot nu poate aproba miºcarea antisemitã...” „...xenofobia
este un semn de primitivitate  sau un semn de degenerare a naþionalismului.”

(C. RÃDULESCU-MOTRU)
„...Geniile produse de acest mic ºi împrãºtiat popor au lucrat pentru

binele omenirii în genere ºi ºi-au pus puterea lor intelectualã în serviciul
tuturor cauzelor mari, tuturor chestiunilor care au interesat deopotrivã pe
toate naþiunile în mijlocul cãrora aceste genii au trãit ºi au lucrat...”

(Mihail KOGÃLNICEANU)
„În þarã ori în afarã din þarã, eu am trãit cu acest popor cãruia omenirea

îi datoreazã o parte din progresul ei... am avut deseori prilejul sã-i apreciez
bunãtatea...”

(Panait ISTRATI)
La antipod, în anumite cercuri evreofobe, ca ºi într-o anumitã zonã a

folclorului local, circulã sumedenie de superstiþii ºi prejudecãþi despre evrei,
despre religia ºi cultura lor, despre aspectul lor fizic, moral ºi psiho-caracterial.
Capacitatea lor creativã ºi rezultatele ei sunt adeseori subestimate. Extremiºtii,
de pildã, au considerat cã evreii chiar dacã nu sunt o rasã, prin „sângele lor
evreiesc”, cum susþineau rasiºtii, ei au trãsãturi fizico-psihice, caracteriale ºi
spirituale dãunãtoare popoarelor cu care convieþuiesc. „În plan spiritual, sunt
distrugãtori de dogme (religioase, naþionale º.a.), în plan economic sunt
concurenþi neloiali ºi acaparatori de bunuri, în plan religios s-au fãcut vinovaþi
în strãvechime de deicid, în medievalitate, de hagiocid, iconocid, infanticid
ºi xenocid ritual. În evul modern, ca iudeo-francmasoni tind spre „dominaþia
mondialã”.

Mentalitãþi, formate în spiritul unor asemenea idei, au înlesnit produ-
cerea sau acceptarea tacitã a unor acte de prigoanã împotriva evreilor,
culminate cu acel genocid numit Holocaust pe care întreaga lume civilizatã
îl recunoaºte a fi printre principalele orori ale secolului al XX-lea.

Macedonenii

Macedonenii sunt apropiaþi de români prin originea lor anticã, prin
religie ºi prin majoritatea obiceiurilor. În decursul istoriei poporul
macedonean ºi poporul român au avut drept þel pãstrarea propriei religii ºi a
independenþei faþã de Imperiul Otoman. Aceste þeluri comune au stat la baza
dezvoltãrii încrederii celor douã popoare unul în celãlalt. Consecinþa fireascã
a fost faptul cã între Þãrile Române ºi Macedonia au existat schimburi
continue de populaþie formându-se astfel o mare minoritate aromânã în
Macedonia ºi macedoneanã în România. Fondul cultural comun a apropiat
cele douã popoare ºi mai mult, adaptarea minoritãþii macedonene în
România fãcându-se în mod firesc ºi natural. Macedonenii au fost percepuþi
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de cãtre majoritari ca fiind o populaþie înruditã, înfrãþitã cu cea românã prin
idealuri, o populaþie harnicã, religioasã ºi de încredere. Comunitãþile
macedonene nu au trãit în sate izolate ci în cartiere în sate româneºti,
cãsãtoriile mixte devenind o uzanþã. Schimburile de identitate culturalã au
fost un fenomen obiºnuit între români ºi macedoneni, macedonenii
influenþând tradiþiile ºi obiceiurile româneºti atât în societate cât ºi în casã.
Astfel, lubeniþa este un cuvânt din limba macedoneanã care astãzi a devenit
un regionalism în zona Olteniei, zonã locuitã ºi de macedoneni. La rândul ei
comunitatea macedoneanã a fost influenþatã de societatea româneascã
evoluând în mod diferit de cei care trãiesc în Macedonia. Din Evul Mediu
pânã în epoca comunistã, minoritatea macedoneanã ºi majoritatea românã
au colaborat în mod armonios în relaþia lor cu opresiunea statalã sau de
ocupaþie pentru a se putea proteja. Aceastã colaborare intensã ºi-a spus
cuvântul ºi în evoluþia relaþiilor româno-macedonene dupã 1989.
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Capitolul VI

ISTORIA MINORITÃÞILOR GERMANÃ,
UCRAINEANÃ ªI TURCÃ

COMUNITATEA GERMANÃ

Acum mai bine de 850 de ani, s-au stabilit primii germani pe teritoriul
þãrii noastre. Germanii din România nu sunt un grup compact ºi unitar,
deoarece, de-a lungul timpului, aceºtia au venit din mai multe zone ale
Europei, unii de bunãvoie, chemaþi de conducãtorii þãrii ºi atraºi de un trai
mai bun decât în patria lor, alþii au fost aduºi ºi aºezaþi forþat în perioade ºi
condiþii istorice diverse ºi în teritorii diferite ale þãrii, fãrã a avea legãturi
foarte strânse unii cu alþii ºi vorbind dialecte diferite ale limbii germane. Din
acest motiv, astãzi nu putem vorbi de o singurã minoritate germanã omogenã
ci de mai multe comunitãþi germane în România.

Aºa au apãrut, de-a lungul istoriei, în þara noastrã, saºii în Transilvania,
ºvabii sãtmãreni în nord-vestul României, ºvabii bãnãþeni în Câmpia
Banatului, germanii din Banatul Montan în zona actualului judeþ Caraº-
Severin, landlerii în câteva localitãþi din zona Sibiului, þipserii în nordul
Transilvaniei, germanii bucovineni în nordul Moldovei ºi germanii dobrogeni
în Dobrogea. Pe lângã aceste grupuri mari, au mai existat comunitãþi mãrunte,
ce s-au stabilit de-a lungul timpului în marile oraºe din România, ca:
Bucureºti, Iaºi, Craiova ºi altele. De asemenea, pentru o perioadã de timp
limitatã, între cele douã rãzboaie mondiale, la aceste grupuri s-au mai
adãugat germanii basarabeni.

Saºii din Transilvania
Dupã pãrãsirea Daciei de cãtre romani în anul 271 d.H., teritoriul fostei

provincii a fost vremelnic stãpânit de mai multe populaþii germanice (goþi,
gepizi, longobarzi), asiatice (huni, avari) ºi turanice (pecenegi, cumani), aflate
în migraþie. Începând cu secolul al X-lea, în mai multe etape, acest spaþiu
este cucerit de maghiarii care reuºesc sã-ºi impunã  stãpânirea. Din aceastã
perioadã, teritoriul fostei provincii Dacia, cuprins în interiorul curburii
Carpaþilor, începe sã fie numit Transilvania (Þara de dincolo de pãduri), iar
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regele maghiar Geza al II-lea hotãrãºte, în jurul anului 1150, sã aducã în
aceastã parte a regatului cavaleri, þãrani, meºteºugari ºi negustori germani.
Acest eveniment se produce într-un context european mai larg. Þãrile din
Europa de Vest cunosc aproape 200 de ani lipsiþi de pericole externe, dupã
încetarea raidurilor vikinge ºi a nãvãlirii maghiare, iar progresele înregistrate
în agriculturã duc la o remarcabilã creºtere a populaþiei. În acelaºi timp,
estul Europei este afectat de scãderea puterii Imperiului Bizantin ºi de
invaziile populaþiilor turanice, care vor genera o scãdere drasticã a populaþiei
în anumite regiuni. Aºezarea coloniºtilor germani a avut în acest fel drept
scop întãrirea stãpânirii regelui în partea de sud a Transilvaniei ºi refacerea
economicã a acestei zone pustiite în mai multe rânduri de invaziile
pecenegilor ºi cumanilor. Cei mai mulþi coloniºti germani vin din zona Rinului
ºi a Moselei, a Luxemburgului ºi Belgiei de astãzi, dar ºi din alte teritorii ale
fostului Imperiu German. Aceºti coloniºti au fost aºezaþi în spaþiul cuprins
între cursul mijlociu al Mureºului (zona Alba Iulia – Orãºtie) ºi cursul inferior
al Oltului (zona Baraolt), având centrul administrativ ºi spiritual în provincia
Sibiului.

În acelaºi timp, se urmãrea o mai bunã apãrare a graniþei Carpaþilor în
faþa unor alte nãvãliri ale populaþiilor turanice, aºezate în stepele din nordul
Mãrii Negre. Din acest motiv este chemat ºi aºezat în partea de sud-est a
Transilvaniei (Þara Bârsei) ºi ordinul militar german al Cavalerilor Teutoni,
rãzboinici experimentaþi ce luptaserã în cruciade împotriva musulmanilor.
Aceºti cavaleri au adus, la rândul lor, coloniºti germani, contribuind la
înmulþirea aºezãrilor sãseºti în partea de sud a Transilvaniei, în special în
zona Braºovului.

De asemenea, pentru cã regele dorea o mai bunã valorificare a
resurselor subsolului Transilvaniei, în zona minierã a Rodnei ºi Bistriþei sunt
aºezaþi coloniºti germani specializaþi în minerit.

Deºi cei mai puþini coloniºti au venit din provincia Saxonia,
documentele vremii, scrise în limba latinã, îi numesc pe toþi cu termenul
generic saxones, de unde s-a încetãþenit pentru aceºti germani din
Transilvania numele de saºi.

Deoarece zonele în care au fost aºezaþi coloniºti germani aparþineau
regelui, întregul teritoriu a fost numit Pãmântul Regal sau Pãmântul Crãiesc.
Saºii ardeleni au numit teritoriul în care s-au aºezat Siebenbürgen, nume
care, dupã unii, înseamnã Þara celor ºapte cetãþi. Oraºele cele mai
importante întemeiate de saºi sunt în numãr de ºapte: Sibiu, Braºov,
Sighiºoara, Mediaº, Sebeº/Alba, Bistriþa ºi Orãºtie, motiv pentru care ºi stema
saºilor reprezintã ºapte turnuri aurii pe un scut colorat albastru ºi roºu.

Saºii ardeleni au avut de la început obligaþii ºi îndatoriri faþã de rege
(plata unor taxe ºi serviciul militar), obþinând în schimb anumite drepturi,
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numite în Evul Mediu privilegii. Astfel, saºii de pe pãmântul crãiesc au
dobândit libertate personalã, adicã nu erau iobagi precum þãranii din zonele
stãpânite de nobili, îºi puteau alege singuri conducãtorii, judecãtorii ºi preoþii
ºi puteau administra teritoriul încredinþat lor dupã propriile reguli. Aceste
drepturi ºi obligaþii au fost cuprinse într-un document emis de regele Andrei
al II-lea în anul 1224, document numit Bula de Aur sau Andreanum, de la
numele suveranului emitent. Datoritã acestor privilegii, confirmate ºi de
urmãtorii suverani, teritoriul locuit de saºi a cunoscut o rapidã înflorire.
Majoritatea saºilor erau agricultori ºi trãiau în sate în care au construit biserici
de piatrã, pe care le-au întãrit cu ziduri de apãrare, turnuri ºi bastioane,
transformându-le cu timpul în adevãrate cetãþi þãrãneºti ce dominã pânã
astãzi peisajul Transilvaniei. Foarte timpuriu au apãrut însã ºi aºezãri cu
caracter urban, localitãþi în care s-au aºezat meºteºugari ºi negustori ºi care
au devenit importante puncte de producþie ºi schimb de mãrfuri între
Occident ºi Orient. Oraºele sãseºti din Transilvania au prosperat datoritã
comerþului ºi producþiei meºteºugãreºti organizate în bresle ºi corporaþii, au
fost întãrite cu fortificaþii ample ºi s-au ridicat biserici ºi construcþii publice
impresionante. Dupã secolul al XV-lea, din cauza atacurilor turceºti ºi a
descoperirii unor noi drumuri comerciale maritime (Marile descoperiri
geografice), importanþa economicã a acestor oraºe începe sã scadã, ele
rãmânând însã importante centre de culturã ºi spiritualitate.

În lunga lor istorie transilvanã, saºii au participat alãturi de maghiari ºi
români la toate marile evenimente ce au marcat evoluþia acestui teritoriu.

Încã în 1210 este menþionat comitele sas Joachim, care luptã alãturi
de regele maghiar în fruntea unei armate de saºi, secui, pecenegi ºi români
împotriva bulgarilor, iar în anul 1241 se pomeneºte rezistenþa opusã de saºii
din Bistriþa în faþa tãtarilor. Mai târziu, unitãþi militare sãseºti vor participa la
lupta comunã împotriva expansiunii turceºti atât prin apãrarea îndârjitã a
propriilor oraºe ºi biserici fortificate, cât ºi prin participarea la marile campanii
antiotomane, conduse de personalitãþi ca Ioan (Iancu) de Hunedoara, între
anii 1441 ºi 1453, sau Pavel Chinezu, în bãtãlia de la Câmpul Pâinii (ªibot–
Orãºtie) din 1479.

În paralel, saºii ardeleni vor încerca permanent sã îºi menþinã privilegiile
dobândite prin Andreanum, uneori chiar cu forþa armelor, ca în cazul revoltelor
din 1277 ºi 1324, ºi sã le extindã asupra tuturor teritoriilor locuite de saºi (iniþial
aceste privilegii se refereau doar la Provincia Sibiului). În acest sens, în urma
marii rãscoale þãrãneºti de la Bobâlna, în anul 1437, saºii se vor alia cu nobilii
ºi cu secuii într-o uniune politicã numitã Unio Trium Nationum. În anul 1486,
saºii reuºesc sã obþinã de la regele Matei Corvin consfinþirea privilegiilor pentru
toate aºezãrile sãseºti ºi sã punã astfel bazele unei noi unitãþi administrative ºi
politice, numitã Universitatea Sãseascã. Cuvântul universitate nu are legãturã
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cu termenul contemporan, referitor la o instituþie de învãþãmânt superior, ci
este preluat din limba latinã, în care universitas înseamnã totalitatea, deci
Universitatea Sãseascã reprezintã organizarea politicã, militarã ºi
administrativã a tuturor saºilor din Transilvania, bazatã pe privilegiile stipulate
în Andreanum. Aceastã formã de organizare va fi menþinutã ºi dupã anul 1526,
când, în urma bãtãliei de la Mohács, Ungaria Centralã ºi cea Rãsãriteanã sunt
ocupate de turci iar Transilvania devine Principat autonom sub suzeranitate
otomanã. În aceastã perioadã, prin activitatea marelui erudit umanist Johannes
Honterus, saºii încep reformarea propriei biserici, pânã atunci de rit romano-
catolic, ºi adoptã, în anul 1550, Reforma Lutheranã. Prin aceasta biserica saºilor
devine evanghelicã.

Dupã ce, la sfârºitul secolului al XVII-lea, Transilvania este ocupatã de
austrieci ºi integratã Imperiului Habsburgic prin Diploma Leopoldinã, numitã
în acest fel datoritã faptului cã a fost emisã în anul 1691 de împãratul Leopold I,
administraþia de la Viena integreazã Principatul în structurile monarhiei
habsburgice, dar garanteazã în continuare vechile libertãþi, inclusiv libertatea
confesionalã în Transilvania, ceea ce a mulþumit în prima etapã pe saºii de
confesiune lutheranã. Principele este înlocuit de un Guvernator, funcþie pe
care, între 1777 ºi 1787, o ocupã Samuel von Brukenthal, personalitate
marcantã a saºilor ardeleni, promotor al drepturilor poporului sãu ºi mare
iubitor de culturã ºi artã. Din colecþiile sale de artã s-a nãscut Muzeul Brukenthal
din Sibiu, primul muzeu public din Europa Centralã ºi de  Sud-Est.

La sfârºitul secolului al XVIII-lea, împãratul Iosif al II-lea (1780–1790)
impune o serie de reforme menite sã modernizeze imperiul, reforme ce vor
afecta în mare mãsurã comunitatea saºilor ardeleni. Este desfiinþatã
Universitatea Sãseascã ºi implicit sunt anulate vechile privilegii medievale
ale saºilor. Prin acest act, rolul politic al saºilor va fi diminuat în Transilvania,
dar populaþia germanã din aceastã zonã va începe sã joace un important rol
de echilibru între naþiunile moderne în afirmare: românã ºi maghiarã. În
timpul Revoluþiei de la 1848, prin vocea lui Stephan Ludwig Roth, saºii vor
cere drepturi egale pentru toate popoarele Transilvaniei.

Principalele preocupãri ale saºilor se vor erija, în special, în sensul
pãstrãrii limbii ºi a identitãþii proprii prin culturã, ºcoalã ºi bisericã.

Pe data de 8 ianuarie 1919, reprezentanþii saºilor, reuniþi într-un Consiliu
Naþional la Mediaº, vor proclama, pe baza dreptului de autodeterminare a
popoarelor, unirea cu Regatul României, contribuind în acest fel la naºterea
României Mari.

ªvabii sãtmãreni
În zona Satu Mare au avut loc colonizãri de populaþie germanã încã în

secolul al XI-lea, iar în anul 1230, în vremea regelui Andrei al II-lea, aceºti
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coloniºti dobândesc importante privilegii. În secolele urmãtoare, aceºtia au
fost în mare parte asimilaþi de populaþia autohtonã, însã, în secolul al
XVIII-lea, din iniþiativa contelui Károlyi, sunt colonizaþi, în anul 1712, în zona
Carei, þãrani din provincia germanã Suabia (actualul land Baden
Würtenberg). Aceºtia au dat numele de ºvabi locuitorilor germani din zona
Satu Mare. Începând cu anul 1720, alte familii de coloniºti se aºazã în etape
succesive în zona Sãtmarului, astfel încât, pânã la începutul secolului al
XIX-lea, vor exista aproximativ 40 de sate ºvãbeºti sau sate în care ºvabii vor
trãi alãturi de români ºi maghiari.

Nobilii maghiari au adus coloniºti germani în special pentru exploatarea
agricolã a pãmântului, încheind acte contractuale prin care noii veniþi primeau
teren arabil, pãduri ºi pãºuni, pentru care nu trebuiau sã plãteascã dãri o
perioadã de timp limitatã. Dupã expirarea perioadei de timp stabilitã prin aceste
înþelegeri, ºvabii sãtmãreni trebuiau sã plãteascã nobililor dãri în bani ºi
produse agricole în schimbul dreptului de folosire a terenurilor primite.

În localitãþile în care s-au aºezat ºvabii sãtmãreni au fost ridicate biserici
ºi ºcoli proprii, dar dupã anul 1867, când în urma instaurãrii dualismului
austro-ungar în bisericã ºi în ºcoalã se introduce limba maghiarã, foarte mulþi
ºvabi fiind obligaþi, prin politica de maghiarizare forþatã, sã renunþe la folosirea
dialectului propriu în favoarea limbii oficiale maghiare. Personalitãþi culturale
marcante ale ºvabilor sãtmãreni, precum Stefan Vonház (1881–1945) sau
Johann Ettinger (1883–1947), au continuat sã cultive dialectul ºvãbesc ºi
limba germanã ºi sã militeze pentru folosirea acestei limbi în bisericã ºi în
ºcoalã. Acest lucru se va întâmpla însã abia dupã 1918, când zona Satu Mare
intrã sub administraþie româneascã ºi când sunt reînfiinþate ºcoli cu predare
în limba germanã.

ªvabii bãnãþeni
Banatul a fost cucerit în secolul al X-lea de cãtre maghiari, iar în secolul

al XVI-lea acest teritoriu este ocupat de turci. În perioada dominaþiei
otomane, partea de vest a Banatului era acoperitã în mare parte de mlaºtini,
iar densitatea populaþiei era scãzutã. În urma mai multor rãzboaie purtate
între turci ºi austrieci, armata austriacã sub conducerea prinþului Eugen de
Savoya reuºeºte sã cucereascã Timiºoara, capitala acestei provincii, ºi sã îi
alunge, în anul 1718, pe turci din Banat. Austriecii, noii stãpâni ai provinciei,
aduc, imediat dupã cucerire, meseriaºi ºi funcþionari pentru consolidarea
stãpânirii lor ºi pentru construirea de fortificaþii, cazãrmi ºi clãdiri
administrative, majoritatea germani, din tot cuprinsul Imperiului Austriac,
condus în aceastã perioadã de dinastia de Habsburg. Dupã consolidarea
stãpânirii austriece în Banat, administraþia habsburgicã iniþiazã un amplu
program de amenajare a teritoriului mlãºtinos al Banatului de Câmpie ºi de
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transformare a acestuia în teren agricol prin desecãri ºi desþeleniri. În acest
scop, dar ºi pentru repopularea zonei, începând cu anul 1722 sunt aduºi
coloniºti, în cea mai mare parte þãrani, de-a lungul Dunãrii ºi Mureºului, din
partea de sud ºi sud-vest a Germaniei, din Renania, Hessa, Trier, Lorena ºi
Franconia. Chiar dacã majoritatea acestor oameni nu proveneau din zona
Suabiei, noii veniþi au fost numiþi ºvabi.

De-a lungul secolului al XVIII-lea, au fost întreprinse trei mari valuri de
colonizare ºvãbeºti.

Primul val de colonizare s-a desfãºurat între anii 1722 ºi 1726, când în
Câmpia Banatului sunt întemeiate cca 55 de aºezãri noi locuite de ºvabi.

Al doilea val de colonizare ºvãbeascã s-a desfãºurat între anii 1740 ºi
1780, în perioada domniei împãrãtesei Maria Tereza.

Al treilea val de colonizare se desfãºoarã în perioada de domnie a
împãratului Iosif al II-lea, între anii 1782 ºi 1786. Chiar dacã, în anul 1787,
colonizarea a fost opritã de autoritãþile habsburgice, familii de ºvabi au
continuat sã se aºeze în Banat ºi în deceniile urmãtoare, astfel cã, la sfârºitul
secolului al XVIII-lea, populaþia germanã a acestei zone se ridica la cca 60 000
de suflete.

În toatã aceastã perioadã, colonizarea a fost strict supravegheatã de
administraþia habsburgicã de la Viena. Coloniºtii sunt aºezaþi în special în
zona slab populatã de la vest ºi nord-vest de Timiºoara, în locurile mlãºtinoase
ce au fost desecate în urma construirii canalului Bega–Timiº. Satele ºi chiar
casele sunt construite dupã proiecte aprobate de funcþionari austrieci, astfel
încât, pânã în zilele noastre, aceste aºezãri se disting prin strãzi largi ºi drepte,
cu case aliniate cu faþada spre stradã ºi cu parcele perfect delimitate. Cu
toate aceste mãsuri organizatorice deosebite, coloniºtii au avut de înfruntat
numeroase greutãþi, iar în primii ani mulþi au fost rãpuºi de foamete, boli ºi
epidemii, pânã când, dupã mai multe generaþii, au reuºit sã îºi consolideze
aºezãrile ºi sã facã pãmântul roditor. Tocmai de aceea, în folclorul ºvabilor
bãnãþeni circulã un proverb ce spune: Primul gãseºte moarte, al doilea de
nevoi are parte, abia al treilea pâinea o împarte.

Datoritã pãmântului roditor ºi bunei administrãri, aºezãrile ºvabilor
bãnãþeni vor prospera în secolul al XIX-lea, se vor construi biserici, ºcoli ºi
instituþii publice. La început, teritoriul Banatului a fost administrat de stat, prin
Cancelaria Aulicã, pentru ca, din 1777, împãratul Iosif al II-lea sã decidã ca
întinse terenuri sã fie vândute de cãtre stat unor persoane particulare. În acest
fel, 40 de sate ºvãbeºti vor ajunge în proprietatea unor familii nobiliare. În
anul urmãtor, 1778, Banatul va fi încorporat administrativ pãrþii maghiare a
imperiului. Ca rezultat, în anul 1791, limba maghiarã este introdusã ca materie
principalã de studiu în ºcoli ºi începe o amplã campanie de maghiarizare, ce
se va accentua în secolul al XIX-lea. Ca reacþie la acest proces, personalitãþi
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de seamã ale ºvabilor bãnãþeni, precum Edmund Steinacker ºi Adam Müller-
Guttenbrunn, reprezentanþi de frunte ai Partidului Popular al Germanilor din
Ungaria, vor milita pentru promovarea limbii materne, pentru pãstrarea propriei
identitãþi ºi pentru buna înþelegere cu celelalte minoritãþi naþionale.

În anul 1919, dupã destrãmarea Imperiului Austro-Ungar, ºvabii
bãnãþeni s-au întrunit ºi au emis o rezoluþie prin care se exprimau împotriva
împãrþirii Banatului între România ºi Iugoslavia, cerând alipirea acestui
teritoriu la România.

Germanii din Banatul Montan
Banatul Montan corespunde, în linii mari, actualului judeþ Caraº-

Severin, iar colonizarea acestui teritoriu cu populaþie germanã îºi are
începuturile în secolul al XVIII-lea ºi se leagã de cucerirea Banatului de cãtre
austrieci ºi de alungarea stãpânitorilor otomani. La fel ca în cazul Banatului
de Câmpie, guvernanþii de la Viena au dus o politicã de dezvoltare economicã
a acestei zone, iar cum aici existau importante resurse ale subsolului,
exploatate încã din perioada romanã dar neglijate în perioada dominaþiei
turceºti, au fost aduºi în special mineri din Austria (Stiria, Tirol, Austria
Superioarã), din Boemia ºi Slovacia pentru revigorarea industriei miniere.
Au fost, de asemenea, chemaþi în aceastã zonã specialiºti în exploatarea
pãdurilor ºi în metalurgie din Italia, Polonia ºi chiar Franþa. Aceastã colonizare
a început în 1720 ºi s-a derulat pânã la începutul secolului al XIX-lea. Cele
mai importante localitãþi în care s-au aºezat aceºti coloniºti au fost: Reºiþa
(Reschitza), Dognecea (Dognatschka), Anina (Steierdorf), Bocºa (Bokschan),
Oþelu-Roºu (Ferdinandsberg). Marea majoritate a acestor oameni au
contribuit la dezvoltarea industriei miniere ºi siderurgice fiind specialiºti,
funcþionari sau muncitori calificaþi. Datoritã necesitãþii de comunicare în
practicarea meseriei, chiar dacã erau de naþionalitãþi foarte diferite, au
adoptat limba germanã ca limbã de uz comun, renunþând la folosirea propriei
limbi dupã câteva generaþii ºi considerându-se cu toþii germani.

La începutul secolului al XIX-lea, în scopul apãrãrii graniþei ºi al
exploatãrii pãdurilor, a mai avut loc un val de colonizare cu germani din
zona Boemiei, fiind întemeiate câteva aºezãri germane noi: Rusca Montanã
(Russberg), în 1804, Caransebeºul Nou (Neukaransebesch), în 1912, Gãrâna
(Wolfsberg), Lindenfeld ºi Brebu Nou (Weidenthal), în anii 1827–1828.

Þipserii
În Maramureºul istoric sunt amintiþi coloniºti germani încã din perioada

secolelor al XIII-lea ºi al XIV-lea când sunt menþionaþi în cronicile maghiare
ca hospites (oaspeþi ai regelui) ºi saxones, la fel ca saºii din Transilvania
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de Sud. Aceºti coloniºti germani erau în special mineri ºi meºteºugari ºi au
fost cei care au întemeiat aºezãrile miniere Baia Mare (Frauenbach/Neustadt),
Baia Sprie (Mittelberg) ºi Cavnic (Kapnik). În secolul al XVIII-lea, alte grupuri
de germani din spaþiul Austriei Superioare ºi din Slovacia de astãzi, mai ales
din zona numitã Zips, s-au aºezat de-a lungul râului Vaser, ca muncitori
forestieri, tãietori de lemne ºi plutaºi. Colonizarea a continuat între anii
1796–1798 ºi în anul 1812, când locuitori din aceeaºi zonã Zips se aºazã în
localitatea Viºeul de Sus. De la zona lor de origine aceºti etnici germani au
fost numiþi þipseri, nume ce s-a generalizat pentru toþi germanii din Maramureº.

Landlerii
Acest grup de etnici germani sunt urmaºi ai unor austrieci deportaþi în

secolul al XVIII-lea în Transilvania, datoritã religiei lor protestante. Împãratul
Carol al VI-lea de Habsburg (1711–1740) a dorit ca toþi supuºii sãi sã fie de
religie romano-catolicã, deºi unii austrieci au adoptat, încã din secolul al
XVI-lea, protestantismul în forma confesiunii lutherane. La presiunile
împãratului, unii lutherani austrieci au revenit la cultul catolic, iar cei care
au refuzat acest act au fost deportaþi în Transilvania unde, încã din anul 1550,
saºii trecuserã la aceastã confesiunea lutheranã. Între anii 1734 ºi 1737,
cca 625 de persoane, bãrbaþi, femei ºi copii, au fost deportate sub escortã
militarã spre Transilvania ºi aºezate în localitãþile Turniºor (Neppendorf) –
astãzi cartier al oraºului Sibiu – ºi Cristian (Großau). O amploare mai mare
au luat aceste deportãri în vremea împãrãtesei Maria Tereza, când, între
anii 1752–1757 ºi 1773–1776, alþi cca 3 000 de austrieci protestanþi lutherani
au fost aºezaþi forþat în peste 20 de localitãþi din jurul Sibiului. Cei mai mulþi
proveneau din Austria Superioarã, din zona oraºelor Wels, Vöcklabruck ºi
Gmunden. Aceastã zonã mai era numitã ºi Landl, de unde aceºti germani,
deportaþi ºi aºezaþi în Transilvania, au fost numiþi landleri, chiar dacã unii au
fost aduºi ºi din alte provincii ca Stiria sau Carintia.

În noua lor patrie, Transilvania, landlerii au trãit alãturi de saºi ºi au
fost treptat integraþi în comunitatea acestora, folosind aceleaºi biserici, ºcoli
ºi instituþii publice. Doar în trei localitãþi din jurul Sibiului: Turniºor
(Neppendorf), Cristian (Großau) ºi Apoldu de Sus (Großpold), s-au pãstrat
pânã în zilele noastre portul ºi dialectul landlerilor.

Germanii din Bucovina
În anul 1775, Imperiul Habsburgic reuºeºte sã ocupe partea de nord a

Moldovei, aflatã sub suzeranitate otomanã. În acest teritoriu, cu o densitate
de locuire redusã,  austriecii încurajeazã aºezarea unor coloniºti din mai
toate þãrile vecine prin impozite ºi taxe reduse ºi prin scutirea de serviciul
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militar. Astfel, în decursul secolului al XVIII-lea se vor aºeza, în acest þinut,
pe lângã români ºi ucraineni, evrei, polonezi, slovaci, maghiari ºi germani.

Primii germani au venit în Bucovina din Banat, în anul 1781, fiind urmaþi
de alþi coloniºti din diferite zone germanofone ale Europei. Acestora li se
adaugã, în secolul al XIX-lea, sticlari ºi þãrani germani din Boemia, care au
întemeiat mici aºezãri prin desþelenirea ºi defriºarea unor terenuri nefolosite,
mineri germani din Slovacia din zona Zips, care s-au angajat în exploatarea
resurselor naturale ale zonei, precum ºi numeroºi funcþionari, ofiþeri ºi
comercianþi germani, care s-au aºezat în oraºe. Dezvoltarea economicã
rapidã a Bucovinei a dus ºi la înflorirea culturii, astfel cã, în anul 1875, la
Cernãuþi (Tschernowitz), este deschisã o prestigioasã universitate germanã.
Începând cu primii ani ai secolului al XX-lea, dar mai ales dupã Primul Rãzboi
Mondial, numeroºi germani bucovineni emigreazã spre America, spre
Canada sau spre alte teritorii ale fostului Imperiu Austro-Ungar. Cea mai
grea loviturã pentru comunitatea germanã din Bucovina va veni însã în
anul 1940, când partea de nord a Bucovinei este ocupatã de trupele sovietice,
iar germanii din acest teritoriu sunt mutaþi în Germania în urma unui acord
germano-sovietic. Aceeaºi soartã o vor avea, ceva mai târziu, ºi germanii
din Bucovina de Sud. Dupã rãzboi, o parte a locuitorilor germani se vor
întoarce în Bucovina de Sud, rãmasã sub administraþie româneascã.

Germanii din Dobrogea
În cursul secolului al XIX-lea, se stabilesc în mai multe etape (1841,

1872–1878, 1890–1891) grupuri de germani pe teritoriul Dobrogei. Aceºtia nu
vin precum celelalte grupuri din centrul sau vestul Europei, ci din Basarabia ºi
din sudul Rusiei, zone unde fuseserã colonizaþi, în secolul anterior, din iniþiativa
Imperiului Þarist. Motivul pãrãsirii primei zone de colonizare a constat în special
în pierderea vechilor privilegii. Cum, pânã în anul 1878, Dobrogea fãcea parte
din Imperiul Otoman, aºezãrile întemeiate de germani s-au bucurat de
autonomie administrativã, fiind conduse de primari aleºi din rândul
comunitãþii, singura obligaþie fiind cea a plãþii punctuale a impozitelor. Chiar
dacã, în primii ani, coloniºtii au avut de luptat cu multe greutãþi, fiind nevoiþi
sã locuiascã în bordeie ºi sã facã faþã incursiunilor de jaf ale unor grupuri de
tãtari ºi cerchezi, cãtre sfârºitul secolului al XIX-lea aºezãrile lor se consolideazã.
Odatã cu trecerea Dobrogei sub administraþie româneascã, în majoritatea
satelor locuite de germani sunt instalaþi primari români ºi sunt împroprietãriþi
cu terenuri veterani ai Rãzboiului de Independenþã din 1877–1878. Germanii
dobrogeni, neavând resurse pentru susþinerea unui învãþãmânt propriu, vor
frecventa ºcolile româneºti, doar limba germanã ºi religia fiind predate de
învãþãtori din rândul propriei comunitãþi, dupã încheierea cursurilor. Cu toate
acestea, la începutul secolului al XX-lea, se înregistreazã un spor demografic
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ce duce la întemeierea de noi aºezãri, la construirea de biserici ºi ºcoli proprii
ºi la angajarea a tot mai mulþi preoþi ºi învãþãtori.  Comunitatea germanã din
Dobrogea a fost din nou afectatã în timpul Primului Rãzboi Mondial, când toþi
germanii din Regatul României, intrat din 1916 în rãzboi împotriva Germaniei,
erau consideraþi potenþiali inamici. Este interzisã folosirea limbii germane în
locuri publice, mulþi bãrbaþi sunt puºi sub arest la domiciliu, sunt rechiziþionate
animale ºi mijloace de transport, iar unele aºezãri sunt distruse în timpul
luptelor purtate între trupele româneºti ºi cele bulgare ce invadaserã Dobrogea.
În perioada interbelicã, aºezãrile germane din Dobrogea cunosc o nouã etapã
de dezvoltare, dar deja în anul 1940, în urma unui acord între guvernele
României ºi Germaniei, comunitãþile de germani dobrogeni au fost mutate
obligatoriu în Germania. Foarte puþini germani dobrogeni s-au putut sustrage
acestei acþiuni, reuºind sã locuiascã în continuare în satele lor.

Minoritatea germanã din România dupã al Doilea Rãzboi Mondial
Anii celei de-a doua conflagraþii mondiale ºi perioada imediat

urmãtoare au fãcut ca, pentru întâia oarã, destinul tuturor grupurilor de etnici
germani din România sã fie marcat de o tragicã soartã comunã. Influenþaþi
de schimbãrile politice din Germania ºi de agresiva propagandã nazistã,
lansatã dinspre Berlin spre toate zonele locuite de germani, unii etnici
germani din România au preluat cu entuziasm ideile naþional-socialiste. Cei
mai mulþi au  acceptat tacit noua orientare politicã.

În anul 1935, este înfiinþat primul partid al tuturor germanilor din
România, „Partidul Popular al Germanilor din România” (Deutsche
Volkspartei Rumäniens), de orientare naþional-socialistã, ce va deveni, din
1940 „Grupul Etnic German” (Deutsche Volksgruppe in Rumänien). Etnicii
germani de orientare social-democratã, preponderenþi în Banat, au respins
acest curent, iar vârfurile ierarhiei bisericeºti sau politicienii experimentaþi,
precum Hans Otto Roth au preferat sã se distanþeze de miºcarea nazistã.

În anul 1943, când România lupta în rãzboi de partea Germaniei, în
urma unui acord germano-român, tinerii recruþi de etnie germanã din
România, care urmau sã îºi satisfacã stagiul militar, puteau sã se înroleze în
armata  germanã. Prin acest acord, cca 70 000 de tineri germani din România
au luptat, între 1942 ºi 1945, în armata germanã pe toate fronturile rãzboiului,
au cãzut pe câmpul de luptã, au fost rãniþi sau luaþi prizonieri în diferite
colþuri ale Europei, fiind despãrþiþi de familiile lor.

Odatã cu schimbarea cursului rãzboiului, dupã 1944, de teama
represaliilor zeci de mii de etnici germani ºi-au pãrãsit aºezãrile, însoþind
armata germanã în retragere. Marea majoritate au plecat din zonele în care
avansa armata sovieticã.
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În luna ianuarie 1945, cca 75 000 de etnici germani din România au
fost deportaþi în Uniunea Sovieticã. Au fost luaþi din familii toþi cei apþi de
muncã, femei cu vârsta cuprinsã între 18 ºi 30 de ani ºi bãrbaþi între 17 ºi
40 de ani ºi transportaþi în vagoane pentru animale în lagãre de muncã de
pe teritoriul Uniunii Sovietice. Cei care nu au fost rãpuºi de foamete, boli
ºi condiþiile grele de muncã au putut sã se întoarcã în þarã la sfârºitul
anului 1949. În aceeaºi perioadã, pãmânturile ºi casele etnicilor germani
din România au fost confiscate astfel încât, întorºi în aºezãrile lor, cei mai
mulþi s-au vãzut lipsiþi de mijloace de subzistenþã ºi de adãpost, fiind nevoiþi
sã îºi câºtige existenþa în alte pãrþi ale þãrii. Abia în anul 1954 etnicilor germani
le-au fost retrocedate casele, dar nu ºi pãmânturile. În plus, ºvabii bãnãþeni
din mai multe sate din apropierea graniþei cu Iugoslavia au fost deportaþi
alãturi de þãrani înstãriþi români ºi sârbi, în anul 1951, în Câmpia Bãrãganului.
Aici au primit „domiciliu obligatoriu” ºi li s-a permis întoarcerea în Banat
abia în anul 1956.

În urma acestor evenimente, din cauza spargerii comunitãþilor
tradiþionale, a dezmembrãrii familiilor prin rãzboi ºi deportãri, a neîncrederii
în autoritãþile statului ºi a nivelului de trai scãzut din perioada comunistã, a
început exodul populaþiei de etnie germanã din România. Emigrarea, în
special spre Germania, a fost controlatã de autoritãþile comuniste printr-un
acord bilateral româno-german. Germania se obliga sã plãteascã sume de
„rãscumpãrare” pentru persoanele cãrora autoritãþile comuniste le
permiteau eºalonat emigrarea, astfel cã pânã în anul 1989, nu a existat un
exod masiv. Dupã 1990, când cetãþenii  României au putut circula liberi în
afara þãrii, mulþi etnici germani au preferat sã se stabileascã în Germania,
astfel cã, în prezent, pe teritoriul României mai trãiesc cca 60 000 de germani,
faþã de 750 000 câþi erau înregistraþi în anul 1930.

Minoritatea germanã din România, chiar redusã numeric, încearcã sã
îºi pãstreze în continuare identitatea, limba ºi cultura ºi sã se implice activ în
problemele þãrii. Interesele acestei minoritãþi sunt reprezentate de Forumul
Democrat al Germanilor din România.

COMUNITATEA TURCÃ

Istorie
În România trãiesc la ora actualã 33 000 de turci, marea majoritate

sunt concentraþi în sud-estul României, între Dunãre ºi Marea Neagrã în
însorita Dobrogea.

Izvoarele aratã cã, în anii 1262–1264, circa 12 000 de turci selgiucizi
muslumani din Anatolia au fost colonizaþi în sudul Dobrogei.
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Primii au fost turcomanii selgiucizi. Dupã bãtãlia de la Varna, din 1444,
ºi mai ales dupã cãderea Constantinopolului, din 1454, în Dobrogea, peste ei
vor sosi turcii otomani. Dupã anul 1878, pânã în prezent, toþi aceºtia se reunesc
sub denumirea de turci dobrogeni.

Un studiu complet privind originea turcilor dobrogeni îl avem de la
Aurel Decei ºi Tahsin Gemil în lucrarea intitulatã „Problema colonizãrii turcilor
selgiucizi în Dobrogea secolului al XIII-lea”.

Cronicile turceºti ale lui Ali Yazigioglu, respectiv Istoria lui Selcuk,
încheiatã în anul  827 al Hegirei, respectiv 1424 dupã Hristos ºi Oguzname a
lui Seyyid Lokman, terminatã în anul 1003 al Hegirei, respectiv 1600 dupã
Hristos, prezintã amândouã acelaºi episod al trecerii primilor turci din Anatolia
în Dobrogea. Aceste cronici, conform uzanþelor de atunci, sunt dedicate
sultanilor Murat al II-lea (1421–1451) ºi Soliman Magnificul (1520–1566). La
încheierea acestui episod al sosirii turcomanilor în Dobrogea, Ali Yazigioglu
noteazã cã, multã vreme dupã acest eveniment, în þinutul Dobrogei au existat
2–3 localitãþi musulmane cu 30–40 grupuri de corturi turceºti fiecare. De
asemenea, se noteazã faptul cã aceastã comunitate a ripostat ºi a nimicit la
hotare duºmanii „Fasilevsului”, respectiv ai Bazileului de la Constantinopole.
De atunci, avem ºi prima atestare documentarã a oraºului Babadag, din
anul 1264 e.n., care, în traducere înseamnã „tatãl muntelui”, dupã numele
lui Sari Saltuk Baba, fondator al acestui oraº.

Consolidarea turcilor otomani în Dobrogea va continua ºi dupã cãderea
Constantinopolului, în urma unor serii de bãtãlii care vor duce la transfor-
marea Mãrii Negre într-un „lac turcesc”. La 1475, Mahomed al II-lea va cuceri
cetatea genovezã Caffa ºi prin ea întreaga Peninsulã Crimeea, cu scoaterea
italienilor din Marea Neagrã.

În Dobrogea, turcii otomani se vor preocupa intens de organizarea
economicã a acestei provincii. Astfel, pãmântul, care reprezenta cel mai
important mijloc de producþie al orânduirii feudale, era monopol de stat.
Nominal, tot pãmântul figura în proprietatea Sultanului. Dar tendinþa generalã
era de privatizare continuã a acestei proprietãþi prin forme cât mai variate
de posesiuni feudale. Proprietãþile de tip „vulk”, „vacuf” sau „mir” erau
transmisibile de la o generaþie la alta ºi de la o colectivitate la alta. Astfel,
vacuful moscheii de la Babadag cuprindea 104 sate – 2 sate, pe lângã Zebil ºi
Sarichioi, din zilele de azi – cu clãdirile, pãdurile ºi izlazurile dimprejur.
Posesiunile de tip „zeamet”, „hass”, „arpalik” sau „beilik” erau date numai
ca drept de folosinþã anumitor persoane, pentru merite deosebite, în special
militare. Proprietarii de hassuri erau certificaþi de paºale regionale, ca
proprietari ai unor pãmânturi mai întinse. „Pasã” era un guvernator de regiune,
cu sediul la Silistra, pânã în 1800, dupã care s-a mutat la Tulcea. Dupã Evlia
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Celebi „...paºa de Silistra poseda feude întinse în pãrþile Babadagului, la
Kara-su – azi Medgidia, Deli Orman în Delta Dunãrii, la Bazargic etc.” În zona
Dobrogei, turcii otomani vor construi, pânã în 1878, 140 de localitãþi – oraºe,
târguri ºi sate, 196 de moschei, 12 seminarii teologice (medrese), 56 de ºcoli
ºi 8 gimnazii. În anul 1860 se va da în folosinþã calea feratã Kustenge –
Cernavodã, iar în 8 oraºe dobrogene, la 1869, erau instalate linii telegrafice.
De asemenea, în fiecare localitate mai mare – fie oraº, fie sat – se vor instala
mai multe bãi publice ºi pe lângã fiecare moschee va exista, prin tradiþie ºi
obiceiuri, ºi un izvor de apã curgãtoare de folosinþã gratuitã. În privinþa situaþiei
juridice ºi politice a turcilor otomani, prin art. 3 din Legea de organizare
a Dobrogei se prevedea cã „toþi locuitorii din Dobrogea, care în ziua de
11 aprilie 1877 erau cetãþeni otomani, devin ºi sunt cetãþeni români”.

În aceastã lege se garanta libertatea învãþãmântului pentru comunitatea
musulmanã, cu condiþia ca respectivele ºcoli sã treacã la Ministerul
Instrucþiunii Publice ºi cu precizarea ca predarea limbii turce sã fie însoþitã,
în mod obligatoriu, de cea românã.

Tradiþii ºi obiceiuri
Turcii au ca religie Islamul, religie divinã a pãcii ºi toleranþei. Etimologic,

Islam ºi Slm au aceeaºi rãdãcinã, cu înþeles de pace. Islamul, conform
contextului istoriei ºi al civilizaþiei, este, cronologic, ultima dintre religiile
monoteiste, este o religie nãscutã la Mecca, în Arabia, la începutul secolului
al VII-lea (d.H.), se socoteºte continuarea, confirmarea ºi completarea
iudaismului ºi creºtinismului.

Învãþãtura Coranicã instituie direct trãsãturi de comportament, obiceiuri
ºi cutume proprii, este un îndrumar de viaþã scrisã în parametrii toleranþei ºi
bunei convieþuiri. Islamul îndeamnã la dragoste, la pace ºi prietenie.

Sãrbãtorile religioase sunt mai multe, dar cele mai importante sunt:
Ramazan Bayram (Sãrbãtoarea postului) ºi Kurban Bayram (Sãrbãtoarea
Sacrificiului).

Nevruzul reprezintã o sãrbãtoare etno-folcloricã, ce marcheazã
echinocþiul de primãvarã. În aceastã zi de sãrbãtoare a primãverii se
desfãºoarã trei tipuri de jocuri distractive:

a) Rostirea de cântece, doine, poezii, cimilituri;
b) Întreceri hipice, lupte libere;
c) Dansuri populare, jocuri în aer liber.
O altã sãrbãtoare culturalã, etno-folcloricã ºi religioasã este sãrbãtoarea

de Hâdrâlez. Este o sãrbãtoare câmpenescã, folcloricã, ce exprimã sfârºitul
iernii ºi începutul primãverii.

Învãþãmântul în limba turcã are o veche tradiþie, încã din perioada
stãpânirii otomane, dupã care s-a desfiinþat, în anul 1959, reorganizându-se
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dupã 1990. Limba turcã se studiazã ca limbã maternã 3–4 ore pe sãptãmânã
în ºcolile cu predare în limba românã.

Turcii din România ºi-au pãstrat identitatea lingvisticã, etno-confesionalã
ºi culturalã. Ei sunt o patã de culoare ºi frumuseþe, de culturã în peisajul
românesc, în primul rând prin tradiþiile ºi obiceiurile lor, prin permanentizarea
sãrbãtorilor specifice.

Emblema etniei ºi a confesiunii dã culoare ºi frumuseþe omului
dobrogean iubitor de libertate, dreptate ºi adevãr în Þara-mamã – România.

„Vino, Vino….
Orice ai fi. Vino!
De eºti creºtin, de eºti evreu,
ªi focului de te-ai ruga,
Vino!
Grãdina noastrã-i focul împãcãrii
ªi chiar de-ai fi pãcãtuit de o mie de ori,
Vino!”
     (Mevlana-Gellaledin Rumi, 1207–1273, filozof turc)

COMUNITATEA UCRAINEANÃ

Cu toate cã sunt vecinii þãrii noastre, despre ucraineni se ºtie foarte
puþin în România. Datele bibliografice sunt ºi ele sumare, deºi ucrainenii
reprezintã poporul slav cu care românii au avut cele mai multe contacte.
Faptul cã ucrainenii au fost mult timp incluºi în Imperiul Þarist sau în cel
Austriac, faptul cã informaþiile despre ei au sosit, de cele mai multe ori prin
intermediari a fãcut ca acest popor, cu mari tradiþii istorice ºi culturale, sã nu
fie cunoscut la adevãrata sa dimensiune.

Conform recensãmântului populaþiei din 2002, populaþia ucraineanã
din þara noastrã numãra 61 354 de persoane, reprezentând 0,3% din totalul
populaþiei României; potrivit acestor date, ei ocupã locul al treilea în rândul
minoritãþilor naþionale, situându-se, din punct de vedere numeric, dupã
maghiari ºi rromi.

În ceea ce priveºte confuzia care se face între poporul ucrainean ºi
unele denumiri ce i se atribuie, se impune urmãtoarea precizare: este
inexactã desemnarea, uneori, a ucrainenilor prin termenii de ruteni sau ruºi.
Sunt termeni istorici, astãzi învechiþi, care trebuie abandonaþi pentru cã
genereazã neînþelegeri ºi chiar confuzii.

În cea mai mare parte, ucrainenii îºi pãstreazã limba maternã, folclorul,
obiceiurile ºi tradiþiile. Trebuie subliniat însã cã îndelungata convieþuire româno-
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ucraineanã, religia comunã, în cea mai mare parte, cãsãtoriile mixte,
bilingvismul au dus, de-a lungul timpului, la interferenþe româno-ucrainene în
diverse domenii, uneori, la deznaþionalizarea unei pãrþi a minoritãþii ucrainene.

Scurt istoric
Denumirea de Ucraina – cuvânt care vine de la okraina, þinut de la

margine – este una de datã recentã, pentru cã timp de secole ucrainenii s-au
autodenumit ºi au fost numiþi ruºi, rusini, ruteni, numele provenind de la
formaþiunea statalã Kievska Rus. Denumirea de Ucraina apare în timpul
statului cãzãcesc.

Legãturile dintre români ºi ucraineni sunt foarte vechi ºi meritã amintit,
în acest context, doar faptul cã cea mai veche baladã ucraineanã cunoscutã
este despre ªtefan cel Mare. În plus, epopeea „Cuvânt despre oastea lui Igor”,
disputatã atât de ruºi cât ºi de ucraineni, ºi unii ºi alþii considerând-o ca un
important document de literaturã veche al naþiunii respective, a fost
descoperitã ºi fãcutã publicã de boieri moldoveni, refugiaþi în Imperiul Þarist.

Chiar dacã nu întotdeauna relaþiile dintre România ºi Ucraina au fost
dintre cele mai bune (principalul motiv de disputã fiind apartenenþa nordului
Bucovinei ºi a judeþelor din sudul actualei Republici Moldova), problemele
politice au fost, în mare, rezolvate prin semnarea unui Tratat de bazã bilateral.

Cei mai mulþi dintre ucraineni trãiesc în judeþul Maramureº, dar ºi în
Suceava, Caraº-Severin, Timiº, Tulcea, Arad, Botoºani, Satu Mare etc. Prezenþa
ucrainenilor în România dateazã încã din secolele al XIV-lea – al XV-lea, când
ei erau stabiliþi mai cu seamã în nordul þãrii (Maramureº ºi Suceava). Dupã
unii istorici prezenþa populaþiei ucrainene în aceste locuri este chiar mai veche.

Actualitate
Interesele politice, dar ºi tradiþiile culturale ºi istorice ale comunitãþii

ucrainene din þara noastrã sunt reprezentate de Uniunea Ucrainenilor din
România (UUR). UUR are cinci filiale de þinut ºi 45 de organizaþii comunale
ºi orãºeneºti. Ucrainenii sunt reprezentaþi în Parlament de cãtre deputatul
ªtefan Buciuta, iar la alegerile locale din iunie 2004, din partea UUR au fost
aleºi doi primari, doi viceprimari ºi 29 de consilieri locali.

Pe de altã parte, în România apar mai multe publicaþii ale comunitãþii
ucrainene: „Curierul ucrainean” (în limba românã), „Ukrainskyi visnyk”
(„Curierul ucrainean”), „Vilne slovo” („Cuvântul liber”), „Naº holos” („Glasul
nostru”) – revistã a scriitorilor ucraineni ºi „Obrii” („Orizonturi”) – anuar de
culturã, literaturã ºi filologie ucraineanã.

Comunitãþi etnice ucrainene:
• Ucrainenii din Maramureº;
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• Ucrainenii din Dobrogea;
• Ucrainenii din Banat.

Ucrainenii din Maramureº ºi Bucovina
Aºezãrile ucrainene din nordul Moldovei ºi Maramureº, situate în zonele

vecine cu masivul etno-lingvistic ucrainean ºi în prelungirea acestuia, sunt
cele mai vechi din þarã. Mãrturiile arheologice ºi lingvistice aratã cã o populaþie
slavã de rãsãrit s-a aºezat pe aceste meleaguri încã din secolul al VI-lea,
trãind alãturi de populaþia autohtonã româneascã; cea mai mare parte a
satelor locuite astãzi de ucraineni sunt menþionate în vechile documente
istorice (slavone în Moldova ºi latino-maghiare în Maramureº) din secolele
al XIV-lea ºi al XV-lea.

În anul 1998, de pildã, satul Ruscova din Maramureº a sãrbãtorit 625 de
ani de la prima atestare documentarã. Identitatea lingvisticã, culturalã ºi
spiritualã a ucrainenilor din Maramureº ºi din nordul Moldovei a fost asiguratã
ºi menþinutã de un adaos etnic din Transcarpatia, Galiþia, Pocuþia ºi nordul
Bucovinei.

Huþulii (numiþi huþani de cãtre români) sunt cei care locuiesc în zona
muntoasã a Bucovinei, pe vãile superioare ale râurilor Suceava, Moldova,
Moldoviþa ºi Bistriþa Aurie. Veniþi aici încã din secolul al XVII-lea, ei au gãsit
condiþii favorabile pentru a practica ocupaþiile lor tradiþionale: pãstoritul,
creºterea animalelor, munci forestiere, plutãrit, întemeind un numãr însemnat
de sate ºi cãtune pe care le locuiesc ºi astãzi. În vechile hrisoave bucovinene
ei sunt numiþi „ruºi”. Graiul huþulilor este înrudit cu graiurile ucrainene
carpatice ºi cu cel bucovinean care, la rândul lor, sunt parte integrantã a
limbii ucrainene comune.

Renumiþi crescãtori de cai (ei au impus chiar o rasã de cai), huþulii
sunt totodatã maeºtri în confecþionarea ºi ornarea obiectelor din lemn, piele,
corn, în þesut ºi în broderie. Încondeierea ouãlor de Paºti (obicei conservat
îndeosebi în satele Ulma, Lupcina, Paltinul, Brodina, Breaza, Moldoviþa) le-a
adus o faimã internaþionalã.

Ucrainenii din Dobrogea
Aºezarea ucrainenilor în Dobrogea (Delta Dunãrii ºi în zonele limitrofe)

este legatã de unele din cele mai tragice momente din istoria Ucrainei:
distrugerea ºi lichidarea, în anul 1775, de cãtre þarina Rusiei, Ecaterina a II-a, a
Sicei Zaporojene, leagãnul secular al nãzuinþelor de independenþã ºi libertate
a poporului ucrainean. Pentru a se salva de represalii, circa 8 000 de cazaci
zaporojeni se stabilesc, cu încuviinþarea Înaltei Porþi, în zona Deltei Dunãrii.

Aici, la Dunavãþul de Sus, ei organizeazã, în anul 1813, tabãra militarã
„Zadunaiska Sici”, care a funcþionat 15 ani, dupã care a fost desfiinþatã de
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cãtre turci. Spre acest tãrâm al salvãrii, populat la început de cazaci, se
îndreaptã pânã în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, grupuri de þãrani
din regiunile de sud ale Ucrainei, pentru a scãpa de iobãgie ºi de recrutarea
în armata þaristã. Ei întemeiazã localitãþi, construiesc biserici ºi se ocupã
îndeosebi cu agricultura, pescuitul, vânãtoarea ºi creºterea animalelor. Pentru
a-i deosebi de vecinii lor ruºi lipoveni, localnicii îi numesc haholi.

Ucrainenii din Banat
Comunitatea ucraineanã din Banat, aºezatã în câteva sate din zona

Lugojului, a Caransebeºului ºi Aradului, s-a constituit îndeosebi între anii 1908–
1918 prin colonizarea unor domenii latifundiare, scoase la vânzare de cãtre
propietarii lor nemþi ºi unguri, situate în partea de sud a Imperiului Austro-
Ungar de atunci. Coloniºtii ucraineni care ºi-au cumpãrat loturi de pãmânt
proveneau din zonele muntoase ºi sãrace ale Transcarpatiei, din localitãþile
situate în dreapta Tisei, iar alþii, în numãr mai mic, din zona huþulã a Bucovinei.
Exodul lor a continuat ºi dupã 1918. Dupã anul 1970, numeroºi etnici ucraineni
din satele maramureºene ºi bucovinene cumpãrã gospodãriile nemþilor
emigraþi, populând numeroase localitãþi care devin majoritar ucrainene
(Pogãneºti, Dragomireºti, Stiuca, Remetea Micã, Bârsana etc.). În ultimii
15–20 de ani, a avut loc o deplasare în masã a ucrainenilor maramureºeni
spre Banat venind din localitãþi al cãror relif cuprindea pãduri ºi fâneþe, pentru
a se stabili în aceastã zonã, unde puteau lucra în agriculturã.

Sãrbãtorile tradiþionale ºi religioase ale ucrainenilor din România:
– 9 martie 1814: Naºterea poetului naþional ucrainean Taras ªevcenko

(consideratã a fi cea mai relevantã);
– 24 august: Ziua Independenþei Ucrainei;
– 6/19 decembrie: Sãrbãtoarea Sfântului Nicolae;
– 25 decembrie/7 ianuarie: Naºterea Domnului Isus Hristos;
– 1/14 ianuarie: Anul Nou (o parte dintre ucraineni sãrbãtoresc ultimele

3 sãrbãtori dupã stilul nou, iar o altã parte, dupã stilul vechi);
– Paºti: sãrbãtoare religioasã celebratã de toþi creºtinii;
– De o mare cinste se bucurã, la ucrainenii din România, sãrbãtorile

prilejuite de hramul bisericii satului care, de regulã, þin câteva zile ºi la care,
prin tradiþie, sunt invitaþi ca musafiri  numeroºi conaþionali din satele mai
apropiate sau mai depãrtate.

Culturã ºi religie
Scriitori, oameni de ºtiinþã au impus limba ucraineanã vorbitã ca limbã

a culturii scrise încã de la sfârºitul anilor ’60 ai secolului trecut, publicând,
cu sprijinul financiar al Guvernului României, un important numãr de cãrþi,
apreciate în þarã ºi peste hotare. În ultimii ani, reprezentanþii elitei ucrainene
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au fãcut sã aparã, în medie, o carte pe lunã. Sunt, mai ales, creaþii literare,
dar ºi ºtiinþifice, dintre care unele au fost nominalizate pentru Premiul
Academiei Române, premiate de Uniunea Scriitorilor din România sau din
alte þãri. Literatura ºi ºtiinþa în limba ucraineanã din România cunoaºte nume
care depãºesc spaþiul comunitar. Amintim aici pe ªtefan Tcaciuc, Ion
Ardelean, Ion Robciuc, Ion Covaci º.a.

Dacã întrebi un ucrainean din România care este personalitatea culturalã
cu care se identificã în cea mai mare mãsurã sau care reprezintã cel mai mult
din patrimoniul naþional, rãspunsul este inevitabil Taras ªevcenko.

Clasic al literaturii ucrainene, ªevcenko este foarte iubit pentru cã a
reuºit într-un mod inegalabil sã vorbeascã despre istoria tumultoasã a acestei
naþii. „ªevcenko are numeroase versuri memorabile. Sunt foarte multe, dar
amintim doar pastelul din introducerea poemului «Caterina» ºi în care poetul
spune «Suspinã ºi se zbate Niprul larg». Este cheia în care poetul pregãteºte
mesajul principal al baladei, referindu-se la clocotul, tumultul poporului
ucrainean. Acest cânt este ca o rugãciune. De obicei, când se cântã aceste
versuri, asistenþa se ridicã în picioare. Balada este o metaforã a Ucrainei,
înfãþiºatã ca o fatã care n-a avut noroc în dragoste ºi care este alungatã la
strãinii care ºi-au bãtut joc de ea, în acest caz strãinii reprezentând Rusia”,
potrivit profesorului universitar dr. Ioan Rebuºapcã, de la Catedra de Slavisticã
a Facultãþii de Limbi Strãine a Universitãþii Bucureºti.

Învãþãmântul în limba ucraineanã în România are o istorie destul de
lungã. Ca urmare a reformei învãþãmântului public din 1948, în anii ce au
urmat, s-a introdus invãþãmânt general obligatoriu în limba maternã ºi în
zonele unde ucrainenii constituiau majoritatea populaþiei. S-au deschis, de
asemenea, ºcoli medii la Siret, Sighet, Tulcea ºi, în 1954, la Suceava. Au luat
fiinþã douã ºcoli pedagogice de 4 ani la Siret ºi Sighet, precum ºi secþia de
limbã ºi literaturã ucraineanã la Facultatea de Filologie din Bucureºti. În anul
1956, învãþau în limba ucraineanã circa 8 825 de elevi. Dupã numai un deceniu
ºi jumãtate de funcþionare, ºcolile ucrainene se transformã în ºcoli de predare
în limba românã, doar în câteva ºcoli ucraineana fiind predatã ca materie
facultativã.

Dupã 1990, învãþãmântul în limba ucraineanã începe sã se revigoreze.
În câteva ºcoli din Maramureº se înfiinþeazã clase ºi grupe cu predare în
limba maternã, în 1997 se reînfiinþeazã Liceul bilingv „Taras ªevcenko” din
Sighetu Marmaþiei. De asemenea, la Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” din
Suceava funcþioneazã clase speciale în care sunt pregãtiþi viitori învãþãtori
pentru ºcolile din localitãþile ucrainene. La ora actualã existã 63 de ºcoli
primare în care se studiazã limba ucraineanã ca limbã maternã, frecventate
de 7 360 de copii.
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Pe lângã secþia de limbã ucraineanã de la Universitatea Bucureºti, s-au
înfiinþat recent încã douã astfel de departamente la Universitãþile din Suceava
ºi Cluj-Napoca. Un numãr mare de absolvenþi ai acestor secþii sunt trimiºi la
studii în Ucraina de cãtre Ministerul Educaþiei ºi Uniunea Ucrainenilor din
România.

Uniunea Ucrainenilor din România editeazã patru ziare în limba
ucraineanã ºi un ziar în limba românã, toate ediþii bilunare: Vilne slovo –
„Cuvântul  liber“, Ukrainskyi visnyk – „Curierul ucrainean“, Naº holos –
„Glasul nostru“, publicaþie a scriitorilor ucraineni, Dzvonyk – „Clopoþelul“,
revistã pentru copii ºi „Curierul ucrainean”.

Cea mai mare parte a etnicilor ucraineni din România sunt creºtini de
confesiune ortodoxã. În anul 1950 a fost înfiinþat Vicariatul Ortodox Ucrainean,
cu sediul la Sighetu Marmaþiei, ºi care a fost organizat 40 de ani mai târziu.
Aceasta este o instituþie bisericeascã autonomã din punct de vedere
administrativ, aflatã sub jurisdicþia canonicã a Bisericii Ortodoxe Române ºi
are în componenþa sa doua Protopiate (Sighet ºi Lugoj) cu un numãr de
36 de parohii deservite de preoþi de etnie ucraineanã. Dupã reactivarea
bisericii greco-catolice, în anul 1990, a fost infiinþat Vicariatul general greco-
catolic ucrainean, cu sediul tot la Sighetu Marmaþiei. El este subordonat
canonic Diecezei Române Unite cu Roma ºi are în componenþa sa câteva
parohii din judeþele Suceava (Rãdãuþi, Siret, Cacica) ºi Maramureº (Sighet).

Personalitãþi ucrainene din trecut
Dimitrie Barilã (în ucraineanã Dmytro Barylo), cunoscut mai ales pe

numele monahal Dosoftei (nãscut în 26 octombrie 1624, la Suceava, ºi
decedat în 13 decembrie 1693, în Polonia, azi Nesterov, Ucraina) a fost un
cãrturar român, mitropolit al Moldovei, poet ºi traducãtor. Biserica Ortodoxã
Românã l-a proclamat sfânt.

Paisie Velicicovschi – stareþ, îndrumãtor al vieþii monahale în Moldova
(secolul al XVIII-lea).

Olha Kobyleanska, nãscutã 27 noiembrie 1863, la Gura Humorului,
judeþul Suceava ºi decedatã în 21 martie 1942, la Cernãuþi (Ucraina).
Scriitoare. Prin activitatea sa literarã se situeazã printre cei mai de seamã
prozatori ai literaturii ucrainene.

Personalitãþi ucrainene în zilele noastre
Mircea Daniliuc – regizor, scenarist, actor, scenograf.
Elisabeta Lipã (nãscutã Elisabeta Oleniuc) – multiplã campioanã

olimpicã la canotaj.
Mihai Decun – membru corespondent al Academiei Române etc.
Ioan Rebuºapcã – profesor universitar la Catedra de Slavisticã a

Facultãþii de Limbi Strãine a Universitãþii din Bucureºti.
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Birta, Ivan, Karaševci, Bucureºti, 1993.
Deleanu, Marcu Mihail, Însemnãri despre caraºoveni, Ed. Banatica, Reºiþa 1999.
Ehrler, Iohann Iacob, Banatul de la origini pânã acum (1774), Ed. Facla,

Timiºoara, 1982.
Krpan, Stjepan, Portreti rumunjski Hrvate, Hrvatski Sabor Kultura, Zagreb, 1992.
Lotreanu, Ioan, Monografia Banatului, Institutul de Arte Grafice „Þara”,

Timiºoara 1939.
Manolescu, Radu º.a., Istoria medievalã, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã,

Bucureºti, 1980.
Pascu, ªtefan, Voievodatul Transilvaniei, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1979.
Radu, Petre, Onculescu, Dimitrie, Contribuþii la istoria învãþãmântului din

Banat pânã în 1800, Ed. Litera, Bucureºti, 1977.
Simu, Traian, Originea caraºovenilor, Tipografia „Corvin”, Lugoj, 1939.
***, Historia parochiae Kraszovensis, Extractus protocolli provinciae Bulgariae

et Valachiae.

Comunitatea mozaicã
Contribuþia evreilor din România la culturã ºi civilizaþie, sub coordonarea acad.

Nicolae Cajal ºi dr. Hary Kuller, Bucureºti, Ed. Hasefer, 2004.

Comunitatea greacã
Baumann Victor Heinrich, Prezenþa elenilor la Tulcea, Uniunea Elenã din

România, Bucureºti, 2005.
Brezeanu S., Iordan Const., Matei H. C., Zbuchea G., Relaþii româno-elene,

Ed. Meronia, Bucureºti, 2003.
Camariano-Cioran A., Le théatre grec à Bucarest au début du XIXe siècle, în

„Balcania”,VI, I.S.C.B., Tipografia „Cartea româneascã”, Bucureºti, 1943; Les
Académies princières de Bucarest et de Jassy et leurs professeurs, I.B.S., Thessaloniki,
1974; L’Epire et les Pays Roumains, Association d’Etudes Epirotes, Ioannina, 1984.

Cândea Ionel, Comunitatea greacã de la Brãila din cele mai vechi timpuri
pânã în secolul al XIX-lea, U.E.R., Muzeul Brãilei, Ed. Istros, Brãila, 2004.

Cicanci O., Companiile greceºti din Transilvania ºi comerþul european în anii
1636–1746, I.S.S.E.E, Ed. Academiei R.S.R, Bucureºti, 1981; Presa de limbã greacã
din România în veacul al XIX-lea, U.E.R., Ed. Omonia, Bucureºti, 1995;

Filip C, Comunitatea greacã la Brãila 1864–1900, U.E.R., Muzeul Brãilei, Ed.
Istros, Brãila, 2004.

Iorga Nicolae, Roumains et Grecs au cours des siecles, Bucureºti, 1921.
Karathanassis Ath. E., L’hellénisme en Transilvanie, I.B.S., Thessaloniki,1989.
Papacostea Danielopolu C., Intelectualii români din Principate ºi cultura greacã

1821–1859, Ed. Eminescu, Bucureºti, 1979; Literatura în limba greacã în Principatele
Române (1774–1830), Ed. Minerva, Bucureºti, 1982; Comunitãþile greceºti din
România în secolul al XIX-lea, Ed. Omonia, U.E.R., Bucureºti, 1996.

Rados Leonidas (ed.), ªcolile greceºti din România (1857–1905) Restituþii
documentare, Ed. Omonia, Bucureºti, 2006.
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Scalcãu Paula, Grecii din România, ediþia a II-a, Ed. Omonia, Bucureºti, 2005;
Elenismul în România. O istorie cronologicã, Ed. Omonia, Bucureºti, 2006; Hellenism
in Romania. A Chronological History, Omonia Publishing House, Bucharest, 2007;
De la Papingo la Turnu Severin, U.E.R., Bucureºti, 2008;

Stoicescu N., Dicþionar al marilor dregãtori din Þara Româneascã ºi Moldova
sec. XIV–XVII, Ed. Enciclopedicã Românã, Bucureºti, 1971.

Þipãu M., Domnii fanarioþi în Þãrile Române (1711–1821), Micã enciclopedie,
Ed. Omonia, Bucureºti, 2004.

Zallony Filip, Eseu asupra fanarioþilor, 1824.
Filitti G., Brad-Chisacof L., Din viaþa Comunitãþii Elene din Bucureºti în anii

1914–1936, în „Buletinul Societãþii Române de Studii Neoelene”, Bucureºti, 2000–
2001.

www.uniunea-elena.ro

Comunitatea italianã
Ambruster, Adolf, Romanitatea românilor, istoria unei idei, Ed. Academiei,

Bucureºti 1972.
Bader, Erwin, H. Radu, F. Gurãu, Fortificaþiile medievale din Transilvania, Ed.

Sfera, Bucureºti, 2001.
Bandini, Marco, CODEX, Vizitarea generalã a tuturor Bisericilor catolice de rit

roman din Provincia Moldova, 1646–1648, Ed. Presa Bunã, Iaºi, 2006.
Burcicã, Viorica, Contribuþii la studiul emigraþiei trentine în România, Ed.

Transilvania Expres, Braºov, 2004.
Carpentier, J., Lebrun, F., Istoria Europei, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1997.
Constantinescu, N. A., Dicþionar onomastic românesc, Ed. Academiei,

Bucureºti, 1963.
Denize, Eugen, Italia ºi italieni în cultura românã, pânã la începutul secolului

al XIX–lea, Ed. Mica Valahie, Bucureºti, 2002.
Uniunea Fundaþiilor Culturale Regale, secþiunea istoricã, Documente privitoare

la legãturile economice dintre Principatele Române ºi Regatul Sardiniei, publicate
de D. Bodin, Bucureºti, 1941.

Filstich, Johann, Încercare de Istorie Româneascã, Ed. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti, 1979.

Gion-Ionnescu, G. I., Istoria Bucurescilor, Stabilimentul grafic I. V. SOCECU,
1899/Ed. Tehnopress, Iaºi, 2003.

Giurescu, Constantin C., Istoria Bucureºtilor, Ed. Sport–Turism, Bucureºti, 1979.
Giurescu, Constantin C., Istoricul oraºului Brãila din cele mai vechi timpuri,

Ed. ªtiinþificã, 1968.
Iordan, Iorgu, Dicþionar al numelor de familie româneºti, Ed. ªtiinþificã ºi

Enciclopedicã, Bucureºti,1983.
Kraus, Georg, Cronica Transilvaniei: 1608–1665, Ed. Academiei , Bucureºti,

1965.
Luca, Nicolae, L’emigrazione storica de Friulani in Romania, Imbellinum, Italia,

2006.
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Comunitatea macedoneanã
Adrian Marino, Viaþa lui Alexandru Macedonski, 1965
Adrian Marino, Opera lui Alexandru Macedonski, 1967
Karl K. Savich, Macedonia ºi primul rãzboi balcanic
Sokrat Panovski, Progonstvo ºto trae, 2005
Hans-Lotar Stepan, Der mazedonishe Knoten, 2004
Constantin Câºlaru, Haiducia în Oltenia, 2004
Arhivele Naþionale Bucureºti
Arhivele Naþionale Craiova
Iancovici Sava, Haiducii în Balcani, 1964
Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, 1935
Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereºti din Moldova ºi Þara Româneascã, vol

1, 2004
www.mymacedonia.net
www.macedonium.org

Comunitatea maghiarã
Istoria Transilvaniei, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane,

Cluj-Napoca, 2005.
Dicþionar de istorie a României, Miercurea Ciuc, 2000.
Erdély története, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. http://mek.oszk.hu/02100/

02109.
History of Transylvania; Institute of History of The Hungarian Academy of

Sciences, a joint publication with the HUNGARIAN RESEARCH INSTITUTE OF
CANADA, Colorado Atlantic Research and Publications, Inc. Highland Lakes, New
Jersey. http://mek.oszk.hu/03400/03407/html/

Histoire de la Transylvanie, traduit du hongrois d’après: Erdély rövid története
Akadémiai Kiadó, Budapest 1992. http://mek.oszk.hu/02100/02114/html/

Transilvania vãzutã în publicistica istoricã maghiarã: Momente din istoria
Transilvaniei, apãrute în revista História, Csikszereda: Pro-Print, 1999. http://
mek.oszk.hu/01800/01810/index.phtml

Engel Pál, Beilleszkedés Európába a kezdetektõl 1440-ig, Budapest, 1990.
Szakály Ferenc: Virágkor és hanyatlás 1440–Mihai Dim. Sturdza, 1711, Budapest,

1990.
Kosáry Domokos, Újjászületés és polgárosodás, Budapest, 1990.
Varga Demeter, Megyeriekt

õ

l Mohácsig, Kolozsvár, 1997.
Kósa Csaba, Félhold és kétfejà sas, Erdélyi Tankönyvtanács,1997.
Magyar màvel

õ

déstörténet, szerk. Kósa László, Budapest, 1998.
Magyar kódex. A magyar màvel

õ

dés évszázadai, I-IV, Budapest, 1999-2000.
László László, Vincze Zoltán, A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme

és hagyományai. Tankönyv a VI. és a VII. osztályosok számára, Stúdium Könyvkiadó,
Kolozsvár, 2000.

Ódon Erdély Màvel

õ

déstörténeti tanulmányok, Válogatta, sajtó alá rendezte,
szerkesztette, az el

õ

szót írta és a jegyzeteket készítette Sas Péter, Neumann Kht,
Budapest, 2004 . http://mek.oszk.hu/04900/04920/html/
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Magyar néprajz, vol. I–VIII., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988-2002. http://
mek.oszk.hu/02100/02152/html/

Malonyay Dezsõ, A magyar nép màvészete, vol. I–II., Franklin-Társulat Magyar
Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1907–1922. http://mek.oszk.hu/01600/01671/
index.phtml

Hetven év. A romániai magyarság története 1919–1989 Szerk. Diószegi László,
R. Süle Andrea, Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990.

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=746
Raportul Comisiei Prezidenþiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din

România, http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf
Magyarország képes történelmi kronológiája, www.kepido.oszk.hu
Kriza János Néprajzi Társaság Képtára. Az erdélyi magyar néprajzi örökség

digitális megjelenítése,
http://kjntfotoarchivum.adatbank.transindex.ro/archivumrol.php
Bárdi Nándor, Összezárkózás és szétfejl dés. Kísérlet a magyar kisebbségek

történetének periodizációjára. In: Nemzet a társadalomban. Szerk. Fedinec Csilla,
TLA, 2004, 251–274. http://bardi.adatbank.transindex.ro

Vincze Gábor, A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944–1953.
TLA-JATE, Budapest-Szeged, 1994.

Vincze Gábor, A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1944-1989,
http://vincze.adatbank.transindex.ro

Mikó Imre: Huszonkét év – az erdélyi magyarság politikai története 1918.
december 1-t l 1940. augusztus 30-ig, A „STUDIUM” kiadása, Budapest, 1941. http:/
/adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=745

Veres Valér, Az erdélyi magyarok és románok közösségi identitása a társadalmi
struktúra tükrében. Szociológiai szemle. Budapest, 4/2000. [html]  http://
veres.adatbank.transindex.ro/

Veres Valér, A Kovászna és Kolozs megyei magyarok kisebbségi
identitástudatának néhány vonása. Régió – Kisebbségtudományi szemle, Budapest,
3-4/1997. http://veres.adatbank.transindex.ro/

Comunitatea polonezã
Lucrãri generale ºi speciale
Ceauºu, Mihai ªtefan, Parlamentarism, partide ºi elitã politicã în Bucovina

habsburgicã (1848-1918), Iaºi, Editura Junimea, 2004.
Ciachir, Nicolae, Din istoria Bucovinei. 1775–1944; Bucureºti, Editura Didacticã

ºi Pedagogicã, 1993.
Grigorovici, Radu (coordonator), Bucovina în primele descrieri geografice,

istorice, economice ºi demografice, ediþie bilingvã (românã ºi germanã), Bucureºti,
Editura Academiei Române, 1998.

Grigorovici, Radu, Modelul Bucovina, în „Analele Bucovinei”, an III, nr. 2,
1996.

Grigoroviþã, Mircea, Din istoria colonizãrii Bucovinei, Bucureºti, Editura
Didacticã ºi Pedagogicã, 1996.
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Hrenciuc, Daniel, Un destin pentru istorie: Polonezii în Bucovina (1774–2008),
Iaºi, Editura Princeps Edit, 2008.

Hrenciuc, Daniel, Continuitate ºi schimbare; integrarea minoritãþilor naþionale
din Bucovina istoricã în regatul României Mari (1918–1940), vol. 1–2, Rãdãuþi, Editura
Septentrion, 2005 (vol. 1), Suceava, Editura Muºatinii, 2007 (vol. 2).

Hrenciuc, Daniel, Florin Pintescu, Istoria ºi tradiþiile minoritãþii poloneze,
Suceava, Editura Universitãþii Suceava, 2004.

Nistor, Ion, Istoria Bucovinei, Ediþie ºi studiu bio-bibliografic de Stelian Neagoe,
Bucureºti, Editura Humanitas, 1991.

Pintescu, Florin, Bucovina, zonã de convergenþã etnicã ºi spiritualã, în „Glasul
Bucovinei”, nr. 1–2, 2001, Bucureºti–Cernãuþi.

Pintescu, Florin, Consideraþii privind situaþia demograficã, socio-economicã
ºi culturalã a comunitãþii polone din sudul Bucovinei în perioada 1945–1989, în
„Glasul Bucovinei”, nr. 2, Cernãuþi–Bucureºti, 2005.

Pintescu, Florin, Hrenciuc, Daniel, Din istoria polonezilor în Bucovina (1774–
2002), Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2002.

Popescu, Ion, De ce românii din Þara Fagilor sunt trataþi în conformitate cu
legea lui Murphy: adevãrul învinge totdeauna în lumina recensãmintelor
feldmareºalului Rumianþev (1772–1773 ºi 1774), în „Glasul Bucovinei”, nr. 2, 1994.

Site Internet ºi reviste
www.dompolski.ro – Site oficial al Uniunii Polonezilor din România.
Polonus – Revista Uniunii Polonezilor din România, nr. 1–155, 1991–2008.

Comunitatea rromã
1996 Cosma, Viorel, Lãutarii de ieri ºi de azi. Ed. a 2-a, revizuitã ºi adãugitã,

Bucureºti: Editura Du Style, 384 p. (Colecþia Destine).
1998 Achim, Viorel, Þiganii în istoria României, Bucureºti: Editura

Enciclopedicã, 202 p.
1998 Sarãu, Gheorghe, Rromii, India ºi limba rromani, Bucureºti: Kriterion

[Colecþia „Biblioteca rromã”, nr. 4], 258 p. [Finanþator: Ministerul Culturii].
2000 Ionescu, Vasile [antologie], Robia rromilor în Þãrile Române. Þara

Româneascã. Rromii din România – Studii ºi documente istorice, Bucureºti: Editura
„Aven Amentza”.

2001 Burtea, Vasile, Rromii în sincronia ºi diacronia populaþiilor de contact –
Editura Lumina Lex, Bucureºti;

2001 Itu, Mircea ºi Moleanu [Badiu], Julieta, Culturã ºi civilizaþie indianã,
Bucureºti: CREDIS – Universitatea Bucureºti, 210 p. [Primul referent: prof. univ. dr.
Lucia Wald, al doilea referent: Gheorghe Sarãu; Finanþator: CEDU 2000+].

2002 Bãþãlan, Costicã, Rromane taxtaja. Nestemate din folclorul rromilor.
Ediþie bilingvã, Bucureºti – Cluj: Editura Kriterion, 226 p. [Gheorghe Sarãu: referent
ºi redactor; îngrijitor colecþie]. Finanþator: C.R.C.R. Cluj Napoca.

2002 Grigore, Delia, Curs de antropologie ºi folclor rrom. Introducere în studiul
elementelor de culturã tradiþionalã ale identitãþii rrome contemporane, Bucureºti:
CREDIS, 182 p.[Gheorghe Sarãu: referent; Finanþator: CEDU 2000+].
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2002 Potra, George, Contribuþiuni la istoricul þiganilor din România. Text stabilit
de G. Pienescu, Bucureºti: Mihai Dascal Editor, XIV + 378 p.

2002 Djuriæ Dr., Rajko, Istoria literaturii rrome. I hist ria e rromane literaturaqi,
Bucureºti: Universitatea din Bucureºti–CREDIS, 182 p. [Gheorghe Sarãu: referent,
redactor, tehnoredactor;Traducere: Sorin Georgescu], Bucureºti: Editura Credis, 182
p. [Finanþator: CEDU 2000+].

2005 Petcuþ, Petre; Grigore, Delia; Sandu, Mariana, Istoria ºi tradiþiile minoritãþii
rromani: manual pentru clasele aVI-a – aVII-a, Bucureºti: Editura Sigma, 104 p.

2006 Sarãu, Gheorghe, Dicþionar rrom – român, Bucureºti: Editura Sigma,
224 p.

2006 Ionescu, Mariea; Cace, Sorin, Politici publice pentru rromi. Evoluþii ºi
perspective, Bucureºti: Editura Expert, 152 p.

2008 Sarãu, Gheorghe, Curs practic de limba rromani pentru toþi, Bucureºti:
Sigma [Colecþia „Biblioteca rromã, nr. 8], 208 p., cu CD ºi cheia exerciþiilor.

2008 Liégeois, Jean-Pierre, Romii în Europa, Council of Europe/Conseil de
l’Europe, 287 p.

Comunitatea ruºilor lipoveni
Chirilã, Feodor, Minoritatea ruºilor lipoveni, în Minoritãþile naþionale din

România. Dovezi istorice privind aºezarea ºi evoluþia, Ed. Kham, Bucureºti, 2001, p.
153–221.

Fenoghen, Sevastian, Sarichioi. Pagini de istorie,  Ed. Kriterion, Bucureºti, 1998.
Ipatiov, Filip, Ruºii lipoveni din România. Studiu de geografie umanã, Ed. Presa

Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2002.
Echim, Andrei, Condiþia populaþiei din Rezervaþia biosferei Delta Dunãrii, Ed.

Ararat, Bucureºti, 1994.
Marinescu, Mihail, Cântecul rusesc lipovenesc, Bucureºti, 1988.
Nistor, Ion I., Cercetãri asupra cultului lipovenesc din România, în „Analele

Academiei Române. Memoriile secþiunii istorice”, seria III, tomul XXIX, mem. 9,
Bucureºti, 1947.

Plãticã, M., Cultul creºtin de rit vechi, în „Biserica Ortodoxã Românã”, LXXVIII
(1960), nr. 9–10.

(ªtefãnescu), Melchisedec, Lipovenismul, adicã schismaticii sau rãscolnicii
ºi ereticii rusesci dupã autori ruºi ºi izvoare naþionale române, Imprimeria Naþionalã,
Bucureºti, 1871.

Varona, Alexandr, Tragedia shismei ruse.Reforma patriarhului Nikon ºi
începuturile staroverilor, Ed. Kriterion, Bucureºti, 2002.

Moldovan, Svetlana, Comunitatea ruºilor lipoveni. Ghid de prezentare, Ed.
Ararat, Bucureºti, 2004.

Vascenco, Victor, Lipovenii. Studii Lingvistice, Bucureºti, Ed. Academiei
Române, 2003.

Comunitatea slovacã
Anoca, Dagmar Mária, Slovenská literatúra v Rumunsku. Vyd. Ivan Krasko,

Nadlak 2002.
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Bujna, Ivan, Stru ný nástin cirkvi evanjelickej a.v. v Nadlaku (1912). In: Spisy.
Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 2000.

Bujna, Ivan, Dejiny Slovenského l’udového kruhu v Nadlaku (1935). In: Spisy.
Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 2000.

Dancu, Paul, Colonizarea slovacilor în comitatele Satu Mare, Ugocea ºi
Maramureº din secolul XVIII ºi începutul secolului XIX – Kolonizovanie Slovákov do
Satmárskej, Ugo skej a Marmarošskej župy v 18. a za iatkom 19. storoeia. Z
rumun

e

iny prelo•il Ondrej Štefanko. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 1997.
Dovál’, Peter Pavel, Môj životopis (a o s ním súvisí). Vyd. Ivan Krasko, Nadlak

2002.
Haan, L’udovít a Zajac, Daniel, Dejepis starého i nového Nadlaku. 2. vydanie.

Vydali DZSCR  a  o.s. Slávia a.s.  Nadlak 1994.
Hrdli ka, Karol, Sándora Petofiho spisy básnické. Z mad’arského jazyka

preložil Karol Hrdli ka. Békéšska Caba 1890, 1997.
Mót’ovská, Alžbeta, Nadlacká kronika, rukopis, 400 s. strojopisu.
Plech, Ján, Butin. Kronika školy a života. In: Dve kroniky. Vyd. Ivan Krasko,

Nadlak 1995.
Rádix, Matej, Dejepis nadlackých Slovákov od roku 1903-ho do 1953-ho. In:

Dve kroniky. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 1995.
Sirácky, Ján a kol., Slováci vo svete. Vyd. Matica slovenská, Martin 1980.
Štefanko, Ondrej, Poldruha storo ná vydavatel’ská innost’ nadlackých

Slovákov. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 2003.
Štefanko, Ondrej, O Slovákoch v Rumunsku. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 2004.
Štefanková, Mária, Odev nadlackých Slovákov. Vyd. Kriterion, Bukurešt’, 1997.
Tajovský, Jozef Gregor, Nadlacké dielo. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 1996.
Zborník, Memorialul 50 de ani de învãþãmânt liceal cu limba de predare

slovacã din România • Pamätnica 50 rokov slovenského stredného školstva
v Rumunsku. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 1995.

Zborník, 200 rokov •ivota Slovákov v Nadlaku. Vyd. Ivan Krasko, Nadlak 2003.
Lexikón slovenských dejín
Škovran Dušan a kol.: SPN, Bratislava 1997
Slovenský týždenník, Nadlak 1929–1932.
Naše snahy, Nadlak 1936–1941.
Ro enka, Variácie 13. Vyd. Kriterion, Bukurešt’, 1994 ºi Variácie 14. Vyd. Ivan

Krasko, Nadlak 1996.
ARCHÍVY:
Archív slovenského evanjelického cirkevného zboru v Nadlaku.
Školský archív Strednej školy v Nadlaku: Základné slovenské školy zo Starých

Viníc.
DOBOVÉ KALENDÁRE.

Comunitatea sârbã
Ivan Mircov, Istorija i Tradicije Srpske Manjine, Ploieºti,2006
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ANEXE

ORDIN 
privind dezvoltarea problematicii diversităţii  

în curriculumul naţional  
 
 

Având în vedere Legea nr. 33/1995, privind ratificarea Convenţiei-cadru a 
Consiliului Europei pentru protecţia minorităţilor naţionale, 

Având în vedere Directiva nr. 2000/43/CE a Uniunii Europene, cu privire la 
implementarea principiului tratamentului egal între persoane, indiferent de originea 
lor rasială sau etnică, 

Având în vedere Recomandarea 1283/1996 a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei privind istoria şi învăţarea istoriei, 

În conformitate cu prevederile Constituţiei României, 
În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,  

 

Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

emite următorul ordin 

 

Art. 1. În scopul formării elevilor pentru o societate caracterizată prin 
diversitate culturală, politicile curriculare vor promova valorificarea şi dezvoltarea, în 
cadrul curriculumului naţional, a aspectelor referitoare la diversitatea culturală 
(etnică, lingvistică, religioasă etc.).  

Art. 2. (1) În documentele curriculare – planuri-cadru, programe şcolare, 
manuale şcolare, auxiliare curriculare – autorii vor include aspectele referitoare la 
diversitatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă etc.), în funcţie de specificul 
domeniilor disciplinare. 

(2) În programele şcolare vor fi incluse, în funcţie de specificul domeniilor 
disciplinare, obiective-cadru, obiective de referinţă, competenţe generale, competenţe 
specifice, teme/conţinuturi ale învăţării, activităţi de învăţare, valori şi atitudini 
referitoare la diversitatea culturală - etnică, lingvistică, religioasă etc.  

(3) În învăţământul gimnazial şi în cel liceal, în programa pentru disciplina 
Istorie,  va fi abordată problematica istoriei tuturor minorităţilor din România.  
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Art. 3. Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar, Direcţia 
Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul şi Centrul 
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar vor contribui 
la elaborarea unor oferte centrale de cursuri opţionale pentru gimnaziu şi pentru liceu, 
cum ar fi Istoria şi tradiţiile minorităţilor din România, Educaţie interculturală etc. 

Art. 4. Instrumentele de evaluare a manualelor şcolare şi a auxiliarelor 
curriculare vor prevedea criterii specifice pentru evaluarea aspectelor referitoare la 
diversitate /alteritate. 

Art. 5. (1) Direcţiile de specialitate ale ministerului, instituţiile subordonate 
acestuia, cu atribuţii în implementarea curriculumului şi în formarea cadrelor 
didactice, vor elabora materiale suport cu rol de orientare a cadrelor didactice în 
aplicarea în procesul didactic a problematicii diversităţii culturale prevăzute în 
curriculumul naţional – obiective, competenţe, conţinuturi, activităţi de învăţare, 
atitudini pozitive referitoare la diversitatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă 
etc.) 

(2) Direcţiile de specialitate ale ministerului, instituţiile subordonate acestuia, 
cu atribuţii în implementarea curriculumului şi în formarea cadrelor didactice, Casele 
Corpului Didactic vor asigura introducerea, în cadrul cursurilor de abilitare 
curriculară şi al altor cursuri de formare, a unor teme specifice referitoare la 
diversitatea culturală (etnică, lingvistică, religioasă etc.) 

(3) Direcţiile de specialitate ale ministerului, instituţiile subordonate acestuia, 
cu atribuţii în implementarea curriculumului şi în formarea cadrelor didactice, vor 
căuta resursele şi partenerii necesari pentru a asigura formarea cadrelor didactice în 
vederea promovării, cunoaşterii şi acceptării diversităţii/alterităţii. 

Art. 6. Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar, Direcţia 
Generală Învăţământ în Limbile Minorităţilor şi Relaţia cu Parlamentul, Centrul 
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele 
şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 

 

 

MINISTRU, 

 

Cristian Mihai Adomniţei 

 

Bucureşti 

Nr. 1529 

Data: 18.07.2007 



ISTORIA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE DIN ROMÂNIA

276

Istoria minoritãþilor naþionale din România

PROIECT
propus pentru curs opþional

clasa a X-a

Notã de prezentare

Cursul opþional „Istoria minoritãþilor naþionale din România1” se
adreseazã elevilor din clasa a X-a, având drept scop familiarizarea acestora
cu istoria ºi tradiþiile comunitãþilor de altã etnie care locuiesc pe teritoriul
României. Planurile-cadru de învããmânt pentru clasa a X-a, aprobate prin
OMECT nr. 5723/ 23.12.2003, alocã prin curriculumul la decizia ’colii un numãr
de ore necesare pentru susinerea unor nevoi ºi interese specifice de învãare
ale elevilor din ciclul inferior al liceului.

Pornind de la constatarea cã multiculturalitatea a devenit o marcã a
unei societãþi democratice, programa doreºte sã contribuie la stimularea
interesului elevilor pentru domeniul istoriei. Chiar dacã disciplina istorie
asigurã, prin prevederile curriculare în vigoare, o reprezentare echilibratã a
istoriei acestui spaþiu în raport cu evoluþiile pe arii mai mari (europene ºi
globale), totuºi nu toatã complexitatea culturalã a României este
reprezentatã. La aceasta se adaugã ºi faptul cã obiectivele sistemului
educaþional românesc solicitã ºi adecvarea acestuia la douã mari axe:
relevanþa formãrii pentru piaþa muncii, respectiv, asigurarea educaþiei pentru
o cetãþenie democraticã. Generaþia tânãrã va fi confruntatã cu o piaþã a
muncii foarte dinamicã ºi care va implica, printre altele, o mobilitate spaþialã
(sistemul educaþional nu mai poate forma o forþã de muncã adecvatã doar
cerinþelor pieþii din România), dar ºi capacitatea de a se integra în colective

1 Propunerea a apãrut în urma unui ºir mai lung de proiecte dedicate istoriei
minoritãþilor naionale din România, majoritatea coordonate de cãtre Project on
Ethnic Relations Romania în colaborare cu MECT ºi cu participarea Departamentului
pentru Relaþii Interetnice al Guvernului României. În egalã mãsurã, programa este
ºi rezultatul contextului educaþional actual, marcat de un accent special al ariei
Om ºi societate pe dimensiunea civicã ºi pe competenþele de nivel ridicat (gândirea
criticã, multiperspectivitatea etc.). Elementele de conþinut au fost sistematizate cu
ocazia întâlnirii de la Daneº, iulie 2008 ºi exprimã consensul participanþilor în legãturã
cu aceastã componentã a programei.
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care prin forþa lucrurilor sunt compuse din persoane cu tradiþii culturale
foarte diferite. Competenþa legatã de înþelegerea diversitãþii culturale ºi
valorificarea contribuþiei fiecãrei comunitãþi culturale la un orizont spiritual
comun este, din aceastã perspectivã, o funcþie directã a calificãrii forþei de
muncã. Totodatã, aceastã programã permite suplimentarea oportunitãþilor
de învãþare care sã contribuie la atingerea competenþelor stabilite pentru
clasele de liceu.

Existã ºi un element recuperatoriu al acestei programe. Pe de o parte,
disciplina „Istoria ºi tradiþiile minoritãþii” se predã la clasele a VI-a – a VII-a,
dar numai acolo unde numãrul de elevi este suficient de mare pentru a se
organiza clase cu predare în limba minoritãþilor sau unde se predã, la
solicitarea unui numãr suficient de pãrinþi, limba respectivei minoritãþi
naþionale; existã situaþii în care unele minoritãþi mici ºi dispersate (sau aflate
cu precãdere în mediul rural, aflat în scãdere continuã de populaþie ºcolarã)
nu au posibilitatea de a studia aceastã disciplinã. Pentru elevii aparþinând
acestor minoritãþi este o modalitate de a recupera o dimensiune
fundamentalã a propriei lor moºteniri culturale.

Pe de altã parte, dimensiunea recuperatorie are în vedere ºi un alt
element. O analizã sine ira et studio a programelor de istorie ºi tradiþii a
minoritãþilor aratã cã unele dintre acestea au un pronunþat caracter de istorie
evenimenþialã; aspectele legate de tradiþii ºi contribuþie culturalã sunt, pentru
a folosi un eufemism, mai degrabã marginale. Adesea, disciplina devine
mai degrabã o istorie compusã din istoria românilor ºi cea a statului care
reprezintã constructul de drept internaþional care reprezintã etnia respectivã.
Situaþia este relativ similarã ºi în cazul cursului general de istorie – în afara
unui numãr limitat de teme, iar acestea dedicate doar unor minoritãþi,
diversitatea etnicã ºi culturalã ce caracterizeazã istoria ºi spaþiul românesc
este trecutã în regim secund. Elementul fundamental, cel al coexistenþei
mai mult sau mai puþin paºnice, mai mult sau mai puþin colaborative, rãmâne
în regim secund. Dimpotrivã, aceastã programã s-a construit pe principiul
coexistenþei, al interacþiunii constante dintre minoritãþi ºi majoritate. Aceastã
coexistenþã a marcat profund identitatea româneascã, de la primele structuri
urbane la avangarda artisticã a secolului al XX-lea. Alte principii care stau la
baza acestei programe sunt multiperspectivitatea ºi interculturalitatea. Cele
douã principii sunt complementare, cãci implicã acceptarea ºi asumarea
unor puncte de vedere diferite asupra unor evenimente comune ºi care sunt
interpretate în concordanþã cu propriul bagaj cultural ºi istoric.

Aceste principii pot fi regãsite ca piloni ai educaþiei istorice
contemporane atât în documente româneºti de politicã educaþionalã, cât ºi
în documente europene. Pentru a da doar câteva exemple, ne referim la
OMECT nr. 1528/18.07.2007 cu privire la diversitate, Carta albã asupra
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dialogului intercultural (mai 2008, pct. 160), Recomandarea Consiliului
Europei cu privire la predarea istoriei (Recomandarea 15/2001).

Structura programei

Programa ºcolarã are urmãtoarea structurã:
•nota de prezentare care identificã locul acestui curs opþional în

ansamblul planurilor cadru de învãþãmânt;
•competenþele specifice ºi conþinuturile asociate acestora propun

elemente specifice derivate din caracteristicile traseelor educaþionale care
includ istoria ca domeniu de studiu în clasele a IX-a ºi a X-a; aceste
componente au ca reper ºi programele ºcolare pentru disciplina Istoria ºi
tradiþiile minoritãþii (clasele a VI-a – a VII-a);

•valorile ºi atitudinile, finalitãþi de naturã axiologicã, urmãrite prin
studiul istoriei pe durata învãþãmântului liceal;

•sugestiile metodologice, elaborate pentru a orienta proiectarea
demersului didactic adecvat competenþelor, valorilor ºi atitudinilor prevãzute
de programele ºcolare.

Programa cuprinde competenþe specifice care sunt apropiate de cele
incluse în programele cursului general ºi se subsumeazã competenþelor
generale prevãzute pentru aceastã etapã de ºcolaritate.

Conþinuturile sunt organizate tematic ºi se aflã în legãturã explicitã cu
patru dintre domeniile de conþinut incluse în programa cursului general:
Popoare ºi spaþii, Oamenii, societatea ºi lumea ideilor, Statul ºi politica,
Religia ºi viaþa religioasã. O caracteristicã a conþinuturilor incluse în
programã este caracterul lor generativ: ele nu vizeazã o minoritate sau un
grup de minoritãþi, ci se referã la problemele comune, în sensul problematicii
relaþiilor dintre  minoritãþi ºi majoritate, la problemele identitare. Analiza
elementelor care constituie identitatea politicã ºi culturalã a minoritãþilor
din România constituie un element care contribuie la înþelegerea, asumarea
ºi valorizarea pozitivã a diversitãþii culturale româneºti. În ceea ce priveºte
conþinuturile, profesorii vor putea opta asupra nivelului de specificare a
problemelor abordate în funcþie de criterii care þin de nevoile ºi interesele
elevilor, dar ºi de resurse sau de localizarea geograficã a ºcolilor în care
predau. Ceea ce trebuie sã aibã în vedere profesorul este sã ofere ocazii
pentru ca elevii sã cunoascã toate grupurile etnice care trãiesc în România.

Dimensiunea cronologicã va fi „recuperatã” prin intermediul proiectãrii
didactice, avându-se în vedere cã o serie de aspecte sunt abordate sincronic,
pentru a oferi posibilitatea de a analiza modul în care au interacþionat
minoritãþile cu majoritatea ºi cu alte minoritãþi.
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Valori ºi atitudini
•Formarea imaginii de sine, a sentimentului de apartenenþã la un spaþiu

cultural.
•Deschiderea spre celãlalt, interesul pentru împãrtãºirea valorilor proprii.
•Stimularea interesului pentru valorile de patrimoniu.

2 Trimiterile la istoria statului de origine al etniei respective sunt justificate, dar în limitele
în care acestea constituie un cadru general explicativ ºi contribuie la încadrarea
fenomenelor ºi evenimentelor analizate în contexte mai largi.
3 Reamintim faptul cã sensurile moderne atribuite conceptelor de naþiune ºi minoritate
sunt departe de sensurile atribuite acestor termeni în, sã spunem, evul mediu.
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Sugestii metodologice

Programa propune o abordare care continuã – cu modificãrile impuse
de palierul de ºcolaritate ºi de parcursul studierii istoriei în învãþãmântul
preuniversitar – demersurile iniþiate prin programele de Istoria ºi tradiþiile
minoritãþilor, dar ºi organizarea tematicã a noilor programe ºcolare pentru
liceu. Dimensiunea interculturalã presupune acceptarea
multiperspectivitãþii – un eveniment este resimþit, perceput ºi ca atare
memorat diferit de cãtre actorii participanþi la acesta sau de cãtre cei care îl
rememoreazã. Prin urmare, accentul poate fi pus pe abordãrile care sã
utilizeze multiperspectivitatea ca instrument de investigaþie. Totodatã,
demersurile familiare de la disciplina Educaþie/Culturã civicã pot fi utilizate
în proiectarea activitãþilor de la clasã. Dimensiunea comparativã a istoriei,
facilitatã de programã este un alt aspect care trebuie sã stea în atenþia
profesorilor. Aceºtia pot propune demersuri de învãþare bazate pe cercetare,
încurajând elevii sã foloseascã o diversitate de surse, sã utilizeze mãrturii
contemporane, sã formuleze opinii ºi sã le argumenteze, sã valorifice
experienþele personale în procesul de învãþare (trecutul familiei ºi al
comunitãþii, vizitele la locuri istorice etc.).

Utilizarea surselor istorice în predarea istoriei trebuie sã se afle
permanent în atenþia profesorului. Formarea competenþelor legate de analiza
surselor istorice este un obiectiv de predare important pentru cã valoarea
surselor pentru interpretarea istoricã este foarte diferitã, iar instrumentele
de analizã ale diferitelor surse sunt foarte diverse. Conceptul cheie care
trebuie sã stea în atenþia profesorului este cel de multiperspectivitate,
însemnând ”un mod de a gândi, a selecta, a examina ºi a utiliza dovezi
provenind din diferite surse pentru a lãmuri complexitatea unei situaþii ºi
pentru a descoperi ceea ce s-a întâmplat ºi de ce”. Un demers didactic
focalizat pe înþelegerea multiperspectivitãþii înseamnã a ajuta elevii sã
exerseze modalitãþi de analizã a faptelor/proceselor istorice pentru a înþelege
ceea ce s-a întâmplat în trecut ºi de ce. Activitãþile propuse trebuie sã
contribuie la înlãturarea stereotipurilor, a discriminãrii ºi a automatismelor
de gândire, precum ºi la cultivarea spiritului tolerant ºi a respectului pentru
diversitate.

În aplicarea programei profesorii ar trebui sã aibã în vedere mai multe
paliere.

a. Proiectarea didacticã:
- accentuarea dimensiunii transdisciplinare: având o puternicã

orientare spre dimensiunile culturalã ºi socialã, cursul opþional permite
integrarea de cunoºtinþe din zona geografiei, a educaþiei pentru o cetãþenie
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democraticã, educaþie mass-media, dar ºi a celor din ariile curriculare Limbã
ºi comunicare ºi Arte;

- accentuarea demersurilor care dezvoltã gândirea criticã ºi înþelegerea
valorilor comune: analiza surselor istorice ºi literare care prezintã puncte de
vedere diferite despre acelaºi eveniment, analiza ºi evaluarea semnificaþiei
date aceluiaºi eveniment sau fenomen istoric;

- integrarea informaþiilor obþinute în medii non-formale de învãþare în
analiza elementelor de istorie, culturã ºi civilizaþie, care se poate realiza prin
parteneriate la nivel local ºi între localitãþi;

- utilizarea noilor tehnologii de comunicare ºi informaþie (TIC), fie
pentru a cãuta ºi organiza informaþii (site-uri care permit social networking),
dar ºi pentru a încuraja dezvoltarea proiectelor comune.

b. La nivelul activitãþilor ºi al situaþiilor de învãþare sugerãm abordãri
care sã dezvolate învãþãrile anterioare ale elevilor, sã le deschidã interesul
pentru acest domeniu de cunoaºtere, dar ºi sã valorifice experienþele din
mediile nonformale de învãþare. Fiind o disciplinã în regim de opþional,
abordãrile pot fi mult mai flexibile, elementul central reprezentându-l
raportarea cunoºtinþelor transmise la experienþa personalã a elevilor.
Activitãþile se pot baza pe:

- analiza informaþiilor apãrute în mass-media centrale ºi locale (modul
în care sunt prezentate informaþiile despre minoritãþi, analiza stereotipurilor
ºi a auto-stereotipurilor);

- utilizarea textelor literare ºi folclorice (analiza modului în care epoci
istorice sunt reflectate în literatura autorilor români ºi a celor de altã limbã
sau etnie) ºi însuºirea unor elemente de vocabular aparþinând limbilor
minoritãþilor studiate;

- vizite în muzee ºi la colecþii particulare, dar ºi la monumente care
reflectã cultura minoritãþilor dintr-o regiune sau alta (de la localitãþi care
pãstreazã, de exemplu, elemente de arhitecturã tradiþionalã, la monumente
dedicate unor evenimente semnificative din istoria minoritãþilor), excursii
tematice.

În ceea ce priveºte activitãþile la clasã, accentul ar trebui sã cadã
tot pe dimensiunea comparativã. Posibile demersuri sunt legate de:

- activitãþi pe grupe (jocul de rol bazat pe analiza deciziilor luate în
momente speciale, simulãri de negocieri);

- activitãþi de proiect (finalizate cu realizarea de mape tematice,
postere, fotomontaje, organizarea de expoziþii pe teme date, identificarea
de surse online).
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c. Domeniul evaluãrii: O eficienþã sporitã a învãþãrii poate fi
asiguratã prin diversificarea tipurilor de evaluare aplicate în procesul
didactic. Este recomandabil ca profesorii sã foloseascã în mod adecvat
scopurilor educaþionale toate tipurile de evaluare: iniþialã, continuã ºi
sumativã. De asemenea, pentru a motiva elevii, se vor folosi metode ºi
instrumente complementare de evaluare: observarea sistematicã a
comportamentului elevilor, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea pe bazã
de proiecte sau pe baza participãrii la desfãºurarea unor acþiuni în afara
ºcolii (de la pregãtirea unor vizite la muzee la iniþiative sociale în plan
local).
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